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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



التمهيد العام
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صلبة »خاملة«، بحيث ال تتفاعل مع 
المحلول المغذي للنبات. وبهذه 

الطريقة ُيستغنى عن اللجوء إلى 
استخدام المخصبات الكيماوية 

التي عادًة ما يتسرب الفائض 
منها عن حاجة النبات في الزراعة 

التقليدية إلى التربة. كما أن الزراعة 
المائية تحمي النبات من اآلفات 

التي قد تهاجمه من التربة، كما 
هو الحال في الزراعة التقليدية، 

وفق ما أكد أستاذ الهندسة 
الزراعية بجامعة الزقازيق، الدكتور 

>عاطف سويلم<.
ومما يزيد أهمية زراعة  ـ

الهيدروبونيك أن كثيًرا من العلماء 
يعتبرونها -على األقل حتى 

ا للتعامل مع  اآلن- أسلوًبا مثالّيً
مشكالت ندرة المياه والتغيرات 

المناخية، وبدأت الواليات المتحدة 
األمريكية التوسع في هذه الزراعة، 

بهدف »إنتاج كميات أكبر من 
الغذاء، في مساحات محدودة، 

ومن خالل استهالك كمية قليلة 
من المياه«، وهو ما يؤكد ضرورة 

اعتماد الدول العربية -التي تعاني 
نقًصا في األراضي الزراعية، بسبب 

طبيعتها الصحراوية، ومن بينها 
مصر بطبيعة الحال- على هذا 

أهمية معرفة هذا الدليل :

من خالل هذا الدليل يكون  ـ
للمشارك والمشاركة القدرة على 

التعرف على أساسيات وأفكار 
لحلول مشاريع  مستدامة  للحد 

من التحديات التي تواجه البيئة في 
عناصر المثلث وهو ) الغذاء والمياه 

والزراعة ( 

من ضمن المشاريع المقدمة في هذا 
الدليل وأهمها نظم الزراعة الحديثة :

الزراعة المائية بمفهومها البسيط  ـ
ليست جديدة على الكثيرين منا، 

خاًصا ممن كانت لهم تجارب 
شخصية في استنبات الحلبة 

والفول داخل المنزل من دون تربة، 
عن طريق وضع حبوب الحلبة في 

قطعة قماش مبللة، أو غمر الفول 
بالماء، وتركها لعدة أيام، حتى تبدأ 

عملية اإلنبات.
وتعتمد طريقة »الهيدروبونيك«  ـ

على زراعة بذور النبات أو »الشتالت« 
، يحتوي  في محلول مائي مغذٍّ

على العناصر الرئيسية التي يحتاج 
إليها النبات، وتتراوح بين ١٢ و١6 

عنصًرا، أو زراعة النبات في مادة 
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النوع من الزراعة، مع تقديرات 
الخبراء بأن ارتفاع درجات الحرارة 

سيؤدي إلى انخفاض إنتاج 
المحاصيل الزراعية، وعلى سبيل 

المثال، فإنه من المتوقع أن يقل 
إنتاج محصول القمح بنسبة تصل 

إلى ١5%.
من خالل استخدام تكنولوجيا  ـ

الهيدروبونيك، يمكن زراعة ما بين 
١5٠ إلى ٢٠٠ نبات من المحاصيل 

الورقية، مثل الخس والشبت 
والبقدونس، في المتر المربع 

الواحد. أما في الزراعة التقليدية 
فيتم زراعة حوالي ١٢ نباًتا في المتر، 
أما بالنسبة للمحاصيل الثمرية، مثل 

الطماطم والباذنجان والفراولة 
والخيار والفلفل، فإنه يمكن 

زراعة ١6 نباًتا، مقابل 4 نباتات فقط 
في المتر المربع الواحد بالزراعة 

التقليدية، كما أن دورة نمو النبات 
ونضجه تكون أقل، فمثاًل الخس 

في الزراعة التقليدية يحتاج 7٠ يوًما، 
أما في الهيدروبونيك فتنخفض 

دورة زراعته إلى 3٠ يوًما فقط.



المقدمة
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مقدمة 

مقدمة عن اهمية دراسة مثلث المياه 
والغذاء والزراعة وصياغة العالقة التي 

تربط بينهم. 

الغذاء: 
تحديات الغذاء عالمًيا )األمن  ـ

الغذائي(. 
االنظمة الغذائية والبصمة  ـ

الكربونية الفردية فى الغذاء.
األغذية المعدلة وراثًيا.  ـ
تراكم المواد السامة فى االغذية.  ـ
هدر الطعام. ـ
المخلفات الغذائية وعالقتها  ـ

بالتغير المناخي .
 الوجبة المثالية.  ـ

الزراعة:  
عالقة المراعي بالتغير المناخي.  ـ
التربة و المياه. ـ
األنظمة الزراعية المستدامة . ـ
التعامل مع المبيدات.  ـ
تربية األحياء المائية.  ـ
نظم إدارة البساتين.  ـ
 زراعة النباتات الطبية والعطرية.  ـ

المياه:
تحديات المياه العذبة عالمًيا.  ـ
التعامل مع مياه الصرف.  ـ
نظم تحلية المياه.   ـ
المياه والصحة العامة. ـ
 

هذا الدليل يهدف إلى التعرف على 
التحديات التي تواجه البيئة من خالل 

دراسة مثلث )الغذاء والمياه والزراعة( 
ويهدف إلى التطرق إلى أكثر التحديات 

المتواجدة في البيئة وكيف يمكن 
أن نخلق حلول مناسبة وبناء أفكار 

تساهم إلى حلول بشكل أفضل في 
 البيئة من حولنا. 



نظرة عامة



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

الطعام

صياغة العالقة بين األكل، والزراعة،  ـمثلث برمودا 
15والمياه. 

 دقائق

لوحه كبيره
)فليب شارت ( 

قلم فلوماستر. 
الطعام 

واالستدامة
التعرف على أهمية دراسة هذا الموضوع  ـ

وعالقة الموضوع بأهداف التنمية 
المستدامة. 

 20
دقيقة

كروت طباعة ألهداف 
التنمية المستدامة. 

مقارنة األنظمة الغذائية التي نتبعها.  ـتتبع وجبتك 
تقييم تُأيرات األنظمة الغذائية التي  ـ

نتبعها. 
 20

دقيقة

ورق أبيض 
باوربوينت  ) بروجكتور(

التعرف على مصطلح األمن الغذائي  ـبيئتنا أمان 
30 وعالقته بالبيئة.

دقيقة

لوحة كبيرة
)فليب شارت(

مناظرة على 
المائدة 

تحليل كيف أثر األكل الُمصنع على البيئة  ـ
GMO !من حولنا؟

تفسير مصطلح األغذية المعدلة وراثًيا  ـ
وتأثيرها على البيئة.

 30
دقيقة

كروت خضراء وحمراء 



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

الطعام

تصنيف المواد السامة البيئية التي  ـاول حركة بيئية
تستخدم فى الزراعة وتتراكم في 

األغذية. 
تأثير التراكم الحيوي للسموم في  ـ

اجسامنا. 

20
 دقائق

كروت مطبوعة بشكل 
األمراض

قياس البصمة الكربونية الغذائية   ـالبصمة الغذائية 
والتعرف على لماذا يعتبر تناول األكثر 

ضرًرا على البيئة.
التعرف على اضرار تربيه المواشي على  ـ

البيئه.

 30
دقيقة

ورق مطبوع
)جدول البصمة

الكربونية( 

استنتاج عالقة مخلفات الطعام بالتغير  ـارميها صح 
المناخي.

 20
دقيقة

ورق أبيض

الطبق األبيض 
المتوسط

التعرف على طبيعة األغذية التي  ـ
تساعدنا فى مقاومة التغير المناخي. 

تقرير شكل الوجبة المثالية. ـ

 20
دقيقة

باور بوينت أو كروت 
مطبوعة



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

الزراعة

فهم أهمية التربة والمياه في عملية  ـحجر األساس 
الزراعة وأنواع المحاصيل التي ستتم فى 

التربة الزراعية. 

20
 دقائق

طمي - طين -رمل 
-جير 

زجاجة مياه 

تحديد التحديات الزراعية المتعلقة  ـتحديات  زراعية
بتوافر المياه، وذروة الفوسفور، ومقاومة 

مبيدات، واألعشاب، وتغير المناخ.

 20
دقيقة

لوحة ) فليب شارت ( 
أقالم  فلوماستر ملونة 

تقييم ممارسات صيانة األراضي، ووزن  ـاقتصاد أخضر
الفوائد والتكاليف بشكل صحيح، و 

العوامل غير االقتصادية، ويقدم مثااًل 
في الزراعة المحافظة على الموارد.

التعرف على اقتصاديات المشاريع  ـ
الزراعية البيئية.

 30
دقيقة

ورق أبيض

20 تطبيق بالزراعة المنزلية. ـخطوات خضراء 
دقيقة

تربة - بذور مثمرة - إزاره 
بالستيك 



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

الزراعة

30التعرف على طرق الزراعة الحديثة.  ـبال تربة 
 دقائق

باوربوينت أدوات عمل 
نموذج  

مقدمة عن طرق تربية األحياء المائية  ـحوض سمك 
ونظم الزراعة المائية. 

 40
دقيقة

 مالعق، وطبق كبير، 
وكرات صغيرة، وشباك 

التعرف على التحديات التي تواجه نظم  ـاسماك عالقة 
تربية األحياء المائية.

 50
دقيقة

طبق، وطين، وشباك 

التعرف على نظم إدارة البساتين  ـجنات أرضية 
ومجاالت ادارة البساتين.

 20
دقيقة

تربة - بذور مثمرة - إزاره 
بالستيك 

تحديد أنواع النباتات الطبية والعطرية  ـأكثر من اشجار
واقتصادياتها.

 30
دقيقة

باوربوينت ومعرض 
صور وجهاز عرض 

)بروجيكتور(



اسم النشاط/
مدة األهدافالموضوع

المواد المستخدمةالنشاط

المياه

تحت وفوق 
االرض 

التعرف على مصادر المياه العذبة  ـ
وأماكنها.

 10
دقائق

باوربوينت

التعرف على تحديات المياه العذبة  ـشريان الحياة
عالمًيا و محلًيا. 

 20
دقيقة

جهاز عرض )بروجيكتور(

التعرف على نظم تحلية المياه  ـفالتر مائية 
والتحديات فى كل نظام. 

 30
دقيقة

باوربوينت أو لوحة 
)فليب شارت(

تفسير عالقة المياه بالزراعة.  ـعالقات قوية
تفسير عالقة المياه بالصحة العامة.  ـ

 20
دقيقة

لوحه ) فليب شارت ( 
،مالحظات الصقة 

)استيكي نوت(



نشاط
“مثلث برمودا”
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نشاط »مثلث برمودا« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: ١5 دقيقة. 

األهداف: صياغة العالقة بين األكل، 
والزراعة، والمياه. 

األدوات المستخدمة: لوحة كبيرة 
)فليب شارت(  وقلم فلوماستر. 

شرح النشاط: 
يقوم الميسر برسم مثلث على رأس  

أضالعه )الزراعة والماء والطعام( على 
اللوحة )الفليب شارت ( ثم يطلب 

من المشاركين والمشاركات إيجاد 
العالقات بينهم. 

ويبدأ بتسجيل آراء المشاركين 
والمشاركات عن العالقات التي يمكن 

أن تتكون بين هذه العناصر. 

مقترحات لروابط بين الثالث عناصر:

منذ الستينيات، استجاب نظام  ـ
الغذاء العالمي لمضاعفة عدد 

سكان العالم، مما وفر المزيد من 
الغذاء للفرد بأسعار منخفضة 

بشكل تدريجي. 
لقد تحسنت التغذية العالمية  ـ

باستمرار، كان هذا األداء ممكًنا من 
خالل مزيج من البذور عالية الغلة 

والري وتغذية النبات ومكافحة 
اآلفات. في هذه العملية، تم 

تخصيص كميات كبيرة من 
المياه للزراعة مع استمرار الزيادة 
السكانية، وإن كان ذلك بمعدل 

أبطأ، يجب إنتاج المزيد من األغذية 
وعلف الماشية في المستقبل 

واستخدام المزيد من المياه لهذا 
الغرض. من المتوقع أن تزداد 

عمليات سحب المياه للري في 
البلدان النامية بنسبة مجمعة 

١4 في المائة حتى ٢٠3٠، بينما 
من المتوقع أن تتحسن كفاءة 

استخدام مياه الري بمعدل 4 في 
 المائة.
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يعانون من نقص التغذية.
فبالتالي عند زيادة معدل النمو  ـ

السكاني يرتفع الحاجة إلى الغذاء 
وبالتالي تزيد الزراعة واستخدام 

 مفرط للمياه والمبيدات. 

مصطلحات:

)food -األغذية(
)agriculture – الزراعة(

.)water -المياه(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه النشاط يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
ربط موضوع الغذاء والزراعة والماء. ـ
عمل ربط بين القضايا الثالث  ـ

وبعضها. 

في بداية القرن الحادي والعشرين،  ـ
تستخدم الزراعة متوسًطا عالمًيا 

يبلغ 7٠ في المائة من جميع 
عمليات سحب المياه من األنهار 

والبحيرات ومستودعات المياه 
الجوفية. تتوقع منظمة األغذية 

والزراعة )200b,FAO( توسًعا 
صافًيا في األراضي المروية بحوالي 
45 مليون هكتار في ثالثة وتسعين 

دولة نامية )بإجمالي ٢4٢ مليون 
هكتار في عام ٢٠3٠( وتتوقع 

زيادة سحب المياه للزراعة بنحو ١4 
في المائة من عام ٢٠٠٠ إلى عام 

٢٠3٠ لتلبية احتياجات إنتاج الغذاء 
في المستقبل. يشير التحليل إلى 
معدل نمو سنوي متوقع بنسبة 

٠.6 في المائة، مقارنة بنسبة ١.٩ في 
المائة التي لوحظت في الفترة من 

١٩63 إلى ١٩٩٩.
في حين أن إنتاج الغذاء يلبي طلب  ـ

السوق بأسعار منخفضة تاريخًيا، 
يقدر أن 777 مليون شخص في 
البلدان النامية ال يحصلون على 

الغذاء الكافي ألنهم ال يملكون 
الموارد لشرائه، أو إلنتاجه في 

حالة مزارعي الكفاف، على الرغم 
من التحسن العام في الوضع 

الغذائي، فإن العدد المطلق 



نشاط
“الطعام واالستدامة”
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شرح النشاط: 

يقوم الميسر بطباعة كروت أهداف 
التنمية المستدامة  ويتم توزيعها 

على المشاركين والمشاركات ويطلب 
منهم اختيار األهداف التي تناسب 
المواضيع الخاصة بالغذاء والمياه 

والزراعة .

نشاط »الطعام واالستدامة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف:
التعرف على أهمية دراسة هذا  ـ

الموضوع وعالقة الموضوع 
بأهداف التنمية المستدامة. 

األدوات المستخدمة:  كروت طباعة 
ألهداف التنمية المستدامة. 

ثم يبدأ الميسر بمناقشة  أهم 
األهداف المرتبطة بالغذاء والماء 

والزراعة مع المشاركين والمشاركات:
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مثل الجفاف والفيضانات. ولم يعد 
كثير من الريفيين – رجًاال ونساًء – 

قادرين على تغطية نفقاتهم على 
أراضيهم، مما يجبرهم على الهجرة 

إلى المدن بحًثا عن الفرص.
وثمة حاجة إلى تغيير عميق في 

نظام األغذية والزراعة العالمي إذا ما 
أردنا تغذية 7٩5 مليون جائع اليوم، 
باإلضافة إلى ملياري شخص آخرين 
متوقعين بحلول عام ٢٠5٠.و يقدم 

قطاع األغذية والزراعة حلًوال رئيسية 
للتنمية، ويعد قطاًعا مركزًيا في 

القضاء على الجوع والفقر.
الهدف 6: المياه النظيفة والنظافة  ـ

الصحية
إن توافر مياه نقية ويسهل الحصول 

عليها بالنسبة للجميع هو جزء 
أساسي من العالم الذي نريد أن نحيا 

 فيه. وتوجد مياه عذبة كافية على 
كوكب األرض لتحقيق هذا الحلم. 

ولكن نتيجة لسوء البرامج  االقتصادية 
أو لضعف البنية التحتية يموت كل 
سنة ماليين من البشر، معظمهم 

أطفال من جراء  أمراض مرتبطة 
بقصور إمدادات المياه والصرف 

الصحي والنظافة العامة.
شح المياه وسوء نوعيتها  وقصور 

الصرف الصحي هي عوامل تؤثر سلًبا 

الهدف ١: القضاء على الفقر ـ
إن الفقر أكثر من مجرد االفتقار إلى 

الدخل والموارد ضماًنا لمصدر رزق 
مستدام، حيث إن مظاهر تشمل 

الجوع وسوء التغذية، وضآلة إمكانية 
الحصول على التعليم وغيره 

من الخدمات األساسية، والتمييز 
االجتماعي، واالستبعاد من المجتمع، 

عالوة على عدم المشاركة في 
اتخاذ القرارات. لذا، يتعين أن يكون 

النمو االقتصادي جامًعا بحيث يوفر 
الوظائف المستدامة ويشجع على 

وجود التكافؤ.
الهدف ٢: القضاء التام على الجوع ـ

لقد حان الوقت إلعادة التفكير في 
كيفية تنمية غذائنا واستهالكه. وإذا 

فعلنا ذلك بطريقة صحيحة، فيمكن 
للمزارع والغابات ومصائد األسماك أن 

توفر طعاًما مغذ للجميع، وأن تولد 
مصادر دخل الئقة، وأن تدعم – في 

الوقت نفسه – تنمية ريفية ترتكز على 
الناس، وأن تحمي البيئة.

ولكن في الوقت الراهن، تتعرض التربة 
والمياه العذبة والمحيطات والغابات 

والتنوع البيولوجي للتدهور السريع. 
ويشكل تغير المناخ ضغًطا إضافًيا 

على الموارد التي نعتمد عليها، مما 
يزيد من المخاطر المرتبطة بالكوارث 
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الهدف ١4: الحياة تحت المياه ـ
إن محيطات العالم ــ درجة حرارتها 

والكيمياء الخاصة بها وتياراتها والحياة 
فيها ــ هي التي تقف وراء  النظم 

العالمية التي تجعل كوكب األرض 
صالًحا للسكني بالنسبة للبشرية.

مياه أمطارنا ومياه شربنا  وطقسنا 
ومناخنا وسواحلنا وقدر كبير من 

غذائنا، بل وحتى األكسجين الموجود 
في الهواء الذي نتنفسه،  توفرها البحار 

وتنظمها جميًعا في نهاية المطاف. 
وقد كانت المحيطات والبحار على مر 

التاريخ قنوات  حيوية للتجارة والنقل.
وتمثل إدارة هذا المورد العالمي 

الجوهري بعناية سمة أساسية من 
سمات مستقبل  مستدام.

بعد مناقشة األهداف يقوم الميسر 
بالتركيز على أهم التحديات التي 

تواجهنا في وفرة المياه والطعام 
وطرق الزراعة ويؤكد أنه من الضروري 
فهم أن الممارسات الخاطئة للزراعة 

تهدر المياه ويحدث أزمات في 
المحاصيل مما يهدد األمن الغذائي 

أيًضا والعادات السيئه في الغذاء. 

على األمن الغذائي واختيارات سبل 
المعيشة وفرص  التعليم بالنسبة 

لألسر الفقيرة في مختلف أنحاء 
العالم. ويعاني بعض أشد بلدان 

العالم فقًرا من الجفاف،  مما يؤدي 
إلى زيادة الجوع وسوء التغذية.

وبحلول سنة ٢٠5٠ من المرجح أن 
يعيش شخص  واحد على األقل من 

كل أربعة أشخاص في بلد يعاني 
من نقص مزمن أو متكرر في المياه 

العذبة
الهدف ١3: العمل المناخي ـ

يؤثر التغير المناخي حالًيا على كل 
دولة في أي قارة من القارات. ويعطل 

التغيير المناخي االقتصادات الوطنية 
ويؤثر على أنواع الحياة، ويلقى باألعباء 

المالية على الناس والمجتمعات 
والدول.

ومع توافر الحلول وبأسعار معقولة 
أصبحت الدول قادرة على تحقيق 

قفزات في مجال االقتصادات 
النظيفة واألكثر مرونة وتتسارع خطى 

التغيير كلما اتجه الناس إلى الطاقة 
المتجددة وحزمة من اإلجراءات األخرى 
والتي سوف تقلل من االنبعاثات وتزيد 

من مجهودات التكيف.
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
ترجمة التحديات العالمية إلى  ـ

مشاكل صغيرة يمكن تنفيذ حلول 
إبداعية من خاللها. 

ربط الموضوع بأهداف التنمية  ـ
المستدامة وإدراك اعم واشمل 

لألهداف. 

مصطلحات: 

)أهداف اللتنمية المستدامة- 
)Sustainable development goals



نشاط
“تتبع وجبتك”
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بشكل كبير فى الوجبات . وفئة 
أخرى تعتمد على البروتين كمصدر 

أساسي لها .
ثم يبدأ الميسر في شرح أهمية  ـ

 التغذية

اّن للّتغذية الّسليمة دوًرا في منح 
اإلنسان القدرة على الّتركيز والّتعلم، 
فاإلنسان في كّل مرحلٍة من مراحل 
حياته يحتاج إلى الّطاقة التي تمّكنه 
من الّتركيز والّتفكير والّتعلم، وهذه 

الّطاقة بال شّك تأتي من الّطعام 
والّتغذية الّسليمة وأيًضا سبب  

أساسي في رفع المناعة والوقاية من 
 األمراض. 

ويوضح الميسر أن االعتماد على  ـ
عنصر غذائي واحد قد يؤدي  إلى 

سوء تغذيه. 
ثم يطرح الميسر على المشاركين  ـ

والمشاركات سؤال ما الفرق بين 
سوء التغذية ونقص التغذية.

ويوضح بعدها أن سـوء التغذيـة  ـ
هي حالـة فيزيولوجية غيـر 

طبيعيـة ناتجـة عـن نقـص ٍ أو خلل 
مزمن أو االستهالك المفرط الحـد 
المغذيات الكبـرى و/أو المغذيات 

الدقيقـة. وتشمل سـوء التغذية 

نشاط »تتبع وجبتك«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: مقارنة األنظمة الغذائية 
التي نتبعها وتقييم تُأثيرات األنظمة 

الغذائية التي نتبعها.

االدوات المستخدمة: ورق أبيض 
وباوربوينت  ) بروجكتور(

شرح النشاط: 

يقوم الميسر بتوجيه أسئلة  ـ
للمشاركين والمشاركات عن ًكال 

من:
عن  الوجبة المفضل لديهم ؟ ـ
ثم بعد ذلك يسألهم عن سرد  ـ

نظام أكلهم في اليوم الواحد …
ومن األجابات يتضح أننا نجد أن فئه  ـ

من المشاركين تعتمد فى نظام 
أكلها دائما على الوجبات السريعة 

التي تحتوي على قدر عالي من 
النشويات والدهون . وفئة أخرى 

تعتمد على الخبز واألرز والمكرونه 
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نقص التغذيـة والتغذيـة الزائـدة 
والنقـص فـي المغذيات الدقيقـة.

نقـص التغذيـة يعانيها الفـرد حيـن  ـ
يـؤدي النقـص فـي تنـاول الطعـام 
والعدوى المتكررة وقلـة ممارسات 

الرعايـة الصحيـة إلـى حالـة أو 
أكثـر مـن الحـاالت التاليـة: نقـص 

الـوزن بالنسـبة إلـى العمـر، والقصـر 
 بالنسبة إلـى العمـر والتقزم .

الغذاء الصحي
يتكون الغذاء الصحي األمثل  ـ

من سعرات حرارية تتكون بنسبة 
كبيرة من مختلف االطعمة 

النباتية، ونسبة قليلة من االطعمة 
الحيوانية وكذلك تتمثل  بالدهون 

الغير مشبعة بدئل من الدهون 
المشبعة ونسبة محدودة من 

الحبوب المكررة والغذاء المعالج 
للغاية والسكر المضاف.

يمثل الجدول التالي عدد الجرامات 
المفروض تناولها في كل وجبة 

 للحصول على غذاء صحي:



المغذيلت الكبيرة
جرام باليوم

)النطاقات المحتملة(

السعرات الحرارية
ألف سعرة حرارية 

باليوم
الحبوب الكاملة

٢3٢٨١١ارز - قمح - ذرة - اخري

الخضار النشوية
5٠3٩البطاطس - الكسافا

الخضروات
3٠٠7٨جميع الخضروات

الفاكهة
٢٠٠١٢6جميع الفاكهة

منتجات األلبان
٢5٠١53الحليب االكامل ومشتقاته

منتجات البروتين
لحم البقر - الضان - الخنزير

الدجاج وجميع الدواجن
البيض

السمك
البقوليات

المكسرات

١4
٢٩
١3
٢٨
75
5٠

3٠
6٢
١٩
4٠

٢٨4
٢٩١

الدهون المضافة
الدهون الغير مشبعة

الدهون المشبعة
4٠
١١.٨

354
٩6

السكر المضاف
3١١٢٠جميع انواع السكر

)١٠٠-٠(

)٢٠٠-6٠٠(

)١٠٠-3٠٠(

)٠-5٠٠(

)٠-3١(

)٢٨-٠(
)٠-5٨(
)٢-٠5(
)١٠٠-٠(
)١٠٠-٠(
)٠-75(

)٨٠-٢٠(
)١١.٨-٠(
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األنماط الغذائية غير الصحية مثل 
الدهون الصناعية المتحولة الموجودة 

في األغذية المصنعة، والوجبات 
السريعة، والوجبات الخفيفة، 

واالطعمة المقلية، والبيتزا المجمدة، 
والفطائر، والبسكويت، والمارجرين 

والسمن الصناعي) فليست جزًءا من 
نظام غذائي صحي(

ويوجد بعض من األفراد يتبعون نظام 
صحي يعتمد على الدهون الصحية 

وآخرون يعتمدون بشكل أساسي على 
النباتات كمصدر للبروتين فتختلف 

األنظمة الغذائية ولكن فى النهاية 
يجب أن يحتوي  النظام الغذائي على 

مصادر متنوعة من مصادر الغذاء 
لتحقيق الوجبة الصحية.  

في نهاية النشاط يمكنك استخدام 
 المعلومات التالية في تلخيص اهمية 

الغذاء الصحي
النمط الغذائي الصحي للبالغين 

حسب منظمة الصحة العالمية، ٢٠١5
 يسـاعد اتبـاع نمـط غذائـي صحـي 

علـى الوقايـة مـن سـوء التغذيـة فـي 
جميـع أشـكاله، فًضال عن االمـراض 

غيـر السـارية، بمـا فـي ذلـك داء 
السـكري وأمـراض القلـب والسـكتة 

الدماغيـة والسـرطان.
 يتضمـن النمـط الغذائـي الصحـي 

للبالغيـن مـا يلـي:
الفاكهة والخضار والحبوب 

البقولية:مثل العدس والفول
الحبوب الكاملة: مثل الذرة غير 

المصنعة والدخن والشوفان والقمح 
واألرز البني ما ال يقل عن 4٠٠ جرام.

5 حصص من الفاكهة والخضار يومًيا.
 الدهون غير المشبعة: مثل الدهون 
الموجودة في األسماك واألفوكادو 

والثمار الجوزية وزيت دوار الشمس 
وزيت الكانوال وزيت الزيتون، أفضل 
من الدهون المشبعة مثل الدهون 

الموجودة في اللحوم والزبدة وزيت 
النخيل وزيت جوز الهند والقشدة 

والجبن والسمن.
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
معرفة أساسيات علم التغذية  ـ

وشكل الوجبات الصحية. 
مسئولية تجاه أفعالنا الغذائية  ـ

وعاداتنا. 

مصطلحات:

)Diets - األنظمة الغذائية(
)nutrition – التغذية(

)Keto diet -حمية الكيتو(
)السعرات الحرارية- 

)Calories based
)حمية خالية من سكر –

)sugar free diet

٢٩



نشاط
“بيئتنا أمان”
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نشاط »بيئتنا أمان«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة )نصف ساعة(.

األهداف: التعرف على مصطلح األمن 
الغذائي وعالقته بالبيئة.

االدوات المستخدمة: لوحه )فليب 
شارت(  وأقالم. 

شرح النشاط:

يقوم الميسر برسم دائره  ـ
ومكتوب بداخلها مصطلح األمن 
الغذائي  ثم يوجه سؤال نقاشي  

للمشاركين والمشاركات ما معني 
أمن غذائي.

يبدأ الميسر بتسجيل كلمات  ـ
داللية على إجابات المشاركين 

والمشاركات.
ثم يبدأ بشرح مصطلح األمن  ـ

الغذائي وهو يعني حسب 
تعريف منظمة األغذية والزراعة 
الدولية )الفاو( سنة ١٩٩6 » توفير 

الغذاء لجميع أفراد المجتمع 

بالكمية والنوعية الالزمتين للوفاء 
باحتياجاتهم بصورة مستمرة من 

 أجل حياة صحية ونشطة«

من أجل تحقيق األمن الغذائي، ال 
بد من مقدرة جميع أفراد المجتمع 

الحصول على الغذاء وهذا يقودنا إلى 
مكونات األمن الغذائي وهي:

توفر الغذاء )Availability(: بمعنى . ١
توّفر مواد غذائية كافية وموثوق 

 بها وأن تكون مستدامة.

الوصول إلى الغذاء . ٢
)Accessibility(: وهي تعني 

سهولة الوصول إلى الغذاء 
ووصول الفئات المهمشة، 

والمجموعات ذات األحتياجات 
الخاصة كالمرضى واألطفال، على 

أن يكون هناك توزيع عادل بين 
 جميع فئات المجتمع المختلفة.
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احترام عادات وتنوع المجتمع . 3
)التقبل Acceptability(: من خالل 

إيجاد نظام مقبول يكفل توزيع 
وتأمين الغذاء ألفراد المجتمع، مع 

احترام اإلنسان وعادات المجتمع 
وتقاليده ويكون الغذاء مقبول من 

 كافة فئات المجتمع.

االستمرارية أو الكفاية . 4
)Adequacy(: وتعني االستدامة 

باالنتاج والتوزيع واالستهالك لكافة 
 أفراد المجتمع.

5 . :)Agency( السياسات واألنظمة
وهي وجود إطار مؤسسي 

لجميع المؤسسات التي تعمل 
في مجال األمن الغذائي، كما أن 

وجود استراتيجيات لألمن الغذائي 
يكون ُملزًما بتوفير المواد الغذائية 

بشكل كافي ومستدام وصحي 
وُيمّكن جميع أفراد المجتمع من 

الحصول عليه وحسب رغباتهم.
ثم يبدأ الميسر توزيع ورق أبيض  ـ

على المشاركين والمشاركات 
ويسألهم كيف يؤثر األمن الغذائي 

على البيئة وكيف يتأثر بها.  
وأيًضا يقوم الميسر بربط أننا من  ـ

المؤكد أن نسعى لتحقيق األمن 
الغذائي ولكن هذا يتم عن طريق 
التغذية السليمة والتوزيع العادل 

للطعام حيث على الرغم من 
التطور الزراعي والصناعي إال أنه 

يوجد حوالي 777 مليون شخص 
فى العالم يعانوا من الفقر وسوء 

 التغذية . 

 ـ
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مصطلحات:

 )Food security - األمن الغذائي(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
شغف تجاه معرفة قضية األمن  ـ

الغذائي. 
تعرف على مواردنا الغذائية وكيف  ـ

نحافظ عليها لمستقبل أفضل. 

وحوالي 6٠% من سكان العالم  ـ
يعانون من السمنة  وسوء التوزيع 

للموارد والفروق االقتصادية أدت 
إلى خلل فى تحقيق األمن الغذائي 

ومن هنا يجب علينا اتباع النظم 
الصحيحة للتغذية للحفاظ على 
البيئة وفي نفس الوقت تحقيق 

األمن الغذائي. 
سعت الدول، من أجل تحقيق  ـ

األمن الغذائي، إلى اكتشاف طرق 
زراعية حديثة ومحاصيل معدلة 

وراثًيا  
ويمكن األطالع على معلومات  ـ

أكثر من هنا 
FAO ـ
محددات ومهددات األمن الغذائي  ـ

 المنطقة العربية
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http://www.fao.org/3/ca9692en/CA9692EN.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf
https://portal.arid.my/Publications/9cd3589f-a2e5-4018-983d-1f434f41c97c.pdf


نشاط
“مناظرة على المائدة”
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عدم مقاطعة أي طرف للطرف  ـ
اآلخر واألحترام المتبادل.

مدير المناظرة هو المتحكم في  ـ
تسييرها وفي الوقت المعطى 

لكل طرف.
عند تقديم األدلة والبراهين يجب  ـ

االلتزام باالداب العامة وعدم الميل 
إلى المدح والذم ضد الطرف االخر 

وان كان مخطًئا.
أن يكون الحوار تبادلًيا بان يتقدم  ـ

أحد االطراف وجهة نظره ثم يرد 
عليه اآلخر.

يقوم رئيس المناظرة أو مديرها  ـ
بالتعقيب على كل رأي مقدم بما 
يسهم في إشعال روح المنافسة 

وإثراء المناظرة. 
يقوم رئيس المناظره بمقاطعة  ـ

المتناظر إذا رأى أنه قد خرج عن 
مقتضيات اللباقة  أو خاض في 

حديث بعيد عن موضوع المناظرة 
أو تجاوز حد الوقت المسموح به.

أن تكون اآلراء المقدمة مركزه  ـ
لكنها سهلة الفهم وقصيرة 

 الجمل ولكنها شاملة المعني.

نشاط »مناظرة على المائدة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة .

األهداف: تحليل كيف أثر األكل 
 GMO !الُمصنع على البيئة من حولنا؟

وتفسير مصطلح األغذية المعدلة 
وراثًيا وتأثيرها على البيئة.

األدوات المستخدمة: كروت خضراء 
وحمراء.

شرح النشاط: 

قبل بدء المناظرة يختار الميسر 
مجموعتين ) كل مجموعة تتكون 

من 3 أفراد ( ويتم أختيار طرف كمدير 
للمناظرة .

قبل المناظرة  يرجى التنويه على األتي:
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واآلفات الحشرية التي تضر بالمحاصيل 
منذ عدة قرون، وأكثر حرًصا على 

حماية البيئة والحياة الفطرية. وقد 
حدث جدل عالمي كبير وواسع بشأن 

ضرر هذا النوع من األغذية أو فائدته، 
سواء بالنسبة لصحة اإلنسان أو البيئة، 

وال يزال الجدل محتدًما حتى اليوم.
تحوي خاليا كل الكائنات الحية على 

مجموعة من المورثات التي تحمل 
معلومات كيميائية تحدد خصائص 

وصفات هذا الكائن. وُيطلق على 
رثات )الجينات(  التقنية التي تغير الموِّ

الموجودة داخل جسم الكائن الحي 
مصطلح الهندسة الوراثية

Genetic engineering. حيث يؤخذ 
موّرث من نوع ويتم دمجه مع مورثات 

من نوع آخر ليندمج ضمن برنامجه 
الوراثي، ومن ثم يتم إكثار هذا النوع 
الجديد وتثبيت التغييرات في ساللته.

يقوم الميسر بشرح الفكرة العامة 
للمناظرة : وهي عرض سؤال و كل 

شخص عليه ان يختار بين وجهتين نظر 
ويفكر عن سبب تبنى هذه الفكرة 

التي قام بعرضها. 

ثم يقوم الميسر بسؤال المشاركين 
والمشاركات االسئلة اآلتية، بعد كل 

سؤال يطلب اإلجابة بنعم أم ال و 
يطلب من ممثل عن كل وجهة نظره 

أن يعرض رأيه و يترك مساحة لتبادل 
وجهات النظر المختلفة ثم بعد 

دقيقتين يقوم بنهاء وقت المناقشة 
وينطلق إلى السؤال اآلخر.

معلومات عامة لمساعدة الميسر 
 على فهم الموضوع قبل المناظرة : 

FAO 

األغذية المعّدلة وراثًيا: هي األغذية 
التي تم إنتاجها من خالل تغيير 

مورثات الكائن الحي بهدف إكسابها 
ِسَمات مختلفة عما كان عليه اآلباء، 
بحيث تكون أكثر جودة وأعلى في 

قيمتها الغذائية ومذاقها ووفرتها، 
كأن تصبح السالالت الجديدة أكثر 

مقاومة للعوامل البيئية، واألمراض 

http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0
http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0
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مقاومة األمراض: كانت مقاومة 
المرض هي السبب الرئيسي ألبحاث 

الهندسة الوراثية، ُتظهر األطعمة 
المعدلة وراثًيا مقاومة كبيرة لمختلف 

األمراض تماًما مثل اللقاح، حيث يتم 
زرع الشفرات الوراثية في األطعمة 

لتقوية جهاز المناعة.
باإلضافة إلى ذلك قطع التعديل 

الوراثي شوًطا طوياًل نحو حل سوء 
التغذية في جميع أنحاء العالم، على 

سبيل المثال األرز المعزز بفيتامين 
أ والمشار إليه باألرز الذهبي، حيث 

يساعد اآلن في التخفيف من نقص 
فيتامين أ في جميع أنحاء العالم.

وقد تم حتى اآلن تعديل عشرات 
من مورثات الكائنات الحية )نباتية 
أو حيوانية( أشهرها: فول الصويا، 
األرز، الذرة، دوار الشمس، الترمس، 

البطاطس، البندورة، القرع، قصب 
السكر، الشمندر، واللفت. وكذلك من 

األشجار التفاح والجوز والحمضيات، 
وكذلك الحيوانات، ومنها األرانب 

واألسماك والطيور واألبقار وغيرها.

بعض المقترحات إيجابيات الكائنات 
: GMO المحورة وراثًيا

فوائد البيئية: يتطلب إنتاج بعض 
األغذية المعدلة وراثًيا وقًتا أقل وأرًضا 

وآالت ومواد كيميائية، وهذا يعني 
أننا لن نقلق بشأن انبعاثات غازات 

الدفيئة أو تآكل التربة أو التلوث البيئي، 
باإلضافة إلى ذلك مع زيادة اإلنتاجية 
التي تشهدها األغذية المعدلة وراثًيا 
سيستخدم المزارعون مساحات أقل 

لزراعة المحاصيل، ناهينا عن أنهم 
يزرعون بالفعل أطعمة مثل الذرة 

والقطن والبطاطس دون استخدام 
المبيدات الحشرية ألن األطعمة 

المعدلة وراثًيا تولد مبيدات حشرية 
خاصة بهم.
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كما شمل التعديل بعض المنتوجات 
الزراعية والتي يحصل المستهلك 

منها على عناصر مغذية فمًثال تم 
 ،A تعديل األرز ليحتوي على فيتامين
وهذا قد يساعد في وقاية مليوني 

طفل يعانون من نقص هذا الفيتامين 
من العالم الثالث، نظًرا لكونه رخيًصا 

فيمكن للفقراء أن يتناولوه.

والبطاطا تم تعديلها وراثًيا لتحتوي 
بروتينات حيوانية تعوض عن اللحوم، 

وتناول بعض األنواع من البطاطا 
المعدلة وراثًيا يؤدي إلى تكّون مناعة 

ضد فيروس )الفوروك( المسبب 
ألمراض تنتقل بواسطة الغذاء، 
والبعض اآلخر يكسب مقاومة 

لبعض األمراض الفطرية والبكتيرية 
والجرثومية .كما ان البطاطا تمتص 

كمية قليلة من الزيت عند القلي 
الستخدامها في تخفيف الوزن.

وأنتجت طماطم تساعد على خفض 
نسبة الكوليسترول في الدم، أو تقاوم 
األمراض التي تصيبها، أو تزيد من لونها 

األحمر. وعدل فول الصويا ليصبح غنًيا 
ببعض األحماض األمينية مثل الليسين 
والتربتوفان والتي يعد نقصها السبب 
الرئيس لسوء التغذية في بالد العالم 

الثالث.

من فوائد التعديل الوراثي على 
مصادر األغذية أنه تم الحصول على 
كميات هائلة من هرمون نمو يوجد 

في األبقار من خالل بكتريا معدلة 
وراثًيا. ويستعمل هذا الهرمون في 

أبقار الحليب لزيادة إنتاجيتها من 
 ،D الحليب، وجعله يحوي فيتامين

وهو الفيتامين الذي يعاني من نقصه 
سكان بعض الدول الذين ال يتعرضون 
ألشعة الشمس بما فيه الكفاية، كما 

تم استخدام نفس التقنية في أبقار 
اللحوم لتنتج لحوًما قليلة الدهن.

وُيستخدم التعديل الوراثي أيًضا 
لزيادة القيمة الغذائية للذرة الشامية، 
ولزيادة كفاءتها في مقاومة مبيدات 
العشب الضار، كما تستعمل البكتيريا 

المعدلة وراثًيا أيًضا لحماية المحاصيل 
من الحشرات الضارة ومن الصقيع أو 

الملوحة والجفاف.
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تعتبر منظمة األغذية والزراعة 
العالمية التابعة لألمم المتحدة 

)الفاو(، أن الهندسة الوراثية وعملية 
التعديل الوراثي مهمتان إلنتاج الغذاء 

الكافي للعالم، وبالذات في المناطق 
التي تعاني من فقر في األراضي، وكما 

تعتبر مهمة في رفع القيمة الغذائية 
للغذاء وتوفيره للجميع، وبحسب 

تقديرات المنظمة فإن العالم يجب أن 
يرفع نسبة األغذية إلى 7٠% بحلول عام 

٢٠5٠ نظًرا لزيادة عدد السكان.

وتتفهم هذه المنظمة االهتمام 
الذى يدور حول احتماالت الخطر التي 

يمكن أن تظهر جراء استخدام التقنية 
الحيوية في األغذية، والتي تقسم 

إلى التأثير على الصحة واالنسان، 
والحيوان، والتأثير على البيئة، ولذلك 

فهي تحّذر من احتمال نقل المركبات 
السامة أو مركبات تسبب حساسية 

من كائن آلخر، كما تحذر من المخاطر 
البيئية التي يمكن أن تحدث مثل 

التهجين الذاتي للنباتات المعدلة وراثًيا 
مع غيرها، وإنتاج أعشاب ضارة ذات 

مقاومة عالية لألمراض، والصعوبات 
البيئية، ما يؤثر على االتزان البيئي.

ويفيد التعديل الوراثي أيًضا في انتزاع 
الصفات غير المرغوب فيها من بعض 
األغذية، فقد أنتجت حبوب ُبّن )لصنع 

القهوة( خالية من الكافيين، كما أنتاج 
موز يقلل من إفراز غاز اإليثلين الذي 

يسّرع من فساده.
 

مقترحات سلبيات األغذيه المعدلة 
 GMO وراثًيا

فقدان التنوع البيولوجي: يمكن أن 
يكون الستخدام بعض المحاصيل 

المعدلة وراثًيا آثاًرا سلبية على الكائنات 
الحية غير المستهدفة وعلى النظم 

البيئية للتربة والمياه. على سبيل المثال، 
أدى التوسع في إنتاج الذرة وفول 

الصويا المعدلة وراثًيا والمقاومين 
لمبيدات األعشاب، إلى جانب مبيدات 

األعشاب،  تدمير الكثير من موطن 
الفراشة الملكية في أمريكا الشمالية.

وتشمل اآلثار السلبية على البيئة 
زيادة استخدام مبيدات األعشاب 

وتلوث النظم اإليكولوجية المائية. 
واستخدام المبيدات بشكل مفرط 

يؤدي إلى التُأير على تغير المناخ. 
وأيًضا كثره تناولها من الممكن ان 

يؤدي إلى التراكم الحيوي للمبيدات 
المستخدمه في اجسامنا، لمنظمة 

األغذية والزراعة العالمية رأي آخر.
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 المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
التعرف على مصطلح األغذية  ـ

المعدلة وراثًيا. 
تقييم لدور األغذية المعدلة وراثًيا  ـ

على صحة اإلنسان.
شغف لمعرفة المزيد من أنواع  ـ

األغذية المعدلة وراثًيا وطرق 
االستفادة منها.  

لألطالع على معلومات أضافيه: 
/https://books4arabs.com ـ

pdf.119-BORE01/2-BORE01
x9602e//3/http://www.fao.org ـ

0_htm#P0.x9602e07
.https://blogs.umass ـ

edu/natsci397a-eross/
environmental-impact-of-

/gmos

المصطلحات:

)األغذية المعدلة وراثًيا -
)Genetically modified food 

)األثر البيئي للكائنات المحورة وراثًيا - 
 )Environmental impact of GMO

4٠

https://books4arabs.com/BORE01-2/BORE01-119.pdf 
https://books4arabs.com/BORE01-2/BORE01-119.pdf 
https://books4arabs.com/BORE01-2/BORE01-119.pdf 
http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0 
http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0 
http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0 
http://www.fao.org/3/x9602e/x9602e07.htm#P0_0 
https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impact-of-gmos/
https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impact-of-gmos/
https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impact-of-gmos/
https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impact-of-gmos/
https://blogs.umass.edu/natsci397a-eross/environmental-impact-of-gmos/


نشاط
 “أول حركة بيئية” 
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نشاط »أول حركة بيئية« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة جميع 
الفئات المصرية.

المدة:  ٢٠ دقيقة. 

األهداف: تصنيف المواد السامة البيئية 
التي تستخدم فى الزراعة وتتراكم 
في األغذية  وتأثير التراكم الحيوي 

للسموم في أجسامنا. 

األدوات المستخدمة: لوحة )فليب 
شارت( ومالحظات الصقة )استيكي 

نوت( .

شرح النشاط: 
 فى البدايه يذكر الميسر أن أول حركة 
بيئية كانت تهدف للحفاظ على البيئة 

من أجل اإلنسان وأن التلوث سيضر 
بصحته ويؤثر عليه وهذه المدرسة 

رائدتها هي: راتشيل كارسون و اقيمت 
في ١٩7٠ بعد الثورة الصناعية.

وكانت تدعو لتقليل استخدام 
المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية 

الضارة وكانت تهتم فقط بصحة 
اإلنسان وتهمل الجانب االقتصادي 

واالجتماعي. 

ويسأل الميسر المشاركين عن أهم 
المبيدات الزراعية التي تستخدم حديًثا. 

فيوجد أسمده كيماويه تستخدم 
كمواد مغذية للتريه ويوجد مبيدات 

مثل: 

مبيدات حشرية. ) Insecticides( ـ
مبيدات فطرية. ) Fungicides(  ـ
مبيدات عشبية. ) Herbicides( ـ
مبيدات القوارض. ) Rodenticides( ـ
 مبيدات الديدان. ) Nematocide( ـ

ولألطالع الموسع عن أنواعهم 
وتُأثيرهم فى الزراعة من هنا: 

المبيدات وتلوث الغذاء

https://agr.tanta.edu.eg/files/مخاطر%20التلوث%20بالمبيدات%20والاسمدة.pdf
https://agr.tanta.edu.eg/files/مخاطر%20التلوث%20بالمبيدات%20والاسمدة.pdf
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الصناعية والكثافة السكانية العالية 
والكثير من الملوثات التي يتم األفراج 

عنهم في البيئة. وبعضها غير قابل 
للتحلل بسهولة وهي سامة، فعندما 

يدخلون في سالسل األغذية ويتدربون 
داخل الكائنات الحية، فإن ذلك يمثل 

مشكلة كبيرة. لذلك فمن المهم 
أن يكون لديك فكرة عن مفاهيم 

التراكم األحيائي والتضخم األحيائي 
وكذلك عن المواد التي من المرجح أن 

تكون تراكمية بيولوجية.

التراكم األحيائي

التراكم األحيائي هو تراكم المواد 
في الكائنات الحية، يحدث هذا مع 
مرور الوقت ويمكن أن تكون هذه 

المواد من المعادن الثقيلة أو مبيدات 
اآلفات أو المواد الكيميائية العضوية. 

ويمكن لهذه المواد أن تدخل في 
النظم الغذائيه عن طريق الماء أو 

الطعام. وينتج التراكم األحيائي عن 
طريق سالسل األغذية عادة، الجسم 
لديه آليات إلزالة جميع المنتجات غير 

المرغوب فيها والسامة بعيًدا عن 
الجسم. ينتج التراكم األحيائي عندما 
يكون معدل التراكم أعلى بكثير من 

معدل اإلزالة. لذلك، إذا كان الوقت 

ثم بعد ذلك يعرض مصطلح  
التراكم الحيوي أو األحيائي  

bioaccumulation والتضخم الحيوي 
أو األحيائي biomagnification ويبدأ 

بتسجيل مالحظات المشاركين 
والمشراكات في مالحظات الصقة 
)استكي نوت(  ثم بعد ذلك ويشرح 

للمشاركين والمشاركات األتي:
 

سالسل األغذية هي ترابطات هامة 
في النظم البيئية. ويبدأ مع منتج 

)النباتات النباتية(، والتي يمكن أن تنتج 
الغذاء ألنفسهم. ويشغل المستوى 
الثاني مع الحيوانات العاشبة وتحتل 
المستويات العليا مع آكالت اللحوم. 
يتم تمرير الغذاء المنتج من الكائنات 

المنتجه من المستوى السفلي إلى 
المستويات العليا. لذلك، مهما كانت 

المواد في المستويات السفلي ) 
قاع الهرم الغذائي (  يمكن تمريرها 
على المستويات العليا ) قمه الهرم 

الغذائي (  جنًبا إلى جنب مع العناصر 
الغذائية. 

ويعتبر التراكم األحيائي والتضخم 
األحيائي للمواد أمًرا مهًما إذا كانت 
تلك المواد تضر بالكائنات الحية. إذا 

كانت المواد ليست ضارة، فإن تراكمها 
لن يفعل أي مشكلة لهم. مع التنمية 
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دي دي تي  DDT الذي يمكن أن يكون 
تراكمًيا بيولوجًيا. وهو مبيد  سام  

لمكافحه  الحشرات. المعادن الثقيلة 
مثل الزئبق والرصاص والكادميوم 
والزنك هي أيًضا سامة ويمكن أن 

biomagnification  تكون
يطبع الميسر كروت بها اسماء 

األمراض التي تننج عن التراكم الحيوي 
للمبيدات  وهي مثل:

الربو. ـ
السرطانات. ـ
مشاكل النمو العصبي. ـ
صغير بالنسبة للعمر عند الوالدة. ـ
العيوب الخلقية. ـ

حياة المادة هو أعلى، فتأثير ذلك أيًضا 
يحدث أعلى.

 عادة، الكلى هي المسؤولة عن إزالة 
معظم المواد غير المرغوب فيها من 
الجسم. الدم يحمل لهم في الكلى 

ومن ثم من خالل الترشيح والبول 
االستيعاب االنتقائي يتم إنتاجها. من 

أجل إزالة المواد السامة مع البول، 
يجب أن تكون قابلة للذوبان في الماء. 

وعادة ما تكون المواد البيولوجية 
التراكمية قابلة للذوبان في الدهون 

وال يمكن تقسيمها إلى جزيئات أصغر 
حجًما. ولذلك، فإنها تميل إلى البقاء 

في الجسم.

التضخم األحيائي

التضخم األحيائي هو الزيادة في 
تركيزات المواد كما تذهب في 

سلسلة غذائية أعلى. ويجب أن تكون 
الملوثات طويلة األمد من أجل إحداث 
تضخم بيولوجي. أيضا،.إذا كانت هذه 

المواد  قابلة للذوبان في الدهون، 
فإنها تميل إلى البقاء في أجسام 

الكائنات الحية لفترة أطول. وعالوة 
على ذلك، من أجل حدوث تضخم 

بيولوجي، يجب أن يكون الملوث 
نشًطا بيولوجًيا. على سبيل المثال، 
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مصطلحات:

)Anthropocentric - محورة األنسان(
)Environmentalism - حماية البيئة(

)التراكم الحيوي -
)Bioaccumulation

)التضخم األحيائي - 
)Biomagnification

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
تقييم دور المبيدات في عملية  ـ

الزراعة. 
ربط بين التراكم البيولوجية وانتشار  ـ

أمراض معنية بالزراعة. 
مسئولية تجاه اختيارات الزراعة. ـ

من أشهر المبيدات الحشرية التي 
تضر بصحة اإلنسان تلك المحتوية 

على مركبات الزئبق ولقد سمى 
المرض الناتج عـن التسـمم بـالزئبق 

بمـرض )المينـا ماتـا( وذلـك نسـبه إلـى 
منطقـه خلـيج )مينا ماتا( باليابان والتى 

ظهر فيها هذا المرض ألول مرة عام 
١٩53م وذلك كنتيجـة لتلـوث الميـاه 

المستخدمة في رى األراضي الزراعية 
بمخلفات تحتوى على مركبات الزئبق 

السامة الناتجـة مـن أحـد المصانع 
وحتى لو كان بكميات صغيرة على 

جسم اإلنسان حيث ترتخي العضالت 
وتتلف خاليا المخ وتفقد العين بصرها 

وقد تؤدى إلى الموت، كما تؤثر على 
الجنين في بطن أمه.

ويمكن االطالع أكثر على المبيدات 
ومميزاتها وعيوبها من هنا:

 
Human Heath and Pesticides

https://www.ipm.iastate.edu/files/13%20Human%20Health%20and%20Pesticides.pdf
https://www.ipm.iastate.edu/files/13%20Human%20Health%20and%20Pesticides.pdf


نشاط
“البصمة الغذائية”
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نشاط »البصمة الغذائية«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ١5 دقيقة.

األهداف: قياس البصمة الكربونية 
الغذائية  والتعرف على لماذا يعتبر 

تناولها األكثر ضرًرا على البيئة.

األدوات المستخدمة: طباعة الجدول 
)األدنى( 

شرح النشاط: 

البصمة الكربونية الفردية
جبا )للطعام( 

كم مرة تتناول بروتينا من 
مصدر حيواني )لحوم حمراء 

وفراخ( أسبوعًيا؟

يومين أو ثالثة يومًيا
في األسبوع

ال اتناول )أعتمد 
على البروتين 

النباتي(

ما معدل تناولك االكل ن خارج 
المنزل؟

ال اتناول يوم أو يومينيومًيا

ما هو كم ثاني أكسيد
الكربون الذي تخلفه؟

https://www.youtube.com/watch?v=cFq8xpy9Os8
https://www.youtube.com/watch?v=cFq8xpy9Os8
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ثم بعد ذلك يبدأ الميسر فى إلقاء 
سؤال للمتدربين 

) فى اعتقادك من أكثر ضرًرا بالبيئة 
عوادم السيارات أم تربية المواشي؟ (

»األنشطة اإلنسانية« المسببة  ـ
لالحتباس الحراري ال تقتصر على 

النفط ومصادر الطاقة األخرى، إنما 
تشمل أيًضا تربية الحيوانات، خاصة 

البقر والخنازير والغنم والماعز 
واإلبل والدجاج. نشرت مجلة »وورلد 

ووتش« في عددها األخير الذي صدر 
منذ نحو أسبوعين خالصة دراسة 

قام بها روبرت جودالند وجف 
أنهانج األول، كان كبير مستشاري 
البيئة للبنك الدولي، الحاصل على 

أحد أعلى األوسمة العالمية في 
حماية البيئة، والثاني متخصص في 
البيئة ويعمل في إحدى مؤسسات 

البنك الدولي. الهدف من ذكر 
األسماء والمهن هو التأكيد على 

أنه ال عالقة ألي منهما بصناعة 
النفط أو دول النفط، وليس لهما 

مصلحة »نفطية« في البحوث التي 
قاما بها وبنتائج الدراسة التي نحن 

 بصددها.

 يعتقد الباحثان أن انبعاثات غازات  ـ
االحتباس الحراري من الحيوانات 
التي تربى من أجل لحومها أكبر 

بكثير من االعتقاد السائد بدورها 
البسيط. واستنتج الباحثان أن نسبة 

هذه الغازات تتجاوز 5٠ في المائة 
من إجمالي االنبعاثات الناتجة 

عن األنشطة اإلنسانية. ويستنتج 
الباحثان أن استبدال المنتجات من 

هذه الحيوانات بمنتجات أخرى 
سيكون له أثر أكبر في تحسين 

البيئة وتخفيض االحتباس الحراري 
من عملية استبدال الوقود 

األحفوري )النفط والغاز والفحم( 
بالطاقة المتجددة )ألن للطاقة 

المتجددة آثار بيئية سيئة أيضا(.
 ويشير الباحثان إلى دراسة قامت  ـ

بها منظمة الفاو عام ٢٠٠6، التي 
أشارت إلى أن ١٨ في المائة من 

انبعاثات غازات االحتباس الحراري 
تعود إلى الحيوانات التي تربى 

من أجل لحومها مثل البقر 
والخنازير والغنم والماعز واإلبل 
والدجاج، ويشيران إلى أن تقدير 

المنظمة أهمل أشياء كثيرة، كما 
قدرت بعض الكميات بأقل من 

كمياتها الحقيقية. وإذا تمت 
إضافة هذه اآلثار التي تم إهمالها 
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نفسها التي تشير إلى أن كمية 
غاز ثاني أكسيد الكربون المخزنة 
في الحيوانات ال تذكر مقارنة بما 

يمكن تخزينه في الغابات التي 
أزيلت إلنتاج العلف الذي تأكله هذه 

الحيوانات. األرض: رغم أن دراسة 
»الفاو« تضمنت الغازات التي تنتج 

عن التغير في استعمال األرض 
من غابات إلى مناطق رعي، إال أنها 

تتجاهل كمية التخفيض في غازات 
االحتباس الحراري التي تمتصها 

الغابات، فالغابات تخزن ٢٠٠ طن من 
الكربون في كل هيكتار، بينما إذا 

تمت إزالتها وتحويلها إلى مناطق 
رعي، فإن الرقم ينخفض من ٢٠٠ 
طن إلى ثمانية أطنان فقط. هذا 
الفرق، ١٩٢ طنا، تجاهلته الدراسة، 

ويجب إضافته إلى األثر البيئي لتربية 
 هذه الحيوانات. 

أو تجاهلها، فإن غازات االحتباس 
الحراري الناتجة عن هذه الحيوانات 
ستتجاوز 5٠ في المائة من إجمالي 

االنبعاثات في العالم وترتفع من 
75١6 مليون طن )تقدير الفاو( إلى 

 نحو 3٢564 مليون طن.

عملية التنفس: تجاهلت الدراسة  ـ
التي قامت بها منظمة الفاو غازات 

ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن 
تنفس الحيوانات. وسوغت »الفاو« 

ذلك بأن اتفاقية كيوتو ال تتضمنها، 
ألن االتفاقية اعتبرت أن النباتات التي 

تأكلها الحيوانات امتصت غاز ثاني 
أكسيد الكربون عندما كانت نباتات 

حية، لذلك فإن الحيوانات تصبح 
في النهاية مخزنا لثاني أكسيد 

الكربون، وبالتالي ال يعد تنفسها 
مصدًرا صافيا لغاز ثاني أكسيد 

 الكربون.

 ويؤكد الباحثان هذا الخطأ  ـ
في دراسة »الفاو« وفي اتفاقية 

كيوتو، خاصة أن أعداد الحيوانات 
في تزايد مستمر، بينما تتناقص 

الغابات، المخزن األساس لغاز ثاني 
أكسيد الكربون بشكل مستمر. 

ويستدل الباحثات بدراسة »الفاو« 



50

هذا يعني أن أي سياسة لتخفيض  ـ
انبعاثات االحتباس الحراري يجب أن 
تركز على الميثان أكثر من غاز ثاني 

الكربون. أغلب كميات األول تأتي 
من الحيوانات، بينما أغلب كميات 
الثاني تأتي من الوقود األحفوري. 

هذا يعني أن التركيز يجب أن يكون 
على الحيوانات قبل النفط! من هذا 

المنطلق يرى الباحثان أن تخفيض 
عدد الحيوانات في العالم سيؤدي 

إلى تخفيض انبعاثات االحتباس 
الحراري بشكل أكبر من ترشيد 
استهالك الطاقة أو استخدام 

الطاقة المتجددة. وينتقد الباحثان 
تقديرات »الفاو« ويرون أن الرقم 

الحقيقي هو ثالثة أضعاف ذلك 
بسبب افتراضية خاطئة تتعلق 

بمعدل ارتفاع حرارة األرض بسبب 
الميثان.

والحل أننا نتبع أنظمه غذائيه  ـ
تحتوي على كميات قليلة من 

اللحوم وتنوع فى أشكال البروتين .

كما تجاهلت الدراسة انبعاث ٢٠٠  ـ
طن أخرى من التربة التي كانت 

مهدا للغابة. هذا يجعل الفرق 3٩٢ 
طًنا لكل هكتار! من هنا يستنتج 

الباحثان أن ترك أراضي الرعي 
وإعادتها إلى غابات سيخفض 

انبعاثات االحتباس الحراري في 
العالم بنحو النصف! وإذا تمت 

زراعتها بمحاصيل تستخدم في 
إنتاج الوقود الحيوي، واستخدم 

هذا الوقود الحيوي بدال من 
الفحم، فإنه يخفض استخدام 

الفحم إلى النصف. وبعد حسابات 
معقدة يستنتج الباحثان أن دراسة 

»الفاو« تجاهلت نحو 4 في المائة 
من انبعاثات االحتباس الحراري التي 

تعود إلى استخدام األراضي في 
 الرعي.

 غاز الميثان: يعد غاز الميثان من  ـ
أخطر انبعاثات االحتباس الحراري 

لدرجة أنه أخطر من غاز ثاني 
أكسيد الكربون، ويأتي جزء كبير 

منه من روث الحيوانات ومن اجترار 
البقر، ولكن غاز الميثان ال يبقى في 

الجو أكثر من ثماني سنوات، بينما 
يبقى غاز ثاني أكسيد الكربون أكثر 

من ١٠٠ سنة. 
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مصطلحات:

)Farmland  -األراضي الزاعية(

)Pastures -مراع(

)البصمة الكربونية لألغذية -
)Carbon footprint of food

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
معرفة البصمة الكربونية للغذاء.  ـ
االضرار البيئية لتربية المواشي.  ـ

 لألطالع على معلومات اضافيه :

ـ  https://unstats.
un.org/unsd/energy/
meetings/2013ees/2013geo4_
ar.pdf

ـ  https://www.aleqt.
com/10/11/2009/article_299365.
html

ـ  https://unstats.
un.org/unsd/energy/
meetings/2013ees/2013geo4_
ar.pdf

ـ  https://www.aleqt.
com/10/11/2009/article_299365.
html

ولالطالع على األشتراطات الالزمة 
للتربيه المواشي :

إرشادات بشأن البيئة والصحة  ـ
والسالمة الخاصة باإلنتاج الحيواني 

 )الحيوانات الثدية(

دليل االشتراطات البيئية  ـ
لمشروعات تربية األبقار والجاموس

https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf 
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf 
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf 
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf 
https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html 
https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html 
https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html 
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
https://unstats.un.org/unsd/energy/meetings/2013ees/2013geo4_ar.pdf https://www.aleqt.com/2009/11/10/article_299365.html
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/306741484312147718/pdf/111934-WP-ARABIC-Mammalian-Livestock-Production-PUBLIC.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/306741484312147718/pdf/111934-WP-ARABIC-Mammalian-Livestock-Production-PUBLIC.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/306741484312147718/pdf/111934-WP-ARABIC-Mammalian-Livestock-Production-PUBLIC.pdf
http://documents1.worldbank.org/curated/fr/306741484312147718/pdf/111934-WP-ARABIC-Mammalian-Livestock-Production-PUBLIC.pdf 
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/AnimalsRelGuidelines/الأبقار%20والجاموس.pdf
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/AnimalsRelGuidelines/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%B1%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B3.pdf 
http://www.eeaa.gov.eg/portals/0/eeaaReports/AnimalsRelGuidelines/الأبقار%20والجاموس.pdf
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نشاط »ارميها صح« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: استنتاج عالقة مخلفات 
الطعام بالتغير المناخي.

األدوات المستخدمة: ورق ابيض 
وبروجكتور  لعرض بوربوينت و 

مالحظات الصقة )استيكي نوت( .

شرح النشاط: 

يسأل الميسر المتدربين والمتدربات عن 
ًكال من :

عن متوسط عدد أكياس الزبالة  ـ
التي ترمي خالل اليوم واألسبوع.

كم فى المائة من حجم  ـ
القمامة التي توجد في كيس 

الزبالة مخلفات عضوية )مخلفات 
 طعام(.

بعد المناقشة يوضح الميسر ان من 4٠ 
الى 6٠ % من المخلفات فى مصر تكون 

مخلفات عضوية ) مخلفات طعام(.

على الصعيد العالمي ، تساهم 
مخلفات الطعام بحوالي ٨% من 
إجمالي انبعاثات غازات االحتباس 

الحراري )GHG( - تقريًبا مثل انبعاثات 
النقل البري العالمية  في الواليات 

المتحدة ، يذهب ما يقرب من 4٠% من 
الطعام الذي ننتجه إلى النفايات - 
أكثر من 6٢ مليون طن من األغذية 

التي نزرعها ونعالجها ونقدمها إلى 
السوق كل عام ال يتم تناولها أبًدا. 

إن تقليل هدر الطعام في الواليات 
المتحدة بنسبة ٢٠% خالل العقد 

القادم يمكن أن يمنع ١٨ مليون طن 
من انبعاثات غازات االحتباس الحراري 

كل عام.
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ما يقرب من 43 % من جميع نفايات 
الطعام تأتي من المنازل بينما الباقي 

منتشر في جميع أنحاء سلسلة 
التوريد الغذائي: 4٠ % من الشركات 

التي تواجه المستهلك مثل الموزعين 
ومحالت البقالة بالتجزئة والمطاعم 
ومقدمي خدمات الطعام و ١6 % من 

المزارع و ٢ % من التصنيع الغذائي.
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بعد عرض نسب مساهمه مخلفات 
الطعام فى التأثير على تغير المناخ 

يطلب الميسر من كل فرد أن يشارك 
بالتوعيه في عدم هدر الطعام من 

خالل كتابه جمله في مالحظات 
الصقة )استيكي نوت( ومن الممكن 

نشرها على السوشال ميديا على 
 #Greenishclubs هاشتاج
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مصطلحات:

)النفايات الغذائية وتغير المناخي - 
 )Food waste and climate change

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:

ضرر القاء وهدر الطعام على البيئه. 
التوعيه بمخاطر القاء الطعام وتأثيرها 

على تغير المناخ.

56



نشاط
“الطبق األبيض المتوسط”



58

نشاط »الطبق األبيض المتوسط«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على طبيعة األغذية 
التي تساعدنا فى مقاومة التغير 

المناخي وتقرير شكل الوجبة الصحية 
المثالية. 

األدوات المستخدمة: باور بوينت 
وبروجكتور لعرض فديو أو كروت 

مطبوعة. 

شرح النشاط: 

ما هي حمية البحر األبيض المتوسط؟

يعتمد نظام البحر األبيض المتوسط   
الغذائي على عادات األكل التقليدية 

من ألشخاص في البلدان المحيطة 
بالبحر األبيض المتوسط ، مثل 

اليونان وإيطاليا وإسبانيا ، ويشجع 
على استهالك األطعمة الطازجة 

والموسمية والمحلية. ليس نظاًما 
غذائًيا محدًدا واحًدا، بل هو نمط 

أكل عام قائم على الغذاء، يتميز 
باالختالفات المحلية والثقافية في 

جميع أنحاء منطقة البحر األبيض 
المتوسط.

نظام البحر األبيض المتوسط الغذائي 
- الغني بالمكسرات والفاصوليا وبه 
الكثير من األسماك، ربما الدجاج مرة 

واحدة في األسبوع، وانخفاض تناول 
منتجات األلبان )معظمها الزبادي 

والجبن( وربما اللحوم الحمراء مرة 
واحدة فقط في الشهر - إذا كان 

الجميع سيتحرك نحوه، فهذا يعادل 
تناوله قال هولتون: »تلوث نحو مليار 
سيارة أو أكثر من كوكب األرض كل 

عام«.

لوضع ذلك في المنظور، ُتظهر نماذج 
هولتون أن التبني العالمي لنظام 

غذائي متوسطي يمكن أن يساعد 
في تقليل االحتباس الحراري بنسبة 

تصل إلى ١5% بحلول عام ٢٠5٠.

أربعة أسباب تجعل حمية البحر األبيض 
المتوسط هي النظام الغذائي المثالي 

المستدام:
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١- يوفر الماء، يتطلب األمر ١٠ جالونات 
من الماء إلنتاج سعرات حرارية من 
اللحم البقري، ولكن هناك جالوًنا 
واحًدا فقط إلنتاج سعرات حرارية 

من الحبوب الكاملة. الفواكه )ثالثة 
جالونات( والخضروات )جالونان( هي 
أيًضا أقل استهالًكا للموارد من لحم 
البقر. المعكرونة هي عنصر أساسي 

محبوب في حمية البحر األبيض 
المتوسط، وهي خيار بيئي ومغذي 

بشكل خاص.

٢- يحافظ على األرض، على الصعيد 
العالمي، ُتستخدم 75% من األراضي 
الزراعية إلنتاج منتجات حيوانية توفر 

فقط ١7% من سعراتنا الحرارية. 
في حين أنها ليست كلها مناسبة 

للمحاصيل، فإن تحويل جزء من تلك 
المنطقة إلى زراعة الحبوب الكاملة 

والخضروات والفواكه والبقوليات 
والمكسرات والبذور المركزية في 

النظام الغذائي المتوسطي سيكون 
استخداًما أكثر فاعلية وأقل إجهاًدا 

للمحدود في العالم.

3- يقلل  استخدام األسمدة: البقول- 
بذور البقوليات الصالحة لألكل مثل 

الحمص - تمتص النيتروجين من 
الهواء عبر التربة، مما يقلل من الحاجة 

إلى األسمدة. حتى أكثر برودة، عندما 
تموت النباتات، يعود النيتروجين إلى 
التربة، مما يبقيها خصبة للمحصول 
المزروع التالي - وهي عملية تسمى 

»زينج النيتروجين«. لذا، فإن البقول ال 
تنمو فقط بشكل مستدام، ولكنها 

تقلل أيًضا من كمية الموارد المطلوبة 
ألغذية البحر األبيض المتوسط األخرى 

مثل الحبوب الكاملة والفواكه 
والخضروات.
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مصطلحات:

)أنظمة غذائية تساعد في مكافحة 
تغير المناخ - 

 Diets that help fighting climate
)change

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
التعرف على أهم األنظمه الغذائيه  ـ

التي تساعد على الحفاظ على 
البيئه. 

4-إنه مستدام بالنسبة لك: ببساطة، 
نظام البحر األبيض المتوسط الغذائي 

مستدام شخصًيا ألنه ممتع. إنه 
يشتمل على األطعمة اللذيذة جنًبا 

إلى جنب مع النشاط البدني والوقت 
مع األصدقاء والعائلة. يمكن أن 

يساعدك اتباع نمط األكل التقليدي 
بالتأكيد على إنقاص الوزن والتمتع 

بصحة أفضل، ولكنه حًقا تغيير طويل 
األمد في نمط الحياة بداًل من تغيير 

قصير المدى.

 The diet that helps fight climate
change 

6٠

https://www.youtube.com/watch?v=nUnJQWO4YJY
https://www.youtube.com/watch?v=nUnJQWO4YJY
https://www.youtube.com/watch?v=nUnJQWO4YJY
https://www.youtube.com/watch?v=nUnJQWO4YJY


نشاط
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 لالستهالك المنزلى.

تخفيف أثر اشعة الشمس . 3
الساقطة على أسطح المنازل مما 
يؤدى إلى ارتفاع درجة حرارة األدوار 

 السفلية للمنزل.

التخلص من المهمالت الموجودة . 4
فوق اسطح المنازل والتي تؤدى 

إلى تشويه المظهر الجمالى 
للمنزل وقد تؤدى احياًنا إلى حدوث 

حرائق وتؤدى إلى تدمير المكان 
وتلوث البيئة .

5 .  
المحافظة على نسبة االكسجين 

فى الهواء، فتقوم النباتات في 
عملية البناء الضوئى بإستهالك 

ثانى اكسيد الكربون وتنتج من تلك 
 العملية االكسجين.

إحياء النشاطات المدرسية داخل . 6
المدرسة وتحويل المدرسة إلى 

وحدة منتجة وتحويل سطح 
المدرسة إلى منظر جمالى 

رائع يفخر به الطالب قبل ادارة 
المدرسة وتكون تلك ثمرة 

يدهم ومشاركتهم فى تجميل 
المدرسة.

نشاط »حجر األساس« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: يكون للمتدرب القدرة على 
التفريق بين أنواع التربة المختلفة 

وتحديد نوعها سواء كانت عضوية 
أو غير عضوية ومعرفة خواصها 

وقدرتها على األحتفاظ بالماء.

األدوات المستخدمة: تربة عضوية وغير 
عضوية – أطباق بالستيك أو أكياس 

بالستيكية أو مناديل ورقية

تحضيرات استباقية:
فوائد الزراعة المنزلية وزراعة األسطح

يمكن تحويل سطح المنزل إلى . ١
حديقة مثمرة بأنواع كثيرة من 
المزروعات بحيث تكون منفس 

 صحي.

يمكن زراعة االسطح بالخضروات . ٢
الالزمة للمنزل فهى مصدر 

جيد لخضر نظيفة وآمنة صحًيا 
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اًوال : بيئات عضوية  
 )البيتموس(

ويمكن تعريف البيتموس بأنة بقايا 
نباتات متحللة ناتجة من التحلل 

الطبيعى للنباتات فى الغابات الباردة 
ويمتاز بخفة وزنه وخلوه من األمراض 
والملوثات ويمتص كميات كبيرة من 
الماء ويحتفظ  بها. مما يمكن النبات 
من امتصاص الماء منه لفترة طويلة.

)الكومبوست(

 هو عبارة عن سماد عضوي مكون 
من ُمخلفات نباتية وحيوانية فقط 
وخالي تماًما من أي مواد كيميائية 

ونتائجها السلبية على البيئة والتربة 
واإلنسان . سماد عضوي %١٠٠ غني بأهم 

العناصر الفعالة إلنتاجية التربة وغذاء 
.NPK المزروعات 

المواد واألدوات الالزمة للزراعة في 
المنزل

 
لكي يتمكن الشخص من البدء في 

عملية الزراعة يجب عليه توفير األدوات 
 الالزمة لذلك، ومن أهم هذه األدوات:

مكان مشمس علي االقل من 4-  ـ
5 ساعات يومية.

توفير حوض الزراعة المناسب لنوع  ـ
النبات المراد زراعته وحجمه.

التربة الالزمة للزراعة. ـ
البذور و الشتالت. ـ
مصدر مياه للري. ـ
 

 البيئات المستخدمة في الزراعة:

البيئات المستعملة في نظام الزراعة 
المختلفة تتركب من أوساط التحتوى 

على الطين ولكن تستعمل بيئات 
 خفيفة الوزن ومعقمة مثل:
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معلومات لاليضاح: الطريقة العادية 
إلنتاج الكمبوست الستخدامه في 

 الزراعات:

يتم اختيار المساحة المخصصة . ١
للكومة على أساس أن الطن من 

السماد يشغل مساحة حوالى ٢ × 
3 م٢ وبارتفاع حوالي ١.5 م٢ بالقرب 

من مصدر مياه الرى وتدك األرض 
جيدا لمنع الرشح ويحفر حولها 

قناة بعرض ٢٠سم وعمق ١٠ سم 
وذلك لتجميع الراشح من الكومة 
حتى يمكن إعادة استخدامه في 

 رش الكومة مرة أخرى.

توضع طبقة من المخلفات . ٢
النباتية ومنها قش عرضها ٢ – 3م 

وبسمك 5٠ – 6٠سم ثم توضع 
فوقها طبقة من المخلفات 
الحيوانية بسمك ١٠ – ١5 سم، 

أو ترش بخليط من األسمدة 
النتروجينية والفوسفاتية )٢٠ 

كجم سلفات نشادر + 5 كجم 
سماد فوسفات + ١٠٠ كجم سماد 

عضوى( أو اللقاحات الميكروبية، 
ويداس عليها بأقدام العمال 

 لضغطها وتقليل الحجم .

ثانيا: بيئات غير عضوية
)البرليت(

حجر بركانى يتم طحنة وتسخينة 
على درجات حرارة مرتفعة جدا 
فيتحول لمادة منتفخة وتتمدد 
حبيباتة بصورة كبيرة وهو مادة 

خفيفة الوزن ويزيد من تهوية البيئة 
كما انة يمكن انه يساهم فى تسَهيل 

امتصاص جذورالنباتات للعناصر 
الغذائية من البيئة.    

)الفيرموكليت(

وهو عبارة عن رقائق معدنية تستخرج 
على شكل معدن الميكا من المناجم 

و تعامل بدرجات الحرارة العالية جًدا 
فتتحول لرقائق خفيفة الوزن ولها 
القدرة العالية على األحتفاظ بالماء.
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قلب الكومة ورفع درجة حرارتها 
بيولوجيـا بعد 4٨ - 7٢ ساعة إلى 
أكثر من 55 - 75 م° مما يساعد 

فى القضاء على الطفيليات 
والميكروبات الممرضة وبذور 

 الحشائش والنيماتودا.

تأخذ الكومة فى الظروف العادية . 7
من 3 إلى 4 شهور.

 
عالمات نضج الكمبوست:

درجة الحرارة: ال تزيد داخل الكومة  ـ
عن ٢5 - 37 م )حسب درجة حرارة 
الجو( ونسبة ثانى أكسيد الكربون 

داخل الكومة ١%.
الرطوبة النسبية للكومة حوالى  ـ

.%5٠
تحلل المخلفات النباتية وتحولها  ـ

إلى نسيج أسفنجي ذو لون بني 
داكن.

تصبح الرائحة مقبولة وتكون أشبه  ـ
برائحة التراب المرشوش بالماء.

انخفاض حجم المكمورة إلى 56%  ـ
من حجم الكومة عند بداية بنائه.

اختفاء رائحة األمونيا لتحولها إلى  ـ
نترات.

رقم الحموضة PH ما بين 7.5 إلى  ـ
٨.5

تكرر هذه العملية مع تناوب . 3
المخلفات والضغط حتى يتم كمر 

كل المخلفات الرتفاع ١.5 – ٢م ثم 
 ترش من الخارج .

ترش هذه الطبقات بالماء ويالحظ . 4
 أن يكون توزيع الماء متجانس.

تكرر هذه الطبقات بالتبادل طبقة . 5
مخلفات نباتية فوقها طبقة 

مخلفات حيوانية ثم طبقة 
مخلفات نباتية فوقها وهكذا 

حتى ارتفاع ١.5 - ٢م، على أن تكون 
الطبقة األخيرة من المخلفات 
الحيوانية أو التربة الزراعية، مع 
ضرورة ترطيب هذه الطبقات 

بكمية من الماء المناسب، ثم بعد 
االنتهاء من بناء الكومة ترطب 

كالكل بكميات مناسبة من الماء 
مرة كل أسبوع شتاًءا، ومرتين إلى 

ثالثة مرات كل أسبوع صيًفا، أو 
 كلما لزم األمر.

يفضل تقليب الكومة مرة كل . 6
ثالثة أسابيع على األكثر مع ضبط 

الرطوبة وإعادة بناء الكومة 
لضمان خلط المكونات وزيادة 

التحليل، وهذا يساعد فى تهوية 
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 مصطلحات:

)soil and water – التربة والمياة(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
التعرف على أهمية الزراعة المنزلية. ـ
التفريق بين أنواع التربه  ـ

المستخدمه في العمليه الزراعية.

شرح النشاط:
اختبار نوع التربة وخواصها.

التحضير:
قم بإحضار بعض عينات التربة  ـ

الطينية و البيتموس - الكمبوست 
– البيرليت- الصوف الصحري ) 

يمكنك الحصول عليهم من أقرب 
مشتل – مركز تجاري- محالت 

المستلزمات الزراعية(.
ضع كمية مناسبة من التربة في  ـ

كل طبق او وعاء.

اسأل الحضور:
علي كل مجموعة فحص العينات  ـ

التالية مع ذكر اختالف واحد لكل 
منهما.

ايهما من وجهة نظرك األصلح  ـ
للزراعة في المنزل ) الفحص 

الملمس- الوزن- االحتفاظ بالماء( 
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نشاط
 “تحديات الزراعة”
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نشاط »تحديات الزراعة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة 

األهداف: تحديد التحديات الزراعية 
المتعلقة بتوافر المياه ، ذروة 

الفوسفور ، مقاومة مبيدات األعشاب ، 
وتغير المناخ.

األدوات المستخدمة: أوراق وألوان 

شرح النشاط:
)Mind map  عصف ذهني( 
، تحديات )المخاطر الزراعة(

هذا النشاط مناقشه مفتوحه وعصف 
ذهني ما بين الميسر والمشاركين 

والمشاركات
يمكن للميسر أن يقسم المشاركين 

والمشاركات إلى ثالث مجموعات 
ويطلب من كل مجموعة مناقشة 

التحديات التي تواجه الزراعة ويطلب 
من كل مجموعة عرض برسمه مايند 

 ماب. 

من الممكن ان يبدأ الميسر بتقسيم 
 التحديات الي: 

مشاكل التربه  ـ
ندره المياه  ـ
االسمده الكيماويه والمبيدات  ـ

الحشريه 
مشاكل خاصه بالمزارع نفسه  ـ

وتوعيته 
التكنولوجيا الحديثه فى أنظمه  ـ

الري والزراعه 
التغير المناخي  ـ
األمطار الحمضيه  ـ
 التصحر  ـ

وهكذا …. ثم يأحد منهم األراء 
ويضعها في  Mind map ويبدأ 

بالتفكير فى الحلول المقترحه
لتفادي هذه التحديات 
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١. حماية الموارد الطبيعية: 
يتعين أن يتم تحسين إدارة األراضي 

من خالل االعتماد بشكل واسع 
النطاق على ممارسات مستدامة 

الستخدام األراضي.
يمكن استخدام الزراعة المحمية  ـ

لتجنب تآكل التربة وتدهور األراضي.
إدارة المجمعات المائية واستخدام  ـ

المياه بطريقة أكثر كفاءة.
حماية البيئة الطبيعية للحياة البرية  ـ

والتنوع الحيوي عبر منهج متكامل 
لألنظمة البيئية.

توفير حوافز لتطوير خدمات  ـ
النظام اإليكولوجي.

تعزيز إدارة سليمة للمواد  ـ
الكيماوية، وذلك عبر تعزيز ظروف 

الصحة والسالمة للعاملين في 
 قطاع الزراعة.

من الممكن إيجاد الحلول حبث 
يقوموا المشاركين والمشاركات  

بتمثيل أدوار هيئة حكومية ومزارعين 
وتوضيح وجهة نظر كل منهم في 

ندرة المياه واستخدام المبيدات 
والحلول الممكنه للحفاظ على 

الموارد وتحقيق عائد اقتصادي من 
الزراعة وتوفير الغذاء الالزم. 

ويقوم بعد ذلك كل مجموعة بعرض 
التحديات والمقترحات المتعلقة 

بتحسين الناتج الزراعي وتحقيق 
االستدامة .

ومن المقترحات التي يمكن ان 
يستخدمها الميسر وعرضها على 

المشاركين والمشاركات فى مواجهه 
 التحديات التي تواجه العمليه الزراعيه:
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إنشاء تبادل مزدوج، مفتوح وشفاف  ـ
يظهر “صوت المزارع” في عملية 

 صياغة السياسات وتطبيقها.

٢. التبادل المعرفي:
في الوقت الذي تتوافر فيه الكثير 

من المعارف الالزمة لتحسين الزراعة 
عالمًيا، بما فيها في المجتمعات 
النائية، فان هذه المعارف ال تصل 

إلى أولئك المزارعين الذين يمكن أن 
يحققوا أقصى استفادة ممكنة منها:

زيادة مستوى الوعي فيما يتعلق  ـ
بالمحاصيل وإدارة الموارد الطبيعية 

للمزارعين والعمال المستأجرين 
للزراعة، بما في ذلك النساء.

اتخاذ إجراءات جوهرية للقضاء  ـ
على عمالة األطفال والتأكد من 

توافر ظروف عمل الئقة لألطفال 
مع تمتعهم بفرص التعليم.

تعزيز تطوير مراكز المعرفة في  ـ
القرى.

توفير المعلومات التقنية  ـ
للمزارعين، بما في ذلك النساء 

والمزارعين الشباب، لتلقي 
معلومات عن الطقس والمحاصيل 

وتوجهات األسواق باإلضافة إلى 
أنظمة أخرى لإلنذارات المبكرة عن 

حالة السوق وذلك لمساعدتهم 
على اتخاذ القرارات الصحيحة 
 تحقيقًا لالستدامة واإلنتاجية.
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المناطق الريفية عبر اإلنتاج المحلي 
المستدام.

 
4. حماية الحصاد: في العديد من 

البلدان الفقيرة، يتم فقدان ما نسبته 
٢٠ إلى 4٠ بالمائة من المحاصيل 

بسبب عدم وجود الدعم المناسب 
للحصاد قبل الزراعة وبعدها، وبالمثل، 

فإنه تتعرض كميات هائلة من 
الغذاء للتبديد خالل مراحل اإلنتاج 

واالستهالك في السلسلة الغذائية.
بناء مرافق محلية للتخزين وآليات  ـ

النقل بما في ذلك سلسلة التخزين 
في المبردات لحفظ األغذية.

توطين تطبيق المعرفة الزراعية  ـ
وتحديد اآلفات ومعلومات األرصاد 

الجوية.
توعية العامة حول االستهالك  ـ

المستدام ومتطلبات اإلنتاج 
وسلوكياته، بما في ذلك الحاجة 
إلى الحد من المخلفات الغذائية.

توفير أدوات مكافحة المخاطر 
من أجل مساعدة المزارعين على 

التغلب على تغيرات الطقس وتقلبات 
 األسواق.

3. توفير البنى التحتية والدعم: يتعين 
أن تتاح الموارد األساسية للمزارعين، بما 
في ذلك النساء والمزارعين الشبان من 

أجل مساعدتهم على إدارة عملية 
اإلنتاج بصورة أكثر ثقة وأقل تكلفة.

تأمين الوصول إلى األراضي ومصادر  ـ
المياه وخاصة بالنسبة للنساء 

المزارعات.
إتاحة الفرصة لسكان القرى  ـ

للحصول على خدمات التمويل 
الصغيرة وبخاصة القروض 

الصغيرة.
بناء البنية التحتية، وخاصة فيما  ـ

يتعلق بتشييد الطرق والموانئ، من 
أجل تسهيل وصول اإلمدادات إلى 

المزارعين.
إقامة برامج تدريبية في إدارة البنية  ـ

التحتية والعمليات والصيانة.
تطوير فرص الوصول إلى  ـ

المعلومات والخدمات الزراعية، بما 
في ذلك المعدات الميكانيكية 
والبذور واألسمدة ومواد حماية 

المحاصيل.
تشجيع وتنسيق العناصر الفاعلة  ـ

المحلية لتأمين وصول المعلومات 
واإلمدادت إلى المزارعين.

االستثمار في الطاقة الحيوية  ـ
لتحقيق أمن الطاقة وتطوير 
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 6. تصنيف أولويات االبحاث: 
إن الوصول إلى زراعة مستدامة يتطلب 

بحوث مكثفة ومستمرة، وجعل 
األولوية للمحاصيل المنتجة محلًيا، 

باإلضافة إلى توفير تقنيات اإلدارة 
والتكيف مع التغييرات المناخي.

إجراء بحوث زراعية تتعلق  ـ
بمدى خصوبة التربة وخسائر 

مرحلة ما بعد الحصاد 
باإلضافة إلى تحديات 

التغييرات المناخية.
إجراء بحوث تتعلق بأنواع  ـ

المحاصيل المطلوبة في 
المناطق األكثر فقرًا وضعًفا . 

تشجيع البحوث التي تركز  ـ
على المزارعين واحتياجاتهم.

تطوير اإلنتاجية عبر  ـ
االستخدام المسؤول للعلوم 

والتقنية.
إقامة بحوث مشتركة بين  ـ

القطاعين العام والخاص 
تتمحور حول الحلول 

المتكاملة.
زيادة االستثمارات من الحكومات  ـ

وأصحاب األعمال فيما يتعلق 
بالبحوث والتطوير.

  

5. إتاحة فرص الوصول إلى األسواق: 
يحتاج المزارعون إلى إيصال منتجاتهم 

إلى األسواق والحصول على أسعار 
مناسبة مقابل ذلك

توفير فرص اإلطالع عن بعد على  ـ
أحدث المعلومات المتعلقة 

بتسعيرات السوق.
إيجاد أسواق متطورة تتوفر فيها  ـ

شفافية المعلومات واألسعار 
العادلة والبنية التحتية السليمة 

وانخفاض المضاربة.
تشجيع النهج التعاوني للتسويق  ـ

لصغار المزارعين.
الحد من انحرافات األسواق  ـ

لتحسين الفرص لجميع فئات 
 الزراعة في مختلف أنحاء العالم.
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مصطلحات:

  )Pesticides – المبيدات الحشرية(
 )Insecticides - مبيدات الحشرات(

 )Water scarcity - ندرة المياه(
)Phosphate  -الفوسفات(

)Climate change – تغير المناخ(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
استنتاج المعوقات التي يمكن أن  ـ

تعوق األنتاج الزراعي. 
أخراج مقترحات لتحسين األنتاج  ـ

الزراعي. 

البحث عن استخدمات بديلة للزراعة 
للوصول إلى قيمة مضافة.

لألطالع على معلومات اضافيه:

 I9900EN//3/http://www.fao.org
i9900en.pdf

ما هي المشاكل التي تواجه الزراعة 
في العالم
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http://www.fao.org/3/I9900EN/ i9900en.pdf 
http://www.fao.org/3/I9900EN/ i9900en.pdf 
http://www.fao.org/3/I9900EN/ i9900en.pdf 
http://www.fao.org/3/I9900EN/ i9900en.pdf 
https://tijaratuna.com/أهم-المشاكل-الزراعية-في-العالم/
https://tijaratuna.com/أهم-المشاكل-الزراعية-في-العالم/


نشاط
“اقتصاد أخضر”
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شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بعرض فكرة الزراعية 
المحمية في الصوب الزراعية وأنها 

تتوقف على: 
عدد الصوبات التي يتم تشغيلها في 

نفس الوقت.
حجم الصوبات المستخدمة.

نوع الهيكل المصنوع منه الصوبة.
مدى توفر أجهزة التبريد والتدفئة.

المحاصيل واألصناف المزروعة.
موسمية االنتاج ومدى المنافسة التي 

يالقاها من منتج آخر.
مدى الطلب على المحصول المنتج 

من االسواق الخارجية.
ثم يبدأ بعدها فى فكرة اقتصاديات 

الزراعة على هذا المثال ويقوم 
بالتوضيح لهذا المفهوم من خالل 

الجدول اآلتي: 

نشاط »اقتصاد أخضر«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة. 

األهداف: تقييم ممارسات صيانة 
األراضي، ووزن الفوائد والتكاليف 

بشكل صحيح ، والعوامل غير 
االقتصادية ، ويقدم مثااًل في الزراعة 

المحافظة على الموارد والتعرف على 
اقتصاديات المشاريع الزراعية البيئية.

االدوات المستخدمة: لوحة أو سبورة 
)فليب شارت(وورق. 

مساحة اإلنتاج للفرداإلنتاج )طن(البلد
)هكتار(

العائد
)كجم/هكتار



76

ثم يبدأ بتوضيح ان البلد ستقسم الى مساحات وأنه يجب تحديد المساحة  ـ
الجغرافية والمساحة المحصولية والمساحة المزروعة, مثال جدول من ديوان 

عام المحافظة:

المساحة المزرعية ألف السنوات
فدان

المساحة المحصولية ألف 
فدان

١٩٩6139.3242.7

١٩٩7141.8259.4

١٩٩٨169.6277.9

١٩٩٩178.5292.9

٢٠٠٠167.5309.6

٢٠٠١191.3327.7

٢٠٠٢209.4333.6

٢٠٠3209.4339.9

٢٠٠4222.2360.1

٢٠٠5228.4366.8

٢٠٠6229.3384.6

167.07281.46المتوسط
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ويبدأ بعدها بعمل عصف ذهني  ـ
على العمليات التي تقوم فى 

المزرعة لتوضيح ماذا سيكلف كل 
دور وكل عملية، يعطي مثًاال على 

 عملية زراعة الخيار: 

يتم حرث األرض بمحراث قالب. ـ
تسوية األراضي و فيها خطوط  ـ

ونثر السماد والكبريت والسوبر 
فوسفات وسلفات األمونيوم و 

البوتاسيوم المحبب. 
يتم فرم التربة بالسماد. ـ
تخمير األرض بالماء عندما تجف  ـ

األرض من الماء يتم إقامة 
مصاطب زراعية.

فرد شبكة الري على الخطوط. ـ
الزراعة الشتالت على بعد 4٠ كم  ـ

بين النبات و األرض. 
بعد عملية الزراعة ستتم عملية  ـ

 المبيدات: 

ويبدأ بعدها بعرض الخطوات  ـ
األساسية التي يجب ان تتم 
فى كل مشروع زراعي من 

خالل: 
وصف المشروع الجغرافي ـ
الهدف من المشروع  ـ
الظروف المناخية  ـ
البينة األساسية )مصدر المياه(  ـ
الطاقة الكهربائية  ـ
التربة  ـ
الري  ـ
القوى البشرية  ـ
عناصر الخدمات  ـ
اإلمكانيات الهندسية  ـ
التقييم المالي  ـ
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األهمية النسبية %التكلفهبنود التكاليف المتغيرة 

%247,50056.03الشتالت

%2,40005.43مفترسات

%18,0004.07المبيدات

%15,216034.45األسمدة

إجمالي التكاليف 
%441,660100المتغيرة

سيتم تجميع صافي العائد من  ـ
المحاصيل من خالل الجدول التالي: 

مصطلحات: 

)االقتصاد األخضر –
)Green economy 

)التكاليف والفوائد –
)costs and benefits 
)resources– الموارد(

)المشاريع الزراعية-
)agricultural projects

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
تطبيق عملي إلى اقامة مشروع  ـ

زراعي )اقتصادًيا( 
تقييم اي من المشاريع الزراعية  ـ

الحديثة سيكون له جدوى 
اقتصادية عالية. 

رؤية لمستقبل المشاريع الزراعية  ـ
ومدى جدوى ربحيتها إذا تم 

تطبيقها بطريقة صحيحة. 



نشاط
“خطوات خضراء” 
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يمكن زراعة جميع أنواع النباتات التي 
يحتاجها البيت ومنها:

نباتات الخضر المختلفة. ـ
نباتات الخضر الثمرية )الفراولة  ـ

– الخيار – الفلفل – الباذنجان – 
الشمام – الكوسا(.

نباتات الخضر الورقية )الخس –  ـ
الجرجير– الخس – السبانخ(.

النباتات الطبية و العطرية )النعناع  ـ
– الريحان – الروزماري – الزعتر– 

الكمون - الكاموميل(.
نباتات الزينة وزهور القطف:  ـ

 )القرنفل - الورد(.

من أهم األسئلة الشائعة عند مبتدئي 
الزراعة:

متى أزرع المحاصيل المختلفة ؟ وأي 
األوقات أنسب للزراعة؟

سوف نتعرف هنا على مايسمى 
بالمواسم الزراعية ألن هناك بعض 
الزراعات التي تتحمل برودة الشتاء 

والرياح ويمكنها أن تنمو فيها بدون 
تأثير ضار عليها ومنها ما يمكنه أن 

يتحمل حرارة الصيف بدون أضرار تعوق 
النمو ومنها ما يمكن زراعته طوال 

العام.

نشاط »خطوات خضراء« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة.

األهداف: تطبيق بالزراعة المنزلية. 

األدوات المستخدمة: تربة بذور 
وزجاجات بالستيكية. 

شرح النشاط: 

أطرح السؤال التالي على المشاركين 
والمشاركات : 

هل يقوم أحد منهم بزراعة النبات.  ـ
 ما هي النباتات التي يمكن زراعتها  ـ

ومواعيد الزراعة.
اطلب من الحضور بعض األمثلة  ـ

لبعض النباتات التي يمكن زراعتها 
 في المنزل.

قم بترتيب االفكار والنباتات 
وتقسيمها علي حسب نوعها، يمكن 

 االستعانة بالمعلومات التالية:
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طرق الزراعة فهناك نوعان من الزراعة:

النوع األول:
 الزراعة بالشتالت

من المحاصيل التي تزرع بالشتالت : 
فراولة – فلفل – باذنجان – طماطم – 

 خص – كرنب – البصل.

النوع الثاني: 
الزراعة بالبذور.

من المحاصيل التي تزرع بالبذرة : اللوبيا 
– الفاصوليا – فول – بسلة – كسبرة 

– جرجير – شبت – ملوخية – خيار– 
 كوسة.

 
ومن الممكن اذا توافر لديك المساحة  

والموارد احضار تربه وزجاجات 
بالستيكية وبذور مثمرة ويطلب من 

كل مشارك ومشاركة أن يصنع زرعته 
بنفسه. 

الزراعات الصيفية )تزرع من نهاية . ١
فبراير إلى نهاية مايو(: ملوخية 

– فاصوليا خضراء – باذنجان – 
طماطم – كوسة – فلفل.

الزراعات الشتوية )تزرع من أكتوبر . ٢
وحتى ديسمبر(: فراولة – ثوم 

– بصل – سبانخ – فجل– كسبرة – 
خس – كرنب – بقدونس – كرفس.

زراعات تزرع طوال العام تقريًبا . 3
ماعدا األشهر الحارة والباردة: 

الفلفل – الخيار – الفاصوليا 
 الخضراء – جرجير.
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مصطلحات:

 )home farming  - الزراعة المنزلية( 
)composting – سماد(

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
شغف بتطبيق أساسيات الزراعة  ـ

المنزلية. 
تطبيق لفكرة السماد المنزلي.  ـ

لمزيد من التفاصيل عن كل نظام 
وكيفية إنشائه واستخدامه راجع 

قائمة المراجع: كتب الزراعة الحضرية 
والمنزلية



نشاط
“بال تربة” 
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نشاط »بال تربة«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة)نصف ساعة(. 

األهداف: التعرف على طرق الزراعة 
الحديثة. 

االدوات المستخدمة: أدوات عمل 
القامة نموذج )اذا وجد( أو عرض صور. 

شرح النشاط: 

يقوم الميسر بشرح أن هذا الجزء 
تطبيقي ويمكن استخدامه كأفكار 
للزراعة الحديثة  ومقاومة التحديات 

التي تواجه الزراعة 
ويتم توجيه سؤال للمشاركين 

والمشاركات عن نظام الزراعة بدون 
تربة وما فكرتهم عنها ؟

بعد تسجيل مالحظاتهم يتم 
تناول أشهر نوعين من الزراعة ) 

الهيدروبونيك و االكوابونيك( 

ما الفرق بين )الهيدروبونيك( و )األكوابونيك(؟
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طريقة تحضير الحوض وبدء الزراعة 
المائية في المنزل.

 البحث عن الوعاء المناسب. ١
صندوق بالستيكي كبير شفاف، 

يمكن شراؤه من محالت بيع 
المنتجات البالستيكية.

معرفة أبعاد الصندوق وقص . ٢
 الفلين

 سيعتمد عدد النباتات التي سوف 
تقوم بزراعتها على مساحة 

الحوض الذي تستخدمه وعلى نوع 
المحاصيل، ولكن يجب المباعدة 
بين النباتات كي ال تحجب الضوء 

عن بعضها البعض.
إحداث الفتحات المناسبة على لوح . 3

 الفلين 
أصيص زراعة من النوع الشبكي، 

مع لوح بالستيكي )يمكن 
استعماله كبديل عن لوح الفوم( 

يتم إجراء ثقب صغير في إحدى 
نهايات اللوح الفليني وذلك للسماح 

بأنبوب الهواء الخاص بالمضخة 
بالدخول إلى الماء.

 توصيل مضخة الهواء . 4
يجب أن يكون األنبوب الخاص 

بالهواء طوًيال بما فيه الكفاية كي 
يصل من المضخة إلى قاع الخزان، 

ثم يتم توصيل المضخة بالكهرباء.

ومن الممكن أن يقوم الميسر بعرض 
نموذج  بتطبيق للزراعه المائيه في 

المنزل. 
طريقة الزراعة المائية في المنزل
خطوات سهلة وتكلفة بسيطة

مالحظة: يمكن تنفيذ هذا النشاط 
في حالة توافر المصادر المادية 
والخامات واألدوات، ان لم تتوفر 

يمكن االستعاضة عنها ببعض الصور 
الفديوهات التي تبين آلية عمل 

النظام.

األدوات والمواد الالزمة:
وعاء بالستيكي كبير، وذلك بحسب . ١

المساحة التي تريدها.
أنابيب تمديد المياه.. ٢
مضخة هواء ذات قدرة مناسبة . 3

لحجم الوعاء البالستيكي.
لوح من الفلين.. 4
تخصيص زراعة فارغ )من النوع . 5

الشبكي(، صغير الحجم.
كمية مناسبة التراب.. 6
بذور نباتية.. 7
طالء أسود، على شكل بخاخ.. ٨
شريط الصق.. ٩
شريط المتر.. ١٠
قلم حبر.. ١١

سكين حادة.. ١٢
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لألطالع بالتفصيل على نظام 
 األكوابونيك:

إنتاج الغذاء الزراعة األحيومائية على 
نطاق صغير

 بعض المصادر األخرى لإلطالع:

الزراعة بدون تربة

تقنيات الزراعة بدون تربة

 البدء بالزرعة. 5
يجب التأكد من قيمة الـ ph. )رقم 

الحموضة( للماء بشكل مستمر، 
فيجب أن يكون عند الرقم 7 دائًما، 

فالنباتات تقلل من قلوية الماء 
بنسبة كبيرة لهذا يجب فحص الـ  

 ph.  )رقم الحموضة( باستمرار.
قم بتعبئة الخازن بالمحلول 

الغذائي.
 ضع لوح الفلين في الخزان. . 6

أدخل أنبوب الهواء من الثقوب 
الصغيرة التي قمت بإنشاؤها. أمأل 

األصص النباتية بالتراب، ثم ضع بذور 
 النباتات في كل أصيص.

قم بوضع األصص النباتية المائية 
في الحفر التي قمت بتشكيلها 

 على سطح الفلين.
شغل المضخة، وأبدأ باالستمتاع 

بالزراعة المائية في المنزل.

بعد االنتهاء من الشرح يقدم الميسر 
ملخص عن ما تم شرحة و يفسح 
المجال للطالب لألسئلة والنقاش.

يقسم الميسر الطالب إلى مجموعات 
كل مجموعة حد أقصى 5 طالب 

للبدء في النشاط العملي.

http://www.fao.org/3/a-i4021a.pdf?fbclid=IwAR308uUD5KX8zbHEKbGzftJnD4VBzeuXxUNYifg75DViUinOgqcsWFFAz0U
http://www.fao.org/3/a-i4021a.pdf?fbclid=IwAR308uUD5KX8zbHEKbGzftJnD4VBzeuXxUNYifg75DViUinOgqcsWFFAz0U
https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/alkottob-com-pdf-0RKRKRY.pdf
https://www.dopdfwn.com/cacnretra/scgdfnya/alkottob-com-pdf-0RKRKRY.pdf
https://www.ruoaa.com/science/hydroponic-aquaponic-aeroponic-farming-techniques/486/
https://www.ruoaa.com/science/hydroponic-aquaponic-aeroponic-farming-techniques/486/
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 مصطلحات:

)Hydroponics  -الزراعة المائية(
)Aquaponics – األكوابونيك (

)Greenhouses – الصوبات الزراعية( 

 المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
الطرق الحديثة للزراعة المائية  ـ

والفرق بينهم.
كيفية تطبيق نموذج مصغر  ـ

للزراعه المائيه فى المنزل.

87



نشاط
“حوض سمك”
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 نشاط »حوض سمك« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية .

وقت التحضير: ٢٠ دقيقة )إحضار 
المستلزمات وترتيب شكل القاعه(. 

المدة: 4٠ دقيقة. 

األهداف: مقدمة عن طرق تربية 
األحياء المائية ونظم الزراعة المائية. 

األدوات المستخدمة: مالعق، طبق 
كبير، كرات صغيرة، شباك. 

تحضيرات استباقية:  
يبدأ الميسر بإعطاء تعريف موجز  ـ

عن فكرة استزراع األحياء المائية 
وماهي المشاكل التي تواجه هذا 

المجال وماهي الطرق التي طرحت 
 لحل هذه التحديات؟

االستزراع السمكي: عبارة عن  ـ
أحواض توضع فيها الزريعة 

السمكية داخل المياه المناسبة 
لمعيشتها، وقد تكون خرسانية 

أو ترابية القاع وتسمح األحواض 
بالتحكم فى دخول وخروج 

المياه وامدادها خالل مراحل 
التربية والنمو بالتغذية والرعاية 

 المناسبة لعدد األسماك بها.

من خالل عرض فيديو موجز يشرح  ـ
هذه المصطلحات. 

ثم يشرح الصيد التجاري وهو  ـ
القائم على صيد انواع مائية معينة 

بهدف االستفادة منها في حياتنا 
اليومية ونظًرا لكثرة استهالكنا 

بكميات مهولة لهذه الثروة تسبب 
هذا في حدوث مشكلة الصيد 
الجائر والتأثير على نسبة وجود 

األسماك في منطقة معينة. 
لذلك يرى بعض العلماء والباحثين  ـ

ان استزراع االحياء المائية يعد من 
الحلول التي تساعد فى خفض 

نسب الصيد الجائر وتحقيق 
استدامة بيئية. 
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نموذج المجموعات )سجل الصيد(
الرحلة االولى:

 سجل األسماك التي قمت  ـ
بجمعها واألسماك المتبقية في 

الماء 

شرح النشاط:

هذا النشاط منقول بتصرف من 
:facingthefuture.com

يبدأ الميسر بتقسيم المشاركين 
والمشاركات إلى 6 مجموعات ويقوم 

بتوزيع هذا النموذج على كل مجموعة 
ويوضح لهم ان هذا سيناريو سيقوموا 
ببناؤه وبوضع نسب متفاوتة وتقديرات 

ستختلف من مجموعة إلى االخرى.

الموسم
مقدار الصيد

)أسماك ذات قيمة 
اقتصادية عالية(

مقدار الصيد
)أسماك ذات قيمة 

اقتصادية متوسطة( 

أسماك ال زالت متروكة 
فى المحيط 

١

٢

الموسم
مقدار الصيد

)أسماك ذات قيمة 
اقتصادية عالية(

مقدار الصيد
)أسماك ذات قيمة 

اقتصادية متوسطة( 

أسماك ال زالت متروكة 
فى المحيط 

3

4

ثم يطلب منهم أن يتركوا تعليق على معدل الصيد الذي قاموا به ـ

http://facingthefuture.com
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وبكرات صغيرة وسيقوم الميسر 
بتوزيع ادوات )مالعق( لتساعد 
المشاركين والمشاركات على 

التقاط هذه الكرات.
واألسرع فى تجميع أكبر عدد  ـ

من الكرات سيكون الفائز ويبدأ 
بتسجيل وقت للمشاركين 

والمشاركات لبدأ المسابقة. 
في وسط المسابقة يبدأ بسؤال  ـ

المشاركين والمشاركات عن أي من 
الطرق االخرى يمكن ان يستخدم 

من أجل تجميع عدد أعلى من 
االسماك. 

ويذكر ما يقوم به بعض مراكب  ـ
الصيد من استخدام لشباك الجر 

وهذه الطريقة تقوم بتدمير عالي 
فى البيئة. 

وفي هذه االثناء يجب على كل  ـ
فرد أو مجموعة تسجيل ما قاموا 

بجمعه في وقت معين. 
وفي النهاية يطلب منهم أن  ـ

يكتبوا انطباع عن ما قاموا به فى 
هذه المسابقة من خالل انتهاء من 

صيد كل السمك.
ويوضح أنه لم تعد هناك مساحة  ـ

للسمك لوضع بيض وان يكون 
هناك مساحة للبقاء في البيئة. 

 ـ

يطلب الميسر من المشاركين  ـ
والمشاركات أن يناقشوا التغييرات 

في ممارسات الصيد واللوائح 
وهل توجد مشكلة في المصايد؟ 

وكيف يمكن التغلب عليها. 
ثم يطلب منهم أن يذكروا كيف  ـ

حالة مصايدهم اآلن وما هي 
الطرق التي يمكن ان يقوموا 

بها من أجل جعل هذه الطرق 
 مستدامة.

الرحلة الثانية: 
يبدأ الميسر بشرح مفهوم التنمية  ـ

المستدامة من خالل دمج أضالعه 
الثالث األساسية )اقتصاد وبيئة 

ومجتمع بشري( ويذكر ان على 
األنسان استخدام ثروات األرض 

دون الجور على الموارد األساسية 
وهذا يتم من خالل مبدأ التنمية 
المستدامة ويصعب تطبيق هذا 

المذهب إذا كان هناك اصحاب 
مصلحة اقتصادية فى مكان 

معين. 
ثم يطلب من المشاركين  ـ

والمشاركات تقمص شخصية 
»صياد« فى النطاق الذي يقع فيه 

ويشرح قواعد هذه الرحلة.
سيكون هناك طبق ملئ بالمياه  ـ
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المخرجات التعليمية: 

بعد هذا النشاط، سيكون على 
المشاركين والمشاركات التوصل إلى 

ًكال من: 
معرفة طرق االستزراع السمكي.  ـ
تقييم التحديات التي تواجه كل  ـ

نظام استزراع. 
رؤية لبناء مشاريع ربحية من خالل  ـ

صناعة وجبات لألسماك. 
معرفة مبدئية عن أساليب إدارة  ـ

المزارع السمكية وأمراض األسماك. 

ويوضح أهمية االستدامة وفوائد  ـ
األتجاه إلى الزراعة المائية 

المستدامة.

مصطلحات:

 )Aquaculture – تربية األحياء المائية( 
)الصيد الجائر –
)Overfishing 

)مصايد األسماك المستدامة - 
)Sustainable fisheries

٩٢



نشاط
“أسماك عالقة”
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نشاط »أسماك عالقة« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 5٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على التحديات التي 
تواجه نظم تربية األحياء المائية. 

األدوات المستخدمة: طبق، وطين، 
وشباك.

تحضيرات استباقية: 
يوضح الميسر ان هناك ثالثة أنظمة  ـ

لالستزراع السمكي: 
نظام األحواض في المياه  ـ

:)open water cages( المفتوحة 

 

 نظام التربة الطينية  ـ
 :)levee pond( احواض ارضية 

 نظام األحواض السمكية ـ
:)fish tanks( 
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شرح النشاط: 
يوزع الميسر المشاركين  ـ

والمشاركات إلى ثالث مجموعات 
ويعطي كل مجموعة نظام 

استزراع سمكي ويطلب منهم 
تصميم أولي لشكله بأدوات 

مساعدة مثل الورق واالطباق 
والطين والشباك المتاحة. 

ثم يطلب من كل المجموعة  ـ
االجابة عن االسئلة اآلتية: 

أين يمكن ان نختار أماكن اإلقامة  ـ
لكل نظام استزراع. 

ثم يعرض الشكل العام ألي  ـ
حوض ويذكر للمشاركين 

وللمشاركات أن اختيار نوع 
الحوض يتم بتحديد نوع 

 الكائنات التي يتم استزراعها.

ثم يذكر أن هناك العديد من  ـ
الكائنات التي يتم استزراعها مثل: 
األسماك، والقشريات، والطحالب، 

والجلد شوكيات. 
وان هذه الكائنات تختلف فى طرق  ـ

استزراعها، حيث كل كائن يبقى 
فى نظام معين ويفضله. 
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مصطلحات:

)االستزراع المائي المفتوح – 
)open water aquaculture

)levee pond - بركة السدود
)fish tanks  -خزانات األسماك(

المخرجات التعليمية: 

بعد هذا النشاط، سيكون على 
المشاركين والمشاركات التوصل إلى 

ًكال من: 
مقارنة أنظمة االستزراع السمكي  ـ

بأشكال األحواض. 
تصميم نظام استزراع سمكي  ـ

وتجربة تخطي عيب من عيوب 
تصميمات النظام البيئية. 

يطلب من المشاركين  ـ
والمشاركات تحديد مصادر الطاقة 

التي ستسخدم في المزرعة. 
و تحديد غذاء الكائنات وكيفية  ـ

التخلص من المخلفات العضوية 
فى المزرعة.

ويطلب منهم ذكر تقييم لدورة  ـ
حياة هذه المزرعة ويترك مساحة 

للتعليق وفتح باب للمشاركة 
لمعرفة المزيد عن التحديات التي 
 تواجه أنظمة االستزراع السمكى. 

٩6



نشاط
“جنات أرضية”
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نشاط »جنات أرضية«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية. 

المدة: 5٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على نظم إدارة 
البساتين ومجاالت إدارة البساتين. 

األدوات المستخدمة: أوراق أشجار، ورق 
ابيض، صمغ. 

 شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بتوضيح معنى علم  ـ
البساتين، حيث: 

البساتين هي الحدائق المزروعة  ـ
بنباتات زينة. 

البستنة هي اإلنتاج الكثيف  ـ
للحاصالت النباتية التي تستخدم 

كعالج، وغذاء ووقاية. 
وينقسم علم البستنة إلى:  ـ

الفاكهة، والخضر، والزينة 
واألزهار، وتنسيق الحدائق ونباتات 

 طبية وعطرية 

ثم يوضح ان هذا النشاط سيتطرق  ـ
إلى جزء الزينة واألزهار وجزء تنسيق 

الحدائق. 
حيث ان جزء الزينة واألزهار  ـ

سيكون به: أزهار حمراء وزرقاء 
وصفراء وأزهار القطف ونباتات 

عرض وأشجار ظل وأعشاب 
خضراء وشجيرات.

تنسيق االزهار سيهتم سيكون:  ـ
هندسي، طبيعي او مختلط 

ثم يوزع الميسر أوراق فارغة على  ـ
كل المشاركين والمشاركات 

ويطلب منهم تصميم مساحة 
بانواع زهور الزينة المتاحة من هذه 

الكروت )يمكن ان يترك مساحة 
مفتوحة للمشاركين وللمشاركات 

لتجميع أوراق أشجار وعمل بها 
 مساحة تصميم(.
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مصطلحات: 

)تصميم المناظر الطبيعية - 
 )landscape design

المخرجات التعليمية: 

بعد هذا النشاط، سيكون على 
المشاركين والمشاركات التوصل إلى 

ًكال من: 
معرفة مبادئ علم زراعة البساتين.  ـ
تطبيق عملي ألفكار عمل أكثر  ـ

استدامة. 
تكوين رؤية جمالية لألشياء البيئية.  ـ

و على كل مجموعة استخدام  ـ
صور أو رسم وتلوين هذه المساحة 

من التصميم. 
يشجع الميسر المشاركين  ـ

والمشاركات لمتابعة قنوات 
ومواقع تهتم بهذا النشاط من 

خالل منصات اونالين. 

١٠٠



نشاط
“أكثر من أشجار”



102

نشاط »أكثر من أشجار« 

الفئة المستهدفة: مفتوحة  لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة. 

األهداف: تحديد أنواع النباتات الطبية 
والعطرية واقتصادياتهم. 

األدوات المستخدمة: 
باوربوينت ومعرض صور وجهاز 

العرض)بروجكتور(.

تحضيرات استباقية: 

سيقوم الميسر باستخدام زيت  ـ
عطري )ليمون او نعناع( في بخاخ 
ويقوم برش هذا الزيت في غرفة 

التدريب. 
اذا توافر إمكانية تناول مشروب  ـ

سيتم تناول مشروب قرفة أو 
ينسون أو زنجبيل أثناء عرض هذا 

النشاط. 
ثم يطلب الميسر من المشاركين  ـ

والمشاركات ان يمألوا هذا الجدول: 

اتناول...عندما أشعر ب...

الزكام

الم في المعدة 

مشكلة في 
االحبال الصوتية
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شرح النشاط: 

بعد هذا الجدول سيكون على  ـ
المشاركين والمشاركات تحديد 
معنى النباتات الطبية وفوائدها 

العالجية 
ثم يبدأ الميسر بالحديث عن  ـ

القبائل والبيئات التي الزالت تتعامل 
بهذه النباتات إلى اآلن. 

يطلب بعدها الميسر من  ـ
المشاركين والمشاركات أن يمألوا 

هذا الجدول: 

اشعر ب...عندما استنشق...

قهوة

أوراق نعناع 

أزهار الورد

ليمون وبرتقال

قرنفل
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وبعد الحديث عن الروائح وماذا  ـ
نشعر تجاه روائح معينة يبدأ 

بالحديث عن فكرة صناعة العطور 
وانها اآلن تستخدم كوسيلة من 

وسائل عالج الضغط النفسي 
والتوتر وأن هناك أماكن متخصصة 

بهذه الصناعة.
يعرض الميسر خريطة النباتات  ـ

المستخدمة بأشكال مختلفة 
سواء عطرية، طبية أو غذائية:
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أسماء النباتات االستخدامات

بذور كمون وكسبر، واوراق نعناع، وقرفة، وثمار جوز الطيب، وحبهان، مكسبات طعم ورائحة 
وكراوية.

اوراق كافور، ولبان ذكر، ومسك، ومستكة، وسوق السيد، وقمارى.مكسبات رائحة البخور

كركديه، وازهار الورد، وازهار الزعفران، وشيخ البابونج، وقشور الرمان، مكسبات اللون 
وحنة.

أوراق ما رتوش، وبراعم قرنفل، وفلفل احمر، وثوم، وثمار الفلفل مواد حافظة
االكحل

ينسون، وكراوية، وياسمين، ونعناع، وزهر، وورد، وشيح، وقرنفل.الزيوت الطيارة 

ديجانا ليس، والراوند، والحنظل، وعرف الديك، والخرشوف.الجليكوسيدات

الخشخاش واألفيون.المخدرات

البيرثوم والديريس.مبيدات

زعتر وقرنف.الفينوالت 

الباباظ، وحلبة، وبرتقال، وليمون.البيامينات

قنب وزنجبيل.الرنتجات
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ثم يذكر الميسر بان أغلب هذه  ـ
النباتات تنمو على شكل اعشاب أو 

متسلقات أو شجيرات أو أشجار وانه 
يمكن تواجدها فى المنازل. 

ويذكر نبذة بسيطة عن طريقة  ـ
استخالص الزيوت العطرية من 

خالل هذا الفيديو واستخدام هذا 
 الجهاز المنزلى

.)Oil distillation equipment( 

مصطلحات: 

 )oil distillation - تقطير الزيت(
 )aromatherapy – العالج بالعطور(

)العطور الطبية العطرية والتوابل - 
)medicinal aromatic, and spices 

المخرجات التعليمية: 

بعد هذا النشاط، سيكون على 
المشاركين والمشاركات التوصل إلى 

ًكال من: 
التعرف على النباتات الطبية  ـ

والعطرية.
تصنيف استخدامات النباتات  ـ

المختلفة.
رؤية للتنوع الحيوي في محيطات  ـ

مختلفة وطرق استخدامه بشكل 
أكثر استدامة.



نشاط
“تحت وفوق األرض”
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نشاط »تحت وفوق األرض«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية

المدة: ١٠ دقائق 

األهداف: التعرف مصادر المياه ودورة 
المياه العذبة واماكن تواجدها 

األدوات المستخدمة: باوربوينت 

شرح النشاط:
Satellites detection
 to water resources

 يبدأ الميسر بسؤال المشاركين ـ
 عن دورة المياه على

 كوكب األرض 

 ثم يقوم برسمها ـ
 من خالل هذا التوضيح 

ثم يوضح بعدها نسبة المياه  ـ
العذبة على كوكب األرض وأن 

هذه الدراسات والخرائط تخرج من 
أجهزة االستشعار عن بعد لتقييم 

 نسب المياه على الكوكب. 



109

بعدها يبدأ الميسر بالحديث عن  ـ
 المياه الجوفية وأماكن تواجدها

 
بعدها يقوم الميسر بعرض فكرة  ـ

 aquifers طبقات المياه الجوفية
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
معرفة مصادر المياه وأماكن  ـ

تواجدها. 
التعرف على دورة المياه العذبة.  ـ
رؤية جديدة للمياه الجوفية.  ـ
شغف تجاه معرفة طرق استخراج  ـ

المياه العذبة من تحت االرض. 

مصطلحات: 

  )Ground water – المياه الجوفية(
)Rivers – األنهار(

)غاز دورة المياه الجوفية –
)Water cycle gas

مستودعات المياه الجوفية – 
   )Aquifers

١١٠



نشاط
“شريان الحياة”
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نشاط »شريان الحياة«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على تحديات المياه 
العذبة عالمًيا ومحلًيا. 

األدوات المستخدمة: بروجكتور لعرض 
فيديو. 

شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بطرح هذه االسئلة 
لمناقشة العرض: 

ما هي األشياء التي تم تناولها فى 
الوثائقي؟

ما هي الرسالة التي تم تقديمها من 
خالل العرض؟ 

ما هي األفكار التي اتت اليك بعد 
االنتهاء من هذا الفيلم؟ 

ثم يترك الميسر مساحة حرة للحديث 
عن المياه العذبة وندرة وجودها 

والحروب التي يمكن أن تتواجد 
 بسببها. 

مصطلحات:

 )Water scarcity - ندرة المياه(
 

)تحديات المياه العذبة -
)Challenges of freshwater

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
تنبؤ بالمستقبل وتحديات المياه  ـ

عالمًيا. 
رؤية لعالقة المياه بوجودنا على  ـ

الكوكب. 
إدراك لدور المياه في حياتنا. ـ



نشاط
“فالتر مائية”
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نشاط »فالتر مائية«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: 3٠ دقيقة. 

األهداف: التعرف على نظم تحلية 
المياه  والتحديات في كل نظام. 

األدوات المستخدمة: باوربوينت 
ولوحة. 

شرح النشاط: 

يبدأ الميسر بشرح معنى عملية تحلية 
المياه: وهي عملية ازالة المكونات 

المعدنية من المياه المالحة ويوضح أن 
المياه المحالة مصدرها األساسي هو 

المحيطات.

يشرح الميسر ان عملية التحلية  ـ
تتم من خالل اما: عملية حرارية أو 

عملية ميكانيكية: 
العمليات الحرارية تعتمد على  ـ

استخدام التبخير أو التجمد. 
العمليات الميكانيكية تعتمد  ـ

على النضخ العكسي أو 
 استخدام كهربائي. 

https://www.slideshare.net/mariuma94/desalination-68245860
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وان مشكلة التناضح العكسي  ـ
تكمن فى خروج نسبة عالية من 

المحلول الملحي( )brine وهي 
تركز نسبة عالية من األمالح نتيجة 

فلترة المياه وصرف هذه النسبة 
فى المحيطات والبحار يؤثر سلًبا 

على األسماك والشعاب المرجانية.
في نهاية هذا النشاط، يجب  ـ

توجيه أعين الطالب إلى المشكالت 
المصاحبة أنظمة تحلية المياه 

وكيف يمكن التعامل معها 
من خالل بناء رؤية شاملة لهذه 

المشاكل وترك مساحة لدراسة 
األنظمة ومتابعتها عن قرب ان 

أمكن والتشجيع على متابعه رؤى 
 هندسية وبيئية.

ويبدأ بتوضيح عملية التحلية من  ـ
 خالل هذا التوضيح.

بعدها يبدأ الميسر بعرض نماذج  ـ
لعمليات التحلية من خالل 
عمل مقارنة بين النظامين 

المستخدمين: التناضح العكسي 
reverse osmosis ومحطات 

 الطاقة الشمسية
.solar power plant 

ثم يبدأ الميسر بعرض إن أكبر  ـ
مشكلة في استخدام الطاقة 

الحرارية هي انها تحتاج إلى وقت 
طويل والمنتج يكون قليل نسبة 

إلى الوقت.
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المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى ًكال من:
تقييم األثر البيئي لعملية تحلية  ـ

المياه.
ادراك أهمية وجود مصادر مياه  ـ

عذبة وبناء طرق للحفاظ عليها.
معرفة أنظمة تحلية المياه  ـ

ومقارنة بين ايهما افضل بيئًيا 
وصحًيا. 

تحفيز لمعرفة المزيد عن أنظمة  ـ
التحلية ومشاكلها. 

مصطلحات: 

)Desalination – تحلية المياه(
)محطة الطاقة الشمسية - 

)Solar power plant
)التناضح العكسي -
)Reverse osmosis 

١١7



نشاط
“عالقات قوية”
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نشاط »عالقات قوية«

الفئة المستهدفة: مفتوحة لجميع 
الفئات العمرية.

المدة: ٢٠ دقيقة. 

األهداف: تفسير عالقة المياه بالصحة 
العامة. 

األدوات المستخدمة: لوحة 
ومالحظات الصقة )استيكي نوت(. 

شرح النشاط: 

سيقوم الميسر بطرح سؤال على 
المشاركين والمشاركات عن ماهي 
األمراض المرتبطة بالمياه؟ وسيترك 

مساحة لعرض األمراض التي يمكن أن 
تنتقل بسبب المياه. 

ثم يقوم الميسر بعرض الخمس 
أقسام المرتبطة بأمراض المياه من 

خالل هذا الجدول: 

أمراض مرتبطة 
بالمياه 

أمراض مرتبطة 
بسبب سوء 

النظافة 

أمراض بسبب 
الصرف الصحي 

غير الكافي

أمراض مرتبطة 
بدورة حياة 

الطفيليات في 
المياه

أمراض بسبب 
ناقالت تمر دورة 
حياتها في المياه

كوليرا، تايفيود، 
التهاب الكبد 
المعدي، داء 

الجيارديات، داء 
األميبات، داء 

التنينات.

الزحار العصوي، 
اإلسهال المعوي، 

حمى نظيرة 
التيفية، الدبوس 
)إنتروبيوس(، داء 
األميبات، الجرب، 

تعفن الجلد، 
القمل والتيفوس، 
التراخوما، التهاب 

الملتحمة.

داء الصفر، داء 
المشعرات، الدودة 

الشصية.
داء التنينات.داء البلهارسيات.
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مصطلحات:

)المياه والصحة العامة –
)water and public health

المخرجات التعليمية: 

عند االنتهاء من هذه الجلسة يكون 
على المشاركين والمشاركات التوصل 

إلى  ًكال من:
ربط العالقة بين المياه والصحة  ـ

العامة.
استدالل بامثلة حية على هذه  ـ

العالقة من مجتمعات محيطة.
مسئولية تجاه ثرواتنا المائية. ـ

وسيكون هناك وقت تحفيزي  ـ
لوضع حلول لمثل هذه األمراض 

وانتشارها فى نطاق معين، 
حيث أن الميسر يجب أن يقوم 
ببناء مسئولية مجتمعية على 
المشاركين والمشاركات فى 

التفكير داخل المنظومات 
الصغيرة ويربط األشياء ببعضها 

ويضع حلول ابداعية لمشاكل في 
ما حولنا.

ويمكن ان يتطرق إلى مقال  ـ
منظمة الصحة العالمية عن عالقة 

جودة المياه بالصحة العامة من 
هنا.

٢٩
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Kiss the ground (Netflix documentary) 
https://www.netflix.com/watch/81321999?trackId=254814401&
tctx=2%5C2%5C4c1e44ae4-7933-a-40b5-941d1dcb7de13a-

2%234643810C2%C2%C

About aquaculture 
https://oceanservice.noaa.gov/facts/aquaculture.

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

National geographic 
https://www.nationalgeographic.com/foodfeatures/aquaculture/ 

FAO 
http://www.fao.org/fishery/countrysector/naso_egypt/en 

Food, water and agriculture from FAO http://www.fao.org/3/a-y4683e.
pdf 

https://www.netflix.com/watch/81321999?trackId=254814401&tctx=5%2C5%2C4c1e44ae-7933-4a40-b941-5d1dcb7de13a-234643810%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/81321999?trackId=254814401&tctx=5%2C5%2C4c1e44ae-7933-4a40-b941-5d1dcb7de13a-234643810%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/81321999?trackId=254814401&tctx=5%2C5%2C4c1e44ae-7933-4a40-b941-5d1dcb7de13a-234643810%2C%2C%2C
https://www.netflix.com/watch/81321999?trackId=254814401&tctx=5%2C5%2C4c1e44ae-7933-4a40-b941-5d1dcb7de13a-234643810%2C%2C%2C
https://oceanservice.noaa.gov/facts/aquaculture.html#:~:text=Aquaculture%20is%20breeding%2C%20raising%2C%20and,of%20threatened%20or%20endangered%20species. 
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