
املقدمة والنطاق واملحتوى 

إن ترجمة وتعديل هذه املواد التعليمية إلى اللغة العربية مت دعمها من خالل خطة عمل البحر األبيض املتوسط لبرنامج 
  EcAp-MED من خالل مشروع نهج األنظمة البيئية للبحر األبيض املتوسط )UNEP-MAP( األمم املتحدة للبيئة
املمول من قبل اإلحتاد األوروبي. وهو مساهمة يف تنفيذ اخلطة اإلقليمية إلدارة النفايات البحرية يف البحر األبيض 
املتوسط التي إعتمدها اإلجتماع رقم 18 لألطراف املتعاقدة يف ديسمبر 2013 )اسطنبول، تركيا ( يف إطار املادة 15 
من بروتوكول املصادر البرية إلتفاقية برشلونة، ونهج األنظمة البيئية للبحر األبيض املتوسط )EcAp( بهدف حتقيق 

الوضع البيئي اجليد )GES( للبحر األبيض املتوسط فيما يتعلق بالنفايات البحرية.

وجهات النظر واآلراء الواردة يف هذه املادة  هي مسؤولية املحررين وال تعكس بالضرورة وجهات نظر اجلهات املانحة.

قضية النفايات البحرية
إن النفايات البحرية أو أي من املواد الصلبة التي يتم التخلص منها 
بصفة دائمة، أو تركها يف بحارنا وسواحلنا متثل تهديدا متزايدا 
احلظ،  وحلسن  ومعيشته.  وسالمته  اإلنسان  وصحة  البيئة  على 
إال  العالم،  لبحار  حتديا  املشاكل  أكثر  من  املشكلة  هذه  أن  رغم 
حلها.  من  جزءا  يصبح  أن  منا  لكل  ميكن  التي  املشاكل  من  أنها 
وهو  واحد  مصدر  إلى  تؤول  البحرية  النفايات  جميع  ألن  وذلك 
البشر. يف الواقع، فإن املشكلة تنبع من األمناط السائده من اإلنتاج 
نتصرف  أن  املهم  ومن  مخلفاتنا.  مع  تعاملنا  وكيفية  واالستهالك 
فورا للحد من النفايات ومنع وصولها الى بحارنا واملمرات املائية 

وحماية البيئة البحرية واحلياة البرية.

النطاق والرؤية للمادة التعليمية
كما هو واضح من العنوان، فإن املادة التعليمية "إعلم إشعر تصرف! 
لوقف النفايات البحرية" قد مت إعدادها لتعريف وإشعار ومتكني 
املعلمني واملتعلمني من اتخاذ إجراءات للتصدي ملشكلة النفايات يف 

بحارنا وسواحلنا.

ومن   MARLISCO لشركاء  مشترك  عمل  التعليمية  املادة  وهذه 

ترجمتها  يتم  أن   ،)2015-2012( املشروع  مدة  خالل  املتوقع، 
وتطبيقها بالبلدان الشريكة. علما بأن  املادة التعليمية حتتوي على 
17 نشاط تعليمي لدراسة خصائص ومصادر وآثار وطرق معاجلة 
واالقتصادية.  والثقافية  واالجتماعية  البيئية  الناحية  من  املشكلة 
تتراوح  الذين  الشباب  لتخدم  األول  املقام  يف  تصميمها  مت  وقد 
أعمارهم بني 10-15 عاما، ولكن ميكن أن تستخدم أيضا من قبل 

املعلمني خارج النظام املدرسي الرسمي.

وإننا ندعو املعلمني يف التعليم الرسمي وغير الرسمي إلى استخدام 
هذه املادة كأداة لتنمية مهارات املالحظة وحب االستطالع واخليال 
واإلبداع ومهارات العمل للمتعلمني الصغار حول موضوع النفايات 
التنمية  أجل  من  التعليم  مبادئ  مع  متاشيا  فقط  ليس  البحرية، 
البحرية كجزء ال يتجزأ  النفايات  )ESD(، ولكن لرؤية  املستدامة 
من الصورة األوسع للبيئة الراهنة وحتديات االستدامة. ويف نهاية 
األمر، فإن املؤلفون قد قاموا باستخدام هذه املادة العلمية لتوصيل 
أن  إلى  يتطلعون  ألنهم  وذلك  امللموسة  البحرية  النفايات  قضية 
تكون املادة التعليمية هذه مفيدة يف احلديث عن قضايا أكثر عمقا 
تتعلق بأمناط اإلنتطاج واالستهاك يف مجتمعاتنا احلديثة. وأخيرا 
واملشارك  الناقد،  التفكير  ذو  املطلع،  املواطن  تشكيل  يف  تساعد 

بوعي يف املستقبل.

MARLISCO رفع التوعية عبر البحار األوروبية
يهدف مشروع MARLISCO )النفايات البحرية يف بحار أوروبا: الوعي االجتماعي واملسئولية املشتركة( إلى رفع الوعي العام وتسهيل 
احلوار وتعزيز املسئولية املشتركة بني اجلهات الفاعلة الرئيسية نحو رؤية مشتركة من أجل اإلدارة املستدامة للنفايات البحرية عبر 
أربعة بحار إقليمية أوروبية )شمال شرق املحيط األطلسي وبحر البلطيق والبحر األبيض املتوسط والبحر األسود(. ويقوم بتنظيم أنشطة 
MARLISCO مجموعة من 20 شريك من 15 دولة ساحلية. اعرف املزيد عن مشروع MARLISCO من خالل زيارة املوقع اإللكتروني 

 www.marlisco.eu

UNEP/MAP : خطة عمل البحر املتوسط التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة
إن خطة عمل البحر املتوسط التابعة لبرنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP/MAP ،www.unepmap.org( هو أول برنامج للبحار 
اإلقليمية ويشمل 21 دولة مطلة على البحر املتوسط، وكذلك دول االحتاد األوروبي. وقد عقدت العزم جميع األطراف املتعاقدة يف 
لتحقيق  والوطنية  اإلقليمية  تعزيز اجلهود  والساحلية مع  البحرية  البيئة  وبروتوكوالتها على مواجهة حتديات حماية  برشلونة  اتفاقية 

.UNEP/MAPالتنمية املستدامة وذلك من خالل

التوجيه  تنفيذ  مع  بالتوافق  املتوسط  البحر  البيئية يف  األنظمة  نهج  لتنفيذ   UNEP/MAP دعم  إلى   EcAp-MED ويهدف مشروع 
اإلطاري لإلستراتيجية البحرية لالحتاد األوروبي.

شكر:
املنسق العلمي : البروفيسور مايكل سكولوس

املؤلفون: إيرو االمبي، فيكي مالوتيدي، ثومي فالكوجياني ومايكل سكولوس
MIO-ECSDE MEdIES : تعديل النص للنسخة العربية

RAED ترجم النص الى اللغة العربية: الشبكة العربية للبيئة والتنمية
إقتباس: مايكل سكولوس وإيرو االمبي وفيكي مالوتيدي وثومي فالكوجياني 

"اعرف إشعر تصرف ! لوقف للنفايات البحرية: خطط وأنشطة للمتعلمني باملرحلة اإلعدادية"
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النسخة العربية :
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مراجعة وحترير النص: عصام ندا، ليالي نافع، إلهام عفيفي، سحر سالمة

إخراج فني : مدحت عبد العال، رحاب عبد احلكم

MEdIES و MIO- ECSDE

مكتب معلومات البحر املتوسط للبيئة والثقافة والتنمية املستدامة )MIO- ECSDE( هو أحد أكبر احتادات املنظمات غير احلكومية مبنطقة البحر 
املتوسط. ومتثل MIO-ECSDE منذ 1995 منصة للتمثيل والتدخل التقني والسياسي للمجتمع املدني يف املنطقة األورو- متوسطية. ومبادرة 

البحر املتوسط للتعليم للبيئة واالستدامة )MEdIES( هي مبادرة لـ MIO-ECSDE وتهدف إلى بناء قدرات التعليم من أجل التنمية املستدامة.
MIO- ECSDE : W www.mio-ecsde.org، E info@mio-ecsde.org، T +30 210 3247490 لإلتصال بــ

MEdIES : W www.medies.net، E info@medies.net  f/b www.facebook.com/MEdIES.net لإلتصال بــ

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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 يعرض اجلدول التالي ملحة عامة عن األنشطة واألهداف التعليمية والنهج الرئيسية املستخدمة.

  

املقدمة والنطاق
واملحتويات

أ1 حتديد 
وتصنيف النفايات 

البحرية

ج 1 الكل ُمقيد

ج 2 حكايات 
احليوان

ج 3 كم هي 
ضارة؟ 

ج 4 هل ميكننا 
حتمل النفايات 

البحرية؟

د 1 أدوات 
السياسات ملكافحة 

النفايات البحرية

 د 2 تصور 
املستقبل

د 4 العمل 
املشترك !

د 5 اخلروج 
للعامة!

د 3 فرصة للتغيير

ب 1 رؤية ما ال 
ميكن رؤيته

ب 2 األسباب 
اجلذرية للنفايات 

البحرية

ب 3 الغوص أعمق 
التفكير الناقد وتنمية 

املهارات اإلعالمية

ب 4 عمل جرد 
لعاداتنا

أ 2 إجراء التجارب 
باستخدام عناصر 

النفايات.

أ 3  تتبع النفايات 
البحرية

أ 4 تخمني أعلى 10 

مالحظات للمعلم

يعرض هذا القسم النطاق واملحتويات التعليمية للمواد 
باإلضافة إلى الشركاء والرعاة الرسميني... إلخ.

يحتوي قسم "كيفية االستخدام" على نصائح وتوجيهات 
منهجية للمعلم لدعمه/لدعمها يف تنفيذ األنشطة.

التعليم من خالل األشياء:
يلعب املتعلمون العاب لوصف وتصنيف 

النفايات البحرية ويقومون بعمل عصف 
ذهني لوضع تعريف النفايات البحرية.

يقوم املتعلمون بعمل محاكاة من خالل 
أنشطة حركية مختلفة.

يقوم املتعلمون باستخدام كروت أدوار التي 
متثل احلياه البحرية ليقوموا بتوقع ماميكن 

أن تسبب لهم النفايات من تهديدات.

يقوم املتعلمون على املستوى الفردي 
واجلماعي باإلنخراط يف نشاط ترتيب 

ووضع أولويات والقيام بعمليات حسابية 
الكتشاف درجة الضرر من مختلف أنواع 

النفايات.

يقوم املتعلمون باالنخراط يف عمل حتليل 
لقضية  )حتليل نص(.

يقوم املتعلمون بالبحث عبر اإلنترنت.

يقوم املتعلمون بعمل تدريبات فردية 
وجماعية لتصور املستقبل.

يقوم املتعلمون بهذا النشاط يف الهواء 
الطلق حيث يتدربون على املشاركة يف 

حمالت التنظيف بشكل منظم.

يقوم املتعلمون بتطبيق أدوات 
احلمالت املختلفة للقيام بوضع 
حملتهم اخلاصة ضد النفايات 

البحرية.

يقوم املتعلمون بعمل حتليل للعقبات 
ملعرفة ما ينتج عنها من قيم كامنة وراء 
العادات ومحاولة التغلب على "مقاومة 

التغيير"

النشاط يتم يف الهواء الطلق يف املجاورة 
أو احلي.

يقوم املتعلمون مبتابعة وحتليل بيانات 
نتائجهم.

عـــن  بحـــث  بإجـــراء  املتعلمـــون  يقـــوم 
النفايـــات البحريـــة يف املراجـــع والكتـــب 
أو علـــى الشـــبكة العنكبوتيـــة "اإلنترنـــت".

نصـــي  حتليـــل  بعمـــل  املتعلمـــون  يقـــوم 
ملقـــاالت مت نشـــرها يف وســـائل اإلعـــالم.

يقـــوم املتعلمـــون بعمـــل مســـح مـــن خـــالل 
االســـتبيانات و/أو املقابـــالت.

يقوم املتعلمون بعمل جتارب بسيطة.

يقوم املتعلمون بالربط بني خرائط 
لألنشطة مع خرائط حقيقية وخيالية 

لتتبع "مسارات" النفايات.

من خالل مجموعة العمل املتطور
يقوم املتعلمون بوضع االفتراضات 

واختبارها.
يتم جزءا من النشاط يف الهواء الطلق.

- للتمرين على مهارات الوصف والتصنيف.
- لتطوير مهارات التعبير واالتصال.

- ملناقشة طرق توليد النفايات البحرية ومحاولة تعريفها.

- للمرور من خالل "جتربة " الوقوع يف شباك النفايات البحرية كما يحدث للكائنات 
البرية.

- ملمارسة التعاطف )القدرة على معرفة ما تشعر به الكائنات األخرى(.
- للوعي بأخطار وقوع الكائنات البحرية يف شباك النفايات البحرية.

- للتوعية بأخطار وتهديدات التشابك مع النفايات وابتالعها على احلياة البحرية 
نتيجة لوجود هذه النفايات.

- لتجربة شعور الكائنات البحرية عند تعرضها ملواد النفايات البحرية.

- لتقبل آراء اآلخرين.
- الستكشاف آثار النفايات البحرية على احليوانات ومواطن الكائنات احلية 

والبشر...إلخ.
- لفهم دور الظروف الطبيعية من حيث األذى املحتمل الناجم عن النفايات.

- فهم أن أنواع معينة من عناصر النفايات البحرية قد يكون لها آثار أكبر من غيرها 
ولكن جميع النفايات ميكن أن تكون ضارة. 

- لعمل دراسة حالة عن اآلثار االقتصادية للنفايات البحرية.
- لتحليل املعلومات واستخالص النتائج.

- لتعزيز مهارات صنع القرار.

- إلدراك أن النفايات البحرية هي قضية عاملية ومعرفة اجلهود 
اإلقليمية والدولية ذات الصلة باالحتاد األوروبي 

)املبادرات والسياسات(.

- للتعرف على إمكانية وجود مستقبل بديل للطبيعة املحيطة بنا.
- للتعرف على أوجه التشابه واالختالفات يف رؤى اآلخرين.
- لفهم الفرق بني املستقبل املحتمل واملستقبل الذي نفضله.

- الستكشاف اخلطوات الالزمة لنجعل املستقبل الذي نفضله حقيقة. 

- لتوحيد اجلهود اجلماعية من أجل قضية مشتركة )حمالت تنظيف(.
- لتصميم وتنفيذ نشاط لتحقيق التغيير يف املدرسة/املجتمع.

- حتفيز اإلبداع أثناء القيام بالنشاط. 

- لتحليل عوامل تطوير رسائل بصرية جذابة للقيام بعمل حملة بيئية.
- لتصور وتصميم وتنظيم حملة توعية أو فعالية على مستوى املدرسة أو 

الشاطئ أو املجتمع املحلي.
- لتشجيع الوعي والسلوك الداعم للبيئة يف اآلخرين.

- نشر حتديات النفايات البحرية واحللول املمكنة على نحو فعال.
- حتفيز اإلبداع. 

- ملعرفة ملاذا ما هي العوامل التي متنعنا من القيام مبسئولياتنا املطلوبة 
بالرغم من معرفتنا بتلك املسئوليات. 

- لتحديد دوافعنا الشخصية والقيمية وراء عاداتنا االستهالكية.
- التخاذ قرار واعي ملمارسة عادة جديدة لبعض الوقت متعلقة بسلوكنا 

جتاه النفايات. 

- للتدرب على املراقبة وجمع البيانات والتصنيف وعمل الرسوم البيانية.
- للتفكير يف كيفية منع توليد املخلفات من املنبع.
- لوضع توصيات لعمل إجراءات عالجية ووقائية.

- الكتشاف من أين تأتي عادة النفايات البحرية وكيف جتد طريقها إلى البيئة البحرية.
- ملعرفة كيف ميكن للنفايات - التي يتم معاجلتها أو التخلص منها بشكل غير صحيح 

على األرض- أن تصبح نفايات بحرية.
- للتعرف على خط سير النفايات اعتمادا على عادات الناس.

- لتحليل أسباب وجود النفايات البحرية بالتفصيل بناء على الواقع ويفضل أن تكون 
هناك دراسة حالة محلية.

- للتدرب على حتليل وجمع املعلومات من النصوص املكتوبة.
- لتطوير وتنمية املهارات اإلعالمية.

- إجراء مسح الستكشاف سلوكيات الناس املتعلقة بالنفايات البحرية )عادات الناس 
بالنسبة إلدارة املخلفات، واإلستهالك واحلساسية جتاه احلالة البيئية للسواحل والبحار(
- الستكشاف كيف ميكن أن تتحول املخلفات التي ال يتم التعامل معها أو التخلص منها 

بطريقة صحيحة إلى نفايات بحرية.
- للتفكير يف عادات غير استهالكية ميكن أن متنع توليد النفايات البحرية. 

- إلجراء التجارب على بعض خصائص وصفات النفايات البحرية.
- لدراسة كيف ميكن أن تؤثر خصائص النفايات على مكان تواجدها يف البيئة.

- ملعرفة كم من الوقت تستغرق عملية حتلل أنواع مختلفة من النفايات.

- الكتشاف أن النفايات البحرية هي مشكلة عابرة للحدود و "تنتقل دون 
توقف"من مكان إلى آخر .

- لتتبع األماكن املحتلمة الستقرار النفايات البحرية مثل جزر النفايات ... إلخ 
- للتفكير يف سلوكيات كانت من املمكن ان متنع توليد النفايات البحرية.

- لوضع الفرضيات، اعمل على البيانات ملعرفة أكثر مواد النفايات البحرية 
تواجداً.

- للتدرب على قراءة ومقارنة البيانات والرسوم البيانية.
- للتفكير يف كيفية حتول سلوكنا اخلاص ملنع توليد النفايات.

القسم أ: السعي للتعرف على النفايات البحرية
يقوم املتعلمون بالتعرف على النفايات البحرية ومراقبتها ودراسة أنواعها وخصائصها.

القسم ب : مصادر من البحر والبر
يف هذا القسم، يقوم املتعلمون بدراسة الطرق التي تدخل من خاللها النفايات البحرية إلى البيئة البحرية مع استكشاف 

االختالفات اإلقليمية.

القسم ج: اكتشاف اآلثار
يقوم املتعلمون باكتشاف آثار النفايات البحرية على الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية، فضال عن اآلثار االجتماعية واالقتصادية.

القسم د : العمل من أجل إيجاد احللول 
يدرك املتعلمون اخلطوات التي يجب اتخاذها ملنع النفايات البحرية ويقومون بتحري ما يفعله األفراد واملنظمات للتصدي لهذه 

القضية )على املستوى الوطني والدولي( واكتشاف طرق لتعليم اآلخرين احللول املمكنة.

العنوانالعنوان األهداف التعليميةاألهداف التعليمية
نوع النشاط

) النهج الرئيسي املستخدم(
نوع النشاط

) النهج الرئيسي املستخدم(



مقدمة للمعلم )الهدف واملحتويات(

نظرة عامة

البحرية"  النفايات  لوقف  تصرف!  إشعر  "اعرف  املادة  إعداد  مت 
لتكون أداة لرفع الوعي وتعزيز املسؤولية جتاه هذا املوضوع لدى 
الشباب ومن حوله. هذه املادة مبنية على مبادىء التعليم من أجل 
التنمية املستدامة )ESD( جتيب على التساؤالت البيئية والثقافية 
واالجتماعية واالقتصادية وميكن إستخدامها داخل أو خارج أنظمة 

التعليم الرسمية. 

وقد مت إنتاج هذه املادة التعليمية بالتعاون بني فريق مكون من 20 
املادة  البلدان. ونظرا لتطبيق هذه  شريك وسيتم تطبيقها بجميع 
على نطاق واسع فمن غير املتوقع أنها تلبي االحتياجات اخلاصة 
بكل شريك.  لذا يجب على املمارسني تعديله حتى يالئم واقعهم 
ألقصى حد ممكن. كما ميكنهم استخدام أجزاء منه أو إثراءه أو 
تغيير ترتيب األنشطة أو إضافة أو تبسيط أوراق العمل على النحو 
الذي يرونه مناسبا. إن طموح املؤلف هو أن يستخدم املعلمون هذه 
املاده كأداة لتشجيع مهارات املالحظة والفضول واخليال واإلبداع 
التحديات  مناقشة  فإن  كذلك  املتعلمني.  لدى  العمل  ومهارات 
محادثات  بدء  على  تساعد  سوف  البحرية  للنفايات  احلقيقية 
جديدة أكثر تعقيدا مثل مناذج اإلنتاج احلالية واملجتمعات األكثر 
إستهالكا والهدف االسمى من هذه املادة إنها تساهم يف خلق فكر 

ملواطن أكثر وعيا ونشاطا وقدرة على التحليل والنقد.

اجلمهور املستهدف

اإلعدادية  املرحلة  يف  واملتعلمني  للمعلمني  املادة  هذه  تصميم  مت 
أيضا  وميكن  سنه.   15-10 بني  أعمارهم  يتراوح  الذين  والثانوية 
الذين  مثل  النظاميني  غير  املعلمني  قبل  من  املواد  إستخدام 
واحلدائق  األسماك  حدائق  احلكومية،  غير  املنظمات  يف  يعملون 

الساحلية... الخ.

املفاهيم واملصطلحات 

املادة التعليمية 

هل هذه "مادة" ام "أداة" ام "حزمة" تعليمية أم شيء آخر؟

يعتبر املؤلفون إختيار مصطلح "املادة التعليمية" هو األفضل هنا. 
"مجموعة"،  "أداة"،  كلمات  إستخدام  يتم  أحيانا  جند  ذلك  ومع 

"حزمة"، "مطبوعات" أو "املصدر" بالتبادل .

النفايات البحرية

النفايات البحرية مقابل القمامة مقابل املهمالت... الخ. 

هذه املقدمة توفر املبادئ والتوجيهات والنصائح للمعلم الذي يرغب يف تطبيق بعض أو كل أنشطة املادة التعليمية 

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

خطط الدرس

لطلبة املستوى املتوسط



إن استخدام مصطلح "النفايات البحرية" بهذه املادة يشير إلى "أي 
بيئة  أهملت يف  أو  منها  التخلص  منتجة ومت  أو  مادة صلبة مصنعة 
"املخلفات"،  الكلمات  استبدال  يتم  السياق  ووفق  أو ساحلية"  بحرية 
القمامة"، "النفايات"، "املهمالت" أما بالنسبة ملصطلح "حطام" الذي 

يستخدمه األمريكيون فهو غير شائع االستخدام . 

املعلمون واملتعلمون بدال من املدرسني والطالب 

مبا أن هذه املادة أعدت وصممت ليتم تطبيقها يف القطاع الرسمي 
)املدارس( وكذلك القطاع غير الرسمي )خارج املدارس(، فإن من 
األفضل استخدام مصطلحي "معلم" و"متعلم" بدال من استخدام 
املجتمع  على  بدقة  يدالن  ألنهما  وذلك  و"الطالب"  "املدرس" 
املستهدف االكثر اتساعا. ووفق السياق قد جند مصطلحات أخرى 

مثل "ميسر"، "محاضر"، "مدرب"، "اجلمهور املستهدف"، "الالعب".

خطط الدرس واألنشطة واأللعاب 

تتألف املواد التعليمية بشكل رئيسي من خطط الدرس، ولكل منها 
كما  وهكذا.  بخطوة،  خطوة  وتعليمات  للمتعلمني  خاصة  أهداف 
والتي  التعليمية  املواد  األنشطة ضمن  من  مجموعة  أيضا  يوجد 
تعطي مرونة أكثر من خطط الدروس وتهدف إلى تسهيل إجراء 
سريعة  وسيلة  تعتبر  فهي  التمارين  أو  األلعاب  أما  املناقشات. 

وبسيطة لتحفيز املتعلمني.

األهداف

أهداف املواد لكل من املتعلمني واملعلمني هي:

أشكالها    بكافة  البحرية  النفايات  وخصائص  أنواع  معرفة 
املتعارف عليها؛

شرح مصادر وأسباب وتأثير النفايات البحرية بصرف النظر   
عن أي اختالفات إقليمية؛

ميكن    حتى  بالنفايات  املرتبطة  والسلوكيات  االجتاهات  فهم 
مواجهتها بأفضل السبل.

إتخاذ قرارات مستنيرة وبدافعية  إلتخاذ إجراءات ملنع النفايات   
البحرية؛

املتعلقة    القضايا  يف  احلالية  والسياسات  األدوات  مراجعة 
بالنفايات البحرية.

املوضوعات والهيكل

لتغطية  رئيسية  أقسام  أربعة  إلى  املادة  محتويات  تقسيم  مت 

املوضوعات التالية :

)أ( مقدمة عن أنواع وخصائص النفايات البحرية؛

)ب( املصادر الرئيسية للنفايات الناجتة عن البحر أو البر؛

)ج( التأثير على النظم البيئية وسبل العيش؛

)د( احللول املحتملة: من خالل األفراد واملجموعات على األصعدة  
املحلية والوطنية والدولية.

لتغطية  األنشطة  من  العديد  من  األربعة  األقسام  هذه  وتتألف 
املعلومات  بعض  على  نشاط  كل  ويحتوي  الرئيسي.  املوضوع 
األساسية حول املوضوع الذي يتم بحثه واملواد والتعليمات خطوة 
بخطوة حول كيفية تنفيذ النشاط، فضال عن ورقة عمل تكميلية 

ليتم تعبئتها من قبل املتعلمون. 

وتتألف املواد التعليمية مما يلي:

قسم متهيدي يحدد النطاق واملضمون.  

أهداف    على  يحتوي  منها  كل  أنشطة(،  )أو  درس  خطة   17
خطوة  واإلجراءات  املرجعية  املعلومات  التقديرية،  واملدة  التعلم، 

بخطوة الستكمال النشاط واالقتراحات العملية واملراجع.

17 ورقة عمل لكل نشاط يقوم املتعلمون بإمتامها.  

واالقتراحات    واملبادئ  االستخدام  كيفية  عن  للمعلمني  قسم 
املتعلقة باملنهجية. 

التقييم

هي     "worksheets" املادة  يف  املوجودة  العمل  أوراق  تعتبر 
التعلم. وقد جتنب املؤلفون إضافة  الرئيسية لعملية  التقييم  أداة 
األسئلة الكثيرة واملعقدة ألوراق العمل وحددتهم يف صفحة أواثنني 
)ورقة واحدة( لتسهيل عملية إعادة طبعها ونشرها. يقوم املتعلمون 
العمل،  أوراق  يف  وإقتراحاتهم  وأفكارهم  مالحظاتهم  بتسجيل 
وتعتبر أيضا هذه الوسيلة مفيدة يف رصد وتقييم عملية تعلمهم 

الشخصية.

مربع التقييم

هو تقييم مصغر مباشر يقوم به املتعلمون وهو موجود يف جميع 
العمل واألنشطة ويحتوي على نفس مجموعة األسئلة وال  أوراق 
يستغرق سوى بضع دقائق للمتعلمني لتسجيل ما يرونه األكثر أو 
نفذوه،  الذي  بالنشاط  املثيرة لالهتمام  األقل من حيث اجلوانب 
والصعوبات التي واجهتهم. وميكن من خالل مربعات التقييم )على 
سبيل املثال اخلاصة بفصل( أن يتم استنتاج معلومات قيمة تفيد 

املعلم يف تنفيذ األنشطة التالية.

ما هي رؤية املتعلم؟

"رؤيته"  يصف  أن  للمتعلم  التقييم  مربع  يف  األخير  السؤال  يتيح 
أو  ما  شيء  حول  العميق  فهمه  وكذلك  النشاط،  عن  اخلاصة 
شخص ما مبا يف ذلك هو شخصيا. كما يطلب منه أيضا أن يذكر 
اجلوانب التي ساعدته على أن يدرك بشكل أفضل خالل النشاط. 
أمثلة على: "ذلك أن يقول املتعلم أن الوقت الذي تستغرقه بعض 
النفايات للتحلل كان صادما بالنسبة لي"، "لقد أكتشفت أني عندما 

إعلم
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أعمل  كوني  من  أفضل  أفكار  إلى  أتوصل  عمل  فريق  يف  أعمل 
مبفردي"، "عندما حاولت اقناع أخي بالتوقف عن إلقاء النفايات، 

أدركت أني قادر على الدفاع عن هذه القضية".

نصائح وإرشادات ألنشطة منتقاة 
أ 1 حتديد وتصنيف النفايات البحرية

األلعاب هي وسيلة جيدة إلشراك الطالب كمقدمة غير تقليدية للمهام.   

ميكن تصنيف النفايات حسب:  املادة )البالستيك - املعادن...الخ(   
واللون والشكل واحلجم وقابلية إعادة التدوير من عدمه، واملصادر 
)إستهالك الطعام - التدخني - الصيد - الرياضات املائية...الخ( 
تصنيفاتهم  بتحديد  يساهموا  أن  للمتعلمني  وميكن  الخ  واألثر... 

اخلاصة باختالفاتها وحداثتها.

املصطلحات : النفايات أو القمامة تشير إلى أي نوع من املخلفات   
املتولدة عن نشاط ما ولم يتم التخلص منها بطريقة سليمة فإنها 

تصبح نفايات.

ان بدايات اجلمل أو/و إجتاه الكتابة قد يساعد الطالب األصغر   
سنا - أو األقل قدرة - على معرفة التعريف املطلوب باملهمة "ب". 

املتعلمني  قبل  من   issue-web أو   spider-net استخدام  ميكن 
بكلمات  األفكار  جميع  تدوين  يتم  بحيث  الذهني  العصف  أثناء 
هذه  حول  صلة  ذات  كلمات  بتفريع  املتعلمون  يقوم  ثم  متفرقة 

األفكار. استخدام كلمات موجزة هو مفتاح جناح هذه الطريقة .

ميكن تنفيذ املهمة "ب" من خالل "ورقة مفردات" يتم وضع عبارة   
النفايات البحرية يف منتصف الورقة ويتم وضع أربعة صناديق يف 
كلمات  وكتابة  العبارة يف صندوق  برسم  املتعلمون  يقوم  زاوية.  كل 
ذات صلة بها يف صندوق آخر وكتابة تعريف لها يف الصندوق الثالث 

وإستخدامها يف جملة يف الصندوق الرابع.

ميكن مد الوقت طبقا للزمن املتاح ملناقشة أنشطة األسرة التي   
تولد النفايات البحرية وكيفية جتنبها. 

إن االحتفاظ مبجموعة مختلفة من النفايات البحرية يف صندوق   
بأحد الفصول الدراسية ميكن ان يكون مفيدا حيث أن الكثير من 
األنشطة املوجودة يف هذه احلزمة تتطلب إستخدام نفايات حقيقية.

يقوم املعلمون بغسل النفايات البحرية قبل استخدامها حتى ال   
املضرة  املخلفات  استخدام  ويتم جتنب  للمتعلمني  اضرارا   تسبب 
يطلبوا من  أن  للمعلمني  كما ميكن  واملعادن   املكسور  الزجاج  مثل 
إرسال هذه  املنزل من خالل  النفايات من  أن يحضروا   املتعلمني 
احلياة   يف  األهالي  إلشراك  جيدة  طريقة  وهي  لذويهم.  الرسالة 

املدرسية واملشروعات.

عن  درسًا  أوالدكم  بتعليم  غدا  لقيامنا  نظرا   .... العزيزة  األسرة 
إعادة التدوير، برجاء ارسال بعض من املخلفات املنزلية التي عادة 
تتخلصون منها من أي نوع سواء اخلاصة من األغلفة أو املعلبات 

أو احلاويات.

يجب عليكم أن تساعدوا أبناءكم يف عملية فتح وتفريغ احلاويات 
وتنظيفها ثم ارسالها معه/معها إلى املدرسة غدا. 

خالص الشكر والتقدير

أ 2 إجراء التجارب باستخدام عناصر النفايات

أكثر أنواع املخلفات التي تطفو على سطح املاء مصنوعة من   
البالستيك وبعض أنواع املطاط أما الورق واخلشب فهي تطفو يف 

البداية ولكنها متيل إلى الغرق مبجرد أن تتشبع باملاء.

املطاط  أنواع  وبعض  واملعادن  الزجاج  من  املصنوعة  األشياء  إن 
تغرق ما لم يتسلل الهواء داخلها، كذلك القماش من العناصر التي 

متيل الى الغرق.

والبالستيك    املطاط  أنواع  وبعض  الورق  بحمل  الرياح  تقوم 
وبالتأكيد فإن الرياح العاتية ميكنها غالباً أن تقذف إلى البحر أي 

نوع من املخلفات "مبا يف ذلك األصناف الثقيلة".

بالنسبة للتجربة "ج" : جتنب استخدام مياه الصنبور املعقمة وأن 
التحلل  عالمات  من  منها.  بدال  البرك  أو  البحر  مياه  تستخدم 
عن  فضال  العنصر  وحجم  ولون  شكل  يف  التغيرات  هي  املهمة 
نهاية  يف  اجلزء  هذا  تقييم  )ينبغي  التماسك  على  قدرته  فقدان 
التجربة(. مدة هذه التجربة 8 أسابيع كحد أدنى، ولكن كلما طالت 

مدة التجربة كلما ظهر التحلل أكثر وضوحا.

يف    "ج"  التجربة  يدرجوا  أن  يستطيعوا  لن  الذين  للمعلمني  بالنسبة 
بعدة أشهر ومن  الدراسة  التجربة قبل  تنفيذ  انشطتهم فيمكنهم  جدول 
التقاط مجموعة من الصور أو الفيديو بشكل أسبوعي ثم بعد ذلك  ثم 

يستخدمون هذه التسجيالت أثناء تنفيذ التجربة يف الفصل. 

أ 3 تتبع النفايات البحرية

كيفية رسم خريطة كبيرة: إبحث عن خريطة إلكترونية للمنطقة   
بعرض  قم  عرض ضوئي،  جهاز  وباستخدام  رسمها  ترغب  التي 
أملس.  جدار  سطح  على  ملتصقة  لوحة  أو  ورقة  على  الصورة 
من  قدر ممكن  أكبر  تغطية  مع  املنتصف  يف  الصورة  بتثبيت  قم 
سطح الورقة أو اللوحة. أطلب من املتعلمني أن يرسموا اخلطوط 
اخلارجية للخريطة على الورقة أو اللوحة التي تنعكس عليها مع 
 : مثل  البحرية  بالنفايات  الصلة  ذات  العناصر  رسم  من  التأكد 
دلتا األنهار واملناطق الساحلية واملوانئ ومكبات النفايات واملناطق 

شديدة التلوث الصناعي، وهكذا.

مفهوم    استيعاب  الصغار  املتعلمني  على  الصعب  من  كان  إذا 
املتحركة  الرسوم  بفيلم  تذكيرهم  ميكنك  املحيطات"،  "تيارات 
"العثور على نيمو" )Finding Nemo( حيث يتم وصف التيارات 
احليوانات  تنقل  التي  السرعة  عالية  البحرية  املمرات  أنها  على 

واملواد الغذائية واملخلفات.

قامت    املفقود  املطاط  البط  عن  احلقيقية  القصة  على  بناء 
وزارة البيئة األمريكية US EPA بتطوير املنهج التعليمي البط على 
 Ducks on the go/where did they go? الطريق / أين ذهبوا؟
ومعه   تعليمي  منوذج  وهو  إبتدائي.   5-3 من  الدراسية  للصفوف 

قصة قصيرة و3 أنشطة تنفذ داخل الفصل.

أ 4 تخمني أعلى  10

ميكن حتفيز املتعلمني بطريقة أفضل من خالل قيامهم بتخمني ما هي   
عناصر النفايات البحرية التي ميكن أن تكون يف قائمة أعلى 10، وذلك 
بعد القيام بزيارة شاطئ من الشواطئ املهملة أو غير املخدومة  يرون 



بأنفسهم املخلفات البحرية بأنواعها. كما ميكنهم زيارة األسواق 
نفايات  تكون  بأن  احلال  بها  ينتهي  قد  التي  العناصر  وتسجيل 
قائمة  بتجميع  يقوموا  أن  سنا  األصغر  للمتعلمني  ميكن  بحرية. 

أقل، على سبيل املثال "قائمة أعلى 5".

تنشئ حساب    أن  والكبار: ميكنك  البالغني  الطالب  وإلشراك 
 "take3cleanbeach" ضمن مبادرة "تصوير شاطىء نظيف" أو
 "take3cleanbeach" مبادرة  وتعتمد  اإلنستاجرام.  على موقع 
 3 الناس على إحداث فارقا من خالل جمع  على فكرة  تشجيع 
أنواع من املخلفات يف كل مرة يغادرون فيها شاطئ أو ممر مائي 

أو متنزه أو أي مكان.

بطباعة    املعلم  يقوم  للمتعلمني  اإلنترنت  توافر  عدم  حالة  يف 
على  املقترحة  مصادرها  من  املتعلم  يحتاجها  التي  املعلومات 

اإلنترنت وتقدميها للمتعلمني مطبوعة.

قارن بني  قوائم البيانات املختلفة وحاول استخراج إستنتاجات   
)ب(  احلالية  القوائم  مقارنة  عند  املثال،  سبيل  فعلى  مختلفة. 
مناقشة  على  املتعلمون  ذلك سيشجع  فإن  )ج(  السابقة  بالقوائم 

كيفية تطور املجتمعات اإلستهالكية احلديثة.

التقديرات    على  التركيز  يجب  النهائية  للنتائج  التوصل  عند 
النوعية )الكيفية( املبنية على املقارنات بني املعلومات املختلفة مع 
األخذ يف االعتبار التطورات الهامة يف كل من العناصر التشريعية 
الرقمية  التقديرات  على  التركيز  من  بدال  املرتبطة  واالقتصادية 
املطلقة. وكذلك ركز على أنواع املخلفات التي كان ميكن أن يولدها 
كان  وكيف  واملشروبات  الطعام  مخلفات  مثل  أنفسهم  املتعلمني 

ميكن جتنب ذلك.

ب 1 رؤية ما ال ميكن رؤيته

ضع هذه العوامل يف االعتبار عند اختيار موقع للتحقق منه:   
الوصول والوقت  املسافة من املدرسة والسالمة واآلمان وسهولة 

املتاح وعدد املتعلمني... الخ.

املتعلمون    يقوم  ال  النشاط  هذا  يف  السالمة:  احتياطات 
ملا  الصور  والتقاط  بتسجيل  يقومون  وإمنا فقط  املخلفات  بجمع 
يالحظونه. تأكد من أنهم يقومون بتطهير أيديهم بعد هذا النشاط.

استمارة جمع البيانات املستخدمة يف ورقة العمل مأخوذة من   
بها  قامت  التي   )ICC( الدولية  الساحلية  املناطق  تنظيف  حملة 
مؤسسة حماية املحيطات Ocean Conservancy. إن استخدام 
التنظيمية  املهارات  يبني  قائم  بروتوكول  أي  أو  االستمارة  هذه 
البيانات  قواعد  يف  جمعها  مت  التي  البيانات  بإستخدام  ويسمح 
الدولية. يجب جتنب اإلستمارات الطويلة واملفصلة بشكل مفرط 

حيث أنها من املمكن أن تسبب االرتباك والقلق واإلحباط.

شرق    )شمال  إستمارة  إستخدم  تفصيال  أكثر  بشكل  للبحث 
بدال  البحرية  النفايات  رصد  لبحث   OSPAR األطلسي(  املحيط 
من إستمارة حملة تنظيف املناطق الساحلية الدولية )ICC( وثمة 
.ODEMA خيار آخر وهو إستمارة مرصد مخلفات البيئة املائية

ب 2 األسباب اجلذرية للنفايات البحرية

ميكنك أن تبدأ هذا النشاط )أو تختمه( بالقيام بلعبة "ما هو األكثر 
زرقة" وذلك بإعطاء درجات من اللون األزرق واألخضر ملجموعة 
من السلوكيات املؤثرة يف البحر والبيئة. األكثر زرقة يكون سلوك 
أفضل للبحر واألقل زرقة يكون أكثر ضررا وهكذا. وكذلك األكثر 
بالبيئة  ضررا  أكثر  هو  خضرة  واألقل  للبيئة  أفضل  هو  خضرة 

وهكذا. ثم ناقش وقارن بني إجابات املتعلمني.

ب 3 الغوص أعمق: التفكير الناقد  وتنمية املهارات اإلعالمية

ننصح بأن يتم حتليل دراسات حالة ذات صلة بواقع املتعلمني:   
من املمكن أن يكون القسم املختص مبوضوعات البيئة يف وسائل 
اإلعالم املحلية املختلفة مصدر جيد الستقاء سيناريوهات للتعلم. 
يف  املمارسات"  "أفضل   MARLISCO قسـم  إعتبـــار  وميكـــن 

www.marlisco.eu خيار آخر.

ولتجنب التحيز، قم بعرض عدد كبير من وجهات النظر املختلفة   
على املتعلمني  من خالل عرض مقاالت من مصادر متنوعة لنفس 
املوضوع. مثال، يف حالة احلوت العنبري، سيكون من املثير لالهتمام 

أن ترى كيف يتم تغطية املوضوع من قبل الصحافة اإلسبانية.

أصحاب املصلحة الذين ميكن ربطهم بقضايا النفايات البحرية   
واملهنيني  والبلدية  والسلطات احلكومية  الشاطئ،  تشمل مرتادي 
أصحاب  من  كال  ان  ويبدو  ذلك.  إلى  وما  والسكان...  املحليني 
دورا  يلعبون  البعيدة  املصلحة  وكذلك أصحاب  املحليني  املصلحة 

هاما بالنسبة للحوت العنبري اإلسباني.

ومن الطرق التي تتناسب مع املتعلمني األكبر سنا لكي يتعلموا   
بحيث  املعلم  دور  يعطوا  أن  هي  )النص(  املحتوى  حتليل  عملية 
من  ويطلب  أفراد  ستة  أو  خمسة  من  فرق  إلى  املتعلمون  يقسم 
كل فريق أن يضعوا أسئلة لتحليل مقالة ما. ثم يتم حتليل الطرق 

املختلفة التي قام بها كل فريق على حدة لتبادل خبرات التعلم. 

التعددية    ناقش  سنا:  األكبر  للمتعلمني  األنشطة  من  مزيد 
واملوضوعية يف وسائل اإلعالم. يقوم املتعلمون ببحث مدى أهمية 
الرأي  الى  الوصول  مثل،  اإلعالم  وسائل  يف  البيئية  املوضوعات 
العام، التأثير املحتمل وميول وسائل اإلعالم وهل  يعتبرون اإلعالم 

"ضعيف" أم "منحاز" أم "سياسي"أم "متعارض"...الخ؟

ب 4 عمل جرد لعاداتنا

على    والتعليق  النقاش  على  النشاط  هذا  يقتصر  أن  ميكن 
النتائج املقدمة هنا أو ميكن أن ميتد إلى القيام بعمل مسح مهم 
قد يكون ذا قيمة للمتعلمني أنفسهم ومن املمكن أن يحظى على 
اهتمام أوسع نظرا للنتائج التي سيتم التوصل اليها، وذلك إذا مت 

تنفيذه بشكل صحيح.

الدراسة    نتائج  على  استنادا  للمتعلمني:  األنشطة  من  مزيد 
ميكن للمتعلمني أن يقوموا بتنظيم نشاط توعية تستهدف أقرانهم 

و/أو مجتمعاتهم املحلية.



ج 1 الكل ُمقيد

ما    معرفة  يجب  لذلك  جسدي  اتصال  النشاط  هذا  يتطلب 
هو مسموح به و/أو مقبول اجتماعيا يف بلدك. كذلك فإن هناك 
لوائح خاصة بالسالمة والصحة أكثر صرامة يف بعض البلدان عن 
غيرها، لذلك فإن تنفيذ النشاط قد ال يكون ممكنا يف كل مكان. 
مثل  لقصة  الذين سيلعبونها. ميكن  للمتعلمني  اللعبة  بشرح  ابدأ 

قصة الذبابة والعنكبوت أن تساعد يف الشرح:

الذبابة    حاولت  وكلما  للذباب  مرئي  غير  العنكبوت  "بيت"  إن 
الهروب كلما زاد تعلقها بشباكه.

البحرية    احليوانات  ك  تشبُّ ُتظهر  التي  والفيديو  الصور  إن 
بالنفايات ميكن أن تكون مزعجة لألطفال يف سن معني. وكبديل 
لذلك، ميكن تزويد صغار املتعلمني باللعب التي على شكل احليوانات 

الستكشاف هذا املوقف املؤلم والتعرف على انطباعات األطفال.

عند    وخاصة  أكثر  بقبول  للمتعلمني  األلعاب  تقدمي  يحظى 
النشاط  هذا  يتطلب  املخلفات.  وابتالع  التشابك  أخطار  تعريف 
مكان مفتوح ويتم تقسيم 20 العباً على األقل الى فريقني: فريق 
احلياة البرية )كل العب يكون من فصيلة مختلفة، مثل كلب البحر 
فريق  هو  األخر  والفريق  الخ(،   ... النورس  وطيور  البحر  وجنمة 
من  كيس  مثل  مختلف،  نفايات  عنصر  يكون  العب  )كل  النفايات 
البالستيك، شبكة صيد، إطارات، أكواب ورقية... الخ(. ميثل املكان 
احلياة  فريق  يقوم  اإلشارة،  املعلم  يعطي  وعندما  البحر  املفتوح 
البرية بالركض نحو الـ "عش" دون أن ميسكه فريق النفايات. يف 
كل مرة يتم اإلمساك بحيوان، يجب شرح كيف يهدد حياته هذا 
العنصر من النفايات. ويتم تكرار اللعبة عن طريق تغيير الفرق. 

ميكن إستخدام امللصقات، والقبعات، أو أدوات أخرى مميزة لكل فريق.

مزيد من األنشطة: ميكن إجراء مقابالت باستخدام أساليب   
مختلفة: من مقابلة منظمة مبجموعة من األسئلة محددة سلفا إلى 
مناقشة مفتوحة غير منظمة. على أي حال، يجب حتضير األسئلة 
املقابالت  باستخدام  وُيوصي  مسبقا.  النقاش  موضوعات  أو 
كأسلوب للتعلم عند التعامل مع "اخلبراء" بخصوص موضوع معني.

ج 2 حكايات احليوان

قد ترغب عند التعامل مع صغار املتعلمني يف إكمال املهمة "ج" فقط.   
يف هذه احلالة قم بإعطاء املتعلمني بطاقات ُمعدة سابقاً حلفز األفكار 

واإلنطباعات األولية. أمثلة ملا ميكن ان ُيكتب على البطاقات :

لدي فضول شديد لألشياء اجلديدة.  و  املاء  اللعب يف  أحب  البحر:  أسد 
أنف  ولدي  املحيط  سطح  على  تطفو  التي  األجسام  من  التحقق  أحب 

مثالي لدسه يف األشياء ...

التي  الكائنات  من  بالقرب  وأحوم  الثقوب  داخل  بالسباحة  أقوم  السمك: 
كان هناك جتمع من  إذا  الكبيرة.  األسماك  واحلماية من  املأوى  لي  توفر 

السمك الصغير قد أقوم بالسباحة بالقرب منه وأحاول أن ألتهمهم... 

أطعمتي  أحد  البحر.  يف  تعيش  التي  السلحفاة  أنا   : البحرية  السالحف 
املفضلة هيقناديل البحر التي تطفو بالقرب من سطح املاء … وأجسامها 

شفافة! كثيرا ما أخلط بينها وبني األكياس البالستيكية الطافية ...

يجب ان تكون نصوص البطاقات التي يتم حتضيرها من قبل   
علمية  حقائق  تكون  وأن  كلمة(   150 )تقريبا  موجزة  املتعلمني 
سليمة. وثمة خيار آخر بدال من احلكايات وهو أن يقوم املتعلمني 

بكتابة قصائد شعرية قصيرة على البطاقات.

أبحاثهم    الدقة يف  يتوخوا  أن  األكبر سنا  املتعلمني  يجب على 
جتعله  التي  احليوان  خصائص  بتحليل  مقاالتهم  يف  يقوموا  وأن 
التلوث  أو  ابتالعها  أو  النفايات  مع  التشابك  لتهديدات  عرضة 

بشكل عام... إلخ.

إنهاء النشاط من خالل التأكيد على أن أي كائن حي يف البحر   
أو على طول الساحل ميكن أن يتأثر بالنفايات البحرية.

مزيد من األنشطة: زيارة حديقة أسماك أو محمية طبيعية.   
اتصل بهم مسبقا واطلب جولة مع مرشد مع التركيز على املشاكل 
التي تطرحها النفايات البحرية لألنواع البحرية املهددة باالنقراض 

والتهديد.

ج 3 كم هي ضارة؟ 

قبل االنطالق الستكمال اجلدول، تأكد من أن املتعلمني يفسرون   
املصطلحات التصاعدية مثل "نادرا ما تكون ضارة" أو "ضار" أو 
"ضارا للغاية" بنفس الطريقة، من خالل إعطائهم مثال على ذلك.

موضوعية،    بيانات  تعكس  ال  املتعلمني  نتائج  أن  املؤكد،  من 
األساسية  التصنيفات  هذه  فإن  ذلك،  ومع  آرائهم.  تعكس  وإمنا 
على  النفايات  ألضرار  متنوعة  سبل  استكشاف  على  تساعدهم 
األساسية هي،  النقطة  أن  تذكر  والبحرية.  الساحلية  املجتمعات 
أنه بالرغم من أن تأثير أنواع معينة من النفايات قد يكون أكبر من 
غيرها إال أن كل عناصر النفايات البرية لها القدرة على التسبب 

يف إحلاق الضرر بهذه املجتمعات املختلفة.

موسع    تدريجي  تطبيق  خالل  من  أيضا  النشاط  تنفيذ  ميكن 
للعمل اجلماعي. يتم تقسيم املتعلمني يف البداية الى مجموعات 
مكونة من أثنني وتقوم كل مجموعة بفحص كتلة أفقية موحدة يف 
ورقة العمل )سواء حيوانات أو بشر...الخ(. ثم تقوم كل مجموعة 
مجموعات  لتكوين  شبيهة  مجموعات  الى  باإلنضمام  إثنني  من 
أكبر. ويقومون مبقارنة النتائج وحساب متوسطات املجموعة. ثم 
يتم تدوين املتوسطات على لوحة احلائط ويتم مناقشة النتائج يف 

الفصل.

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



ج 4 هل ميكننا حتمل النفايات البحرية ؟

يوجد ما ال يقل عن 72 دراسة حالة من مختلف أنحاء أوروبا   
النفايات  مكافحة  مجال  يف  املمارسات"  "أفضل  تعتبر  والتي 
                                                                               MARLISCO اإللكتروني   املوقع  على  اإلطالع  وميكن  البحرية 
www.marlisco.eu ويتم دعوة املتعلمني إلختيار أحد الدراسات 

وحتليلها.

يجب على املتعلمني تصور للتكلفة الفعلية لكل أثر مدمر محتمل   
للنفايات البحرية، وذلك استنادا الى منطق جزر شتالند. وينبغي 

بعد ذلك أيضا حتديد احللول املناسبة والعملية.

وعلى سبيل املتابعة ميكن للمتعلمني القيام بعمل لوحة توضح   
على  البشرية  باألنشطة  الصلة  ذات  والتكاليف  التداعيات  أهم 

النفايات البحرية يف حالة جزر شتالند.

د 1 أدوات السياسات ملكافحة النفايات البحرية

إن استكشاف إلى أي مدى يتم تطبيق أداة سياسية يف البلد   
أواملنطقة ليست دائما مهمة سهلة. هناك بعض القوانني التي تخص 
فيما  أوسع  قانون  ضمن  معاجلتها  يتم  وعادة  البحرية  النفايات 
البحرية.  البيئة  أو حماية  الصلبة  املخلفات  بإدارة  يتعلق -مثال- 
جدول  على  نسبيا  جديد  البحرية  النفايات  موضوع  أن  وحيث 
اإلستراتيجيات  من  قليل  عدد  جند  والوطنية،  الدولية  األعمال 
الوطنية. يف حني  املستويات  املتابعة على  العمل وأنظمة  وخطط 
الوعي  مستوى  رفع  وهو  للغاية  هاما  املدني  املجتمع  دور  أصبح 
املشكلة  وتبقى  املتابعة.  سياسات  وتنفيذ  االستشارات  وتقدمي 

األكبر يف هذا الصدد هي ضعف تفعيل القانون.

الصعب    من  سنا،  األصغر  خاصة  املتعلمني،  لبعض  بالنسبة 
بهذا  القيام  لذا فكر يف  القانونية.  النصوص  وفهم  إيجاد  عليهم 
البحث بنفسك وإعداد نصوص أبسط وأقصر مما يجعل فهمها 

وحتليلها أسهل للمتعلمني.

يساعد هذا النشاط على توضيح الفرق بني التوقيع والتصديق   
املتطلبات  يدركون  ال  الناس  من  فكثر  الدولية.  االتفاقيات  على 
اإلدارية والقانونية لالتفاقيات. وسيكون املتعلمون مجهزون بشكل 
أفضل لتنظيم أنفسهم وممارسة الضغط بفعالية على املشرعني 

للتصديق على االتفاقيات وإنفاذ ما وقعوا عليه.

   : احلوكمة  من  مختلفة  مستويات  شرح  خالل  من  النشاط  إبدأ 

)مثل  اإلقليمية  والوطنية،  الوطنية(  )شبه  واإلقليمية  املحلية 
اإلحتاد األوروبي واألمم املتحدة( والدولية.

قم بإنهاء النشاط بنظرة عامة على أداة السياسة الدولية التي   
مت دراستها. ميكنك طرح أسئلة لتحفيز املناقشة يف الفصل مثل : 
بناءاً على قراءاتك، هل تعتقد أن مشكلة النفايات البحرية ستكون 
يتم  أسوأ بدون هذه األداة السياسية أم ال؟ هل تعتقد أن األداة 

إنفاذها بشكل فعال؟ هل حُتقق هدفها؟

هناك نشاط للمتابعة ميكن تطبيقه من قبل املتعلمني وهو عقد   
جلسة استماع عامة عن هذا املوضوع، تصميم ملصق خللق الوعي 
ويتم وضعه يف واجهات املحالت/املدارس أو عمل نشرة للتوزيع...

الخ.

د 2 تصور املستقبل

يجب أن يتم هذا النشاط عندما ال يكون هناك ضغطا للوقت   
وتكون اجلداول الزمنية اليومية خفيفة حتى يتسنى للمتعلمني أن 

يشاركوا بطريقة فعالة.

العمل    )"منوذج  تخيل  على   الناس  تساعد  التصور  تدريبات 
)"املثالي"(  املفضل  مستقبلهم  مقابل  يف  بهم  اخلاص  كاملعتاد"( 
واكتشاف املعتقدات واالفتراضات التي حتفز رؤيتهم. هذه العملية 
ملاذا  أنفسهم،  )ليسألوا  الشخصي  التفكير  ممارسة  من  متكنهم 
خالل  )من  األولويات  وحتديد  علي؟(  أثر  الذي  ما  هذا؟  أعتقد 
التعبير عن رؤيتهم باستخدام 3 كلمات(، وتعزيز مهارات التفاوض 
واالتصال. واألهم، فإن التصور يؤدي إلى حتديد التوجهات ويعمل 

كحافز قوي للناس لتعديل خياراتهم وسلوكياتهم.

متنوعة    ورؤى  تفسيرات  املتعلمني  لدى  يكون  أن  املرجح  ومن 
ملا يشكل "الساحل املستدام ". على سبيل املثال، وقد يتصور أحد 
املتعلمني شاطئ معزول ليس به بشر تقريبا وقد يتصور آخر مرفأ 
تشجيع  وينبغي  االقتصادي.  والنشاط  والقوارب  بالناس  مكتظا 
الكامنة  واالفتراضات  األساسية  القيم  التفكير يف  املتعلمني على 
وراء وجهات نظرهم كما عليه التفكير أيضا يف االختالف والتشابه 

بني رؤاهم.

د 3 فرصة للتغيير

ويعتمد هذا النشاط على املناقشات التي قد متس القيم والسمات 
الشخصية. لهذا السبب، ينبغي أن يتخذ مدخال منطقيا وباحثا 
عن احلقيقة بدال من املدخل االستكشايف للعوامل النفسية. حافظ 
على مناخ من الثقة داخل املجموعة حتى يشعر املتعلمني باألمان 
يف التعبير عن أنفسهم وال يشعرون أنه يتم تقييمهم. جتنب أيضا 

التلقني.

نصائح حول العادات – كسر العادات

التصرف دون تفكير - املعروف بأسم " التلقائية " - هو القوة   
الدافعة وراء ما يشكل العادات وميكن لهذه السلوكيات أن تشكل  
التلقائية،  أفعالنا  زادت  كلما  أنه  واحلقيقة،  يقظتنا!  وقت  نصف 
كلما قلت قدرتنا على االعتراف بها واالستجابة لها. ونتيجة لذلك، 
فإننا بالكاد نالحظ هذه األفعال التلقائية، مثل شرب القهوة من 
أو غلق  الغداء،  تناول طعام  اليدين قبل  أو غسل  الفنجان،  نفس 

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



الباب بعد دخول املنزل أو االحتفاظ بكوب من املاء بجوار السرير 
ليال...الخ.

معني:    سياق  يف  حتدث  العادات  أو  التلقائية  األفعال  هذه  و 
للقيام بنفس األمور يف نفس الظروف.  العادة منيل  أننا يف  وهو 
على سبيل املثال، نقوم بشراء الكعك من مقهى معني يف طريقنا 
إلى العمل أو نأكل وجبة خفيفة أثناء الفسحة املدرسية أو نركض 
صباح كل يوم سبت. إن املقهى والفسحة املدرسية أو عطلة صباح 
يوم السبت تذكرنا دون وعي بأمناط طويلة األمد من السلوكيات 
التي نقوم بإعادتها بنفس الطريقة. إن "السياق" يشير أيضا إلى 
الناس: سواء كنا ندرك ذلك أم ال، فإن املحيطني بنا يؤثرون على 
وأحيانا لألسوأ. على سبيل  أحيانا لألفضل  ذلك  ويكون  سلوكنا 
معهم  النفايات  األسرة  أفراد  يحمل  حيث  عائلية  بيئة  يف  املثال، 
حتى يتمكنوا من التخلص منها بشكل صحيح، وهو تصرف تلقائي، 

فإنه من املستبعد أن ال يقوم فرد واحد من األسرة بذلك.

كانت    كلما  تعني  بسهولة"  ال متوت  القدمية  "العادات  ومقولة 
العادة قدمية، كلما كان من الصعب تغييرها. وحتى إذا قرر شخص 
القيام بوعي بكسر هذه العادة القدمية واستبدالها بعادة جديدة، 
العادة،  هذه  لكسر  وتعمد  والتزام  قوية  إرادة  يتطلب  ذلك  فإن 
وتكرار املمارسة حتى يستطيع إظهار تصرف تلقائي كعادة جديدة 

مكتسبة. 

فترات التغيير يف احلياة مثل اإلنتقال من املنزل وتغيير املدرسة   
ووجود عضو جديد يف األسرة، تعتبر فرص جيدة لكسر عاداتنا 

القدمية.

د 4 العمل املشترك

بعد حملة التنظيف شجع املتعلمني على أن "يتبنوا" املوقع املائي   
منتظم  بشكل  للموقع  بزيارات  القيام  ذلك  ويتطلب  لهم.  كفصل 
واحلفاظ على نظافته وتعريف املجتمع املحلي بقيمة هذا املوقع، 
وتأثير النفايات البحرية وكذلك أفضل طرق احلفاظ على نظافة 

املوقع.

مزيد من  األنشطة: بناء على ما إنتهت اليه نقاشاتهم، يصبح   
املتعلمني أكثر إقباال على إحداث تغيير يف مدرستهم )على سبيل املثال، 
النفايات...  كمية  من  واحلد  التدوير  النفايات إلعادة  حتسني فصل 
الخ(. ينبغي أن يفكروا يف سبل لتحفيز وإشراك املدرسة بأكملها 

يف هذه املجهودات.

د 5 اخلروج الى العامة !

توفر حمالت التوعية فرص متعددة لتنفيذ األنشطة املدرسية   
"بث"  خالل  من  ومعرفة  اتصال  مهارات  املتعلمون   يكتسب   .
معرفتهم،  استخدام  وميكنهم  املحلي.  واملجتمع  لألسر  الرسائل 
وأفكارهم وإبداعهم. يف الواقع، مثل هذه األنشطة تكشف النقاب 
داخل  األحيان  من  كثير  يف  املستغلة  غير  واملواهب  املهارات  عن 
أنشطة  من  األنواع  هذه  ذلك،  على  وعالوة  الدراسية.  الفصول 
التوعية تشجع الطالب على العمل كجزء من فريق وتعزيز الشعور 

بالشخصية واملسؤولية والكفاءة الذاتية.

عن    تنجم  قد  التي  اجلوانب  بعض  "أ":  املهمة  لتنفيذ  نصائح 
حتليل املتعلمني للرسائل املرئية هي: البساطة يف التصميم؛ وجود 
رسالة واحدة واضحة؛ روح الدعابة أو مزيج من الفكاهة واحلزن؛ 
جرعة من السخرية؛ استخدام صور مروعة؛ مخاطبة شعور الناس 
ذكي؛  شعار  التناقض؛  واستخدام  والسالمة  الصحية  باملخاطر 

غياب النصوص املكتوبة...إلخ.

نصائح لتنفيذ املهمة "ب":  

أداة بصرية  باستخدام  املتعلمون عمل تصميم حلملة  قرر  إذا   -
اجلوانب  اإلعتبار  األخذ يف  على  تشجيعهم  ينبغي  ملصق(  )مثل 
املذكورة أعاله )البساطة، النكتة... وما إلى ذلك(. يجب تنبيههم 
يلتقطوها  لم  بإستخدام صور  قاموا  إذا  النشر  حول قضايا حق 

بأنفسهم )من اإلنترنت أو أي مكان آخر(.

- يجب أن يحدد املتعلمون املجموعة املستهدفة: كلما كان بإمكانهم 
وصف املجموعة املستهدفة بوضوح كلما مكنهم ذلك من تصميم 

حملة تخاطب إحتياجاتهم وإحداث تغيير من خالل احلملة.

أن  األفضل  فمن  احلملة:  أهداف  املتعلمون  يحدد  أن  يجب   -
تبدأ احلملة بهدف ميكن للمتعلمني حتقيقه )مثل تقليل املخلفات 
لتحقيق  بحماس  العمل  ميكنهم  ذلك،  حتقيق  بعد  املدرسية(. 

أهدافا أكثر حتدياَ )مثل التقليل من مخلفات احلي(.

فإن وسيلة جيدة إلشراك  تنظيم مسابقة،  املتعلمون  إذا رغب   -
أعضاء  ليكونوا  دعوتهم  هي  والسلطات  املحلية  اإلعالم  وسائل 

بلجنة التحكيم أو املشاركة يف حفل توزيع اجلوائز .

- يجب أن يكون توثيق احلملة دقيقا وواقعيا حتى تصل الرسالة 
جتميل.  أو  مبالغة  بدون  وحقيقية  بسيطة  معلومات  بإستخدام 
وميكن للمتعلمني الرجوع إلى قصص النجاح يف معاجلة النفايات 

البحرية مبناطق أو دول أخرى دون اخلوف من ذكر الفشل.
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السعي للتعرف على حتديد
وتصنيف النفايات البحرية 

يف هذا النشاط يتعرف املتعلمون على النفايات البحرية من خالل القيام بألعاب لتصنيف ووصف األشياء. حيث يقومون بعمل 
عصف ذهني حول مفهوم "النفايات" واكتشاف أن كافة األشياء التي يتم التخلص منها بشكل غير صحيح، قد ينتهي بها األمر 

لتصبح نفايات بحرية.

املوضوعات
لغات، فنون، رياضيات، علوم، دراسات اجتماعية

عمر املتعلمني

10- 15 سنه

املدة
60 دقيقة )30 دقيقة لكل مهمة(

األهداف
التدرب على مهارات الوصف والتصنيف.  

تطوير مهارات التعبير واالتصال.  
مناقشة كيف يتم تكوين النفايات البحرية ومن ثم حتديدها.  

مصادر اإلنترنت
www.oceanconservancy.org/ICC

التعرف على النفايات البحرية

املواد واملعدات 
مجموعة من عناصر النفايات البحرية النظيفة واآلمنة: عبوات مشروبات من األلومنيوم، زجاجات، أغلفة احللوى، بالونات، 

أكواب بالستيكية وورقية، شوك بالستيكية، شفاطات املشروبات البالستيكية، أكياس التسوق، خيوط وشبكات الصيد، 
االساتيك املطاطية، قصاصات الورق... وغيرها.

التعليمات خطوة بخطوة 

املهمة رقم أ: ألعاب النفايات البحرية
يقوم املدرب بتفريغ حقيبة كبيرة مليئة بعناصر مختلفة من النفايات وسط دائرة ويقوم بإعطاء املتعلمني وقت للتعرف على 

العناصر بأنفسهم. وطبقاً لعمر وخبرة املتعلم سوف يقوم باللعب مرة أو أكثر باأللعاب املعروضة فى جدول الصفحة السابقة. 
بعد اللعب سيقوم كل متعلم باقتراح لعبة جديدة ويقوم الفصل مبحاولة لعبها.

املهمة رقم ب: البحث عن تعريف 
دعونا نقوم بعمل عصف ذهني حول السؤال التالى: ماهى "النفايات"؟ يقوم املتعلمون بوضع قائمة بالكلمات األساسية 

واملرادفات )كلمات ذات معنى مماثل( لكلمة "نفايات". وميكنهم عمل شبكة عنكبوتية )خريطة مفاهيم( لوحة على احلائط. 

وماذا عن تعريف "النفايات البحرية"؟ كيف تختلف عن النفايات؟ كيف جتد املخلفات طريقها إلى النهر أو البحر؟ 

وفى النهاية يقوم املتعلمون مبناقشة كيف تولد النفايات البحرية بشكل يومي عن طريق األنشطة املنزلية التى تقوم بها األسرة 
وما فى وسعهم أن يقوموا به ملنع تولد هذه النفايات.    

   

إعلمأ1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

هل ميكنك أن تفكر فى لعبة جديدة بإستخدام عناصر النفايات؟
صف كيف ميكنك ان تلعبها!

هل تعلم أن اجليل األول من البالستيك 
الذى مت إنتاجه فى عام 1950 مازال معنا 

حتى يومنا هذا؟

ميكن تعريف النفايات البحرية بأنها أي مادة صلبة موجودة ومصنعة 
أو مجهزة يتم تركها أو التخلص منها يف البحر أو البيئة الساحلية. 
وهي مخلفات تنتجها األنشطة البشرية إما على البر أو يف البحر 

ثم جتد طريقها إلى  البيئة البحرية.

منتجات    تشمل  البحرية  النفايات  تشكل  التي  الشائعة  املواد 
البالستيك واملطاط والورق واملعادن واخلشب والزجاج والقماش 
أو  البحر،  سطح  على  طافية  عليها  العثور  ميكن  والتي  وغيرها 
هائمة يف املاء، أو منجرفة على الشاطئ، أو راقدة على قاع البحر.

من    الرياح،  حتملها  أن  السهل  من  و/أو  تطفو  التي  النفايات 
املرجح أن ينتهي بها األمر يف البحر. أما النفايات التي ال تطفو 

ستغرق بعيدا عن األنظار.

   )macrolitter( قد تكون النفايات البحرية مرئية للعني البشرية
.)microlitter( أو تكون بالكاد مرئية أو غير مرئية

املعدل الذي يتحلل به بعض أنواع املخلفات يشير الى املدة التي   
ميكنها أن تبقى على حالها أو "عمرها" يف البيئة البحرية.

نوع    على  التعرف  هي  البحرية  النفايات  تصنيف  وسائل  أحد 
النشاط الذي ولد تلك النفايات يف املقام األول مثل صيد األسماك 

أو الشحن البحري أو تفريغ املخلفات غير املشروع والتدخني...الخ.

البيئة    على  املحتمل  تأثيرها  يف  النفايات  عناصر  تختلف  قد 
واحلياة البرية حيث جند أن بعض عناصر النفايات مضرة أكثر 

من غيرها.

أو  فزر  حزر 
توقع 

اللعبة

... وصــــــــــف

... وصــــــــــف

... وصــــــــــف

الوصفاملهارة

... التصنيف

يقوم املتعلمون باختيار سراً أحد عناصر النفايات من مجموعة نفايات ثم يصفونها 
باستخدام عدد معني من الكلمات، مثال من 30-40 كلمة.  ثم يقرأون الوصف بصوت 

عاٍل ويحاول اآلخرون توقع الشيء الذي يصفونه. 

يفكر املتعلمون فى طرح 20 سؤال عن عنصر شائع من النفايات، على سبيل املثال 
عبوة مشروبات. ويوضح هذا النشاط كمية املعلومات التى ميكن استخالصها من أى 

عنصر حتى وإن كان ليس ذو قيمة اعتماداً على كيفية التفكير فى هذا العنصر.

ُيطلب من املتعلمني )مبفردهم أو فى مجموعة مكونة من 4 أفراد(، أن يقوموا بتصنيف 
مجموعة كبيرة من األشياء من عدة نواحى على قدر اإلمكان، كما لو كانوا سيعرضونها 
فى متحف. يف كل تصنيف يشرح املتعلمون املعايير املطبقة ويف النهاية يسجل املتعلمون 

كل املعايير املستخدمة على مستوى الفصل.

ُيطلب من املتعلمني )مبفردهم أو فى مجموعة مكونة من 4 أفراد( أن يقوموا بتصنيف 
مجموعة كبيرة من األشياء من عدة نواحى على قدر اإلمكان، كما لو كان سيتم عرض 
هذه العناصر فى متحف. ولكل تصنيف، يقوم املتعلم بشرح املعيار الذى مت تطبيقه. فى 

النهاية يقوم املتعلمون يتوثيق جميع املعايير املستخدمة على مستوى الفصل.   

عشرون سؤاال

"نعم _ ال"

متحف النفايات 

لعبتي

عصر البالستيك

اتسم كل من القرن العشرين والقرن احلادي والعشرين بأنهما قرنا 
البالستيك. وقد غزا البالستيك حياتنا: فكر كم عنصر مختلف من 
البالستيك نقوم باستخدامه يوميا من املالبس ولعب األطفال وأجهزة 

الكمبيوتر الشخصية، وأدوات املطبخ، وغيرها من األدوات !

وعلى الرغم من فوائد البالستيك إال أن له آثار سلبية شديدة مبجرد 
أن يصبح من النفايات وخاصة اذا وصل إلى البيئة البحرية. يشكل 
عناصر  مجمل  من   80 % إلى   60 % من  تصل  نسبة  البالستيك 
ومتانته  البالستيك  تصميم  البحار.  يف  املوجودة  البحرية  النفايات 
يؤدي إلى تدهور بطيء يف البيئة. مما يعني أنه ميكن أن ينتقل إلى 
مسافات طويلة بفعل التيارات البحرية واألمواج واملد واجلزر والرياح 
واألنهار وتتراكم مع مرور الوقت. تتكسر املواد البالستيكية تدريجيا 
 ،microplastics باملايكروبالستيك  أو ما يسمى  إلى أجزاء أصغر 
الكائنات البحرية يف كل  والتي يتم ابتالعها عن غير قصد من قبل 

مرة يفتحون أفواههم.

من  مباشرة  البحر  إلى  الدخول  أيضا   Microplastics لل  ميكن 
خالل منتجات النظافة والعناية الشخصية  )صنفرة(، وغسل املالبس 
)البوليستر( أو يف شكل خرز البالستيك )أو "دموع حورية البحر" كما 
هي معروفة( الذي يستخدم كأحد املواد اخلام يف صناعة البالستيك.

ألعاب النفايات البحرية 
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إجراء التجارب 
باستخدام عناصر النفايات 

فى هذا النشاط، سيقوم املتعلمون بإجراء التجارب على بعض عناصر النفايات البحرية واختبار بعض خصائصها وتأثيرها 
على البيئة. وسيقوم املتعلمون ببحث مدة التحلل ملختلف املواد ودور األحوال اجلوية فى عملية التحلل.       

املوضوعات  
علوم، ورياضيات
عمر املتعلمني
12 - 15 سنة 

مدة التجربة 
جتربة "أ" و "ب": 45 دقيقة 

جتربة "ج": 8 أسابيع 
األهداف 

اختبار خصائص العديد من عناصر النفايات البحرية.  
إختبار كيف ميكن خلصائص النفايات البحرية أن تؤثر على البيئة.  

مطابقة خصائص النفايات البحرية )على سبيل املثال:العمر املتوقع لها( والتأثير املحتمل.  
التدرب على كيفية صياغة الفروض، واملالحظة، وجمع البيانات، وحتليل وعرض البيانات.     

مصادر اإلنترنت 
www.mote.org :البحرى: علوم البحار املتقدمة MOTE معمل 

التجربة ج: 

التحلل فى الطبيعة 

املواد واملعدات 
دلو كبير )يفضل أن يكون بغطاء(

صندوق )من الورق أو البالستيك ويفضل أن يكون بغطاء(

مجموعة مختلفة من عناصر النفايات )2 من كل نوع(

كاميرا 

قفازات 

التعليمات خطوة بخطوة
1. قم مبلىء ثلثى الدلو من مياه البحر )أو مياه البركة(.

2. قم بوضع عنصر واحد من كل نوع من النفايات فى الدلو )ضعهم بجانب بعضهم البعض حتى ميكن أن تراهم من أعلى بدون 
حتريكهم(، قم بعد ذلك بتغطية الدلو بالغطاء. 

3. قم بوضع املجموعة األخرى من النفايات بالصندوق الفارغ حيث سيتم استخدامهم للمقارنة. 

4. اترك املجموعتني فى اخلارج فى مكان محمي ومسقوف بحيث ال يتم تعرضهم للبلل أو تعرضهم للسقوط بفعل الرياح أو 
الطلبة أو أى حيوان. 

5. قم مبالحظة عملية التحلل بشكل أسبوعي ملدة شهرين أو أكثر وقم بكتابة مالحظاتك فى أوراق عملك، وقم بأخذ صور 
لرصد التغيرات بشكل دقيق على قدر املستطاع.

6. فى نهاية التجربة، قم باستخدام القفازات لتفريغ املحتويات على طاولة كبيرة. وقم مبقارنة كل زوج من النفايات من حيث 
)احلجم، اللون، الرائحة، التحمل..إلخ( وقم بتسجيل أى اختالفات.

التعرف على النفايات البحرية

إعلمأ2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

وبشكل عام، فإن إرتفاع درجات 
البنفسجية  احلرارة واألشعة فوق 

والرطوبة تزيد من التحلل البيولوجى. 
الصناعى،  املطاط  الزجاج،  البالستيك، 

تكون   ما  عادة  واملعادن  االصطناعية،  األقمشة 
الطبيعى  املطاط  أن  القول  وميكن  البيولوجى.  للتحلل  مقاومة 
والقماش ميكن أن يتحلل ولكن بعد وقت طويل نسبياً. على عكس 
الورق فإنه يتحلل بسهولة إال إذا كان مغلفاً بطبقة من البالستيك 

أو مادة غير قابلة للتحلل. 

ما هو العمر اإلفتراضي لعناصر النفايات مبجرد دخلوها 
البحر؟

)املصدر: معرض مارليسكو، 2013(

  العنصر الوقت التقريبي للتحلل 

6 أسابيع اجلريدة

شهرين قلب التفاحة

1-5 أشهر   قفازات قطنية

عام قفازات صوفية

1-3 أعوام اخلشب الرقائقى

13 عام اخلشب املطلى

50 عام عبوة قصدير

مئات األعوام عبوة بالستيكية

80-200 عام عبوة ألومنيوم

غير محددة زجاجة أو جرة

التجربة أ:

فى مهب الريح

املواد  واملعدات
مروحة وعدة عناصر مختلفة من النفايات تشمل البالستيك والورق وبعض العناصر املعدنية

التعليمات خطوة بخطوة

1 . قم بتثبيت املروحة على أحد أطراف الطاولة.
2 . قم بوضع عناصر مختلفة من النفايات أمام املروحة واحدة تلو األخرى، والحظ إذا ما كانت تتطاير مع الريح.  

3 . فكر يف اإلجابة على األسئلة التالية:  
ما هى العناصر التي تتطاير بسهولة وما هى العناصر التى ال تتطاير؟  
هل متيل العناصر املصنوعة من نفس املادة )بالستيك، ورق، معدن...إلخ( إلى أن تتطاير بنفس الطريقة عند تعرضها للرياح؟  

التجربة ب:
يطفو أم يغرق؟

املواد واملعدات 
دلو مملؤ باملياه، عناصر مختلفة من النفايات منها البالستيك، والورق وبعض العناصر املعدنية.

التعليمات خطوة بخطوة
1 . قم مبلىء دلو باملياه.

2 . قم بوضع كل عنصر من عناصر النفايات على حدة على سطح املياه وانتظر بضع دقائق.
3 . فكر يف اإلجابة على اإلسئلة التالية:  

أى من املواد يطفو وأيهما يغرق؟   
ماذا يحدث لألجسام الطافية عند دخولها املياه؟  
ماذا يحدث للعناصر التي ال تطفو عند دخولها املياه؟   
هل متيل العناصر املصنوعة من نفس املادة للغرق أو للطفو؟     

نشاط إضايف
الختبار أثر الرياح على العناصر القابلة للطفو: قم بوضع املروحة أمام وعاء كبير، مليء باملياه وعناصر مختلفة من النفايات القابلة للطفو. 

وإلختبار تأثير املطر على عناصر النفايات: قم بوضع العناصر على سطح مائل قليالً )على سبيل املثال لعبة التزحلق املوجودة فى ساحة 
املدرسة( وقم برش كل واحدة منهم على حدة باستخدام رشاش املياه. 

هذه مجرد تقديرات تقريبية لزمن حتلل  العناصر  

حيث أن عمر البالستيك يعتمد على أين بدأ وأين 

انتهى. على سبيل املثال، هل وجد العنصر أثناء سطوع 

الشمس على شاطىء البحر املتوسط أم  وجد  فى 

العمق املظلم البارد فى بحر الشمال ؟

األجسام الطافية تسبح على سطح املياه هذه العناصر أكثر عرضة 
لتصبح نفايات بحرية من تلك العناصر التي تغرق يف املياه ألنها 
ميكن حملها بسهولة بواسطة املياه أو الرياح. كما ميكن  جرفها 
ومياه  والرياح  واألنهار  الغزيرة  األمطار  خالل  من  البحر  إلى 
الصرف الصحى/ فضالً عن منافذ تصريف مياه األمطار وميكن 
الرياح واألمواج، واملد  أبعد من ذلك بواسطة  إلى ما هو  حملها 
تقطع مسافات  أن  النفايات  لهذه  لذلك، ميكن  ونتيجة  واجلزر. 
تسبب  أن  والتى ميكن  األصلية  نقطة دخولها  عن  بعيداً  طويلة، 

مشاكل على نطاق واسع.  

جتد  األحيان  من  كثير  فى  الرياح  حتملها  التي  العناصر  هذه 
حتملها  التي  الرياح  طريق  عن  إما  البحرية  البيئة  الى  طريقها 
مباشرة إلى البحر أو بشكل غير مباشر عبر األنهار أو جداول 
األنهار.  وميكن لهذه العناصر أن تصبح نفايات بحرية حتى بعد 
التخلص منها بطريقة سليمة. على سبيل املثال، قد تقوم الرياح 
بكل سهولة بقذف منديل من الورق خارج صندوق القمامة دون 

غطاء إلى الشاطىء. 

النفايات على الطفو  هناك عالقة متبادلة بني قدرة عنصر من 
وقابليته لتقوم الرياح بحمله، فبعض العناصر خفيفة الوزن تطفو 
وهناك  بسهولة.  حتملها  أن  للرياح  ميكن  كما  املياه  سطح  على 
بعض العناصر األخف وزناً ولكنها تغرق إذا مت تشبعها باملياه أو إن 
التصقت بها بعض الكائنات احلية التى تتكون على األسطح الصلبة 
مثل الكائنات الدقيقة أو الكائنات األكبر مثل احليوانات البحرية 

التي تعلق بالصخور وتعرف هذه الظاهرة بإسم "الشوائب". 

التحلل وهو املسمى الذى يشير إلى عملية التفكك التى حتدث خالل 
عدة  خالل  من  جزيئات(،  )أو  أصغر  جسيمات  إلى  العنصر  حتول 
طرق، مثل الرياح واملياه )التآكل والتعرية( أو الشمس )خاصة األشعة 
املواد  بعض  املثال، حتلل  أو احلرارة. على سبيل  البنفسجية(،  فوق 

عند تعرضها ألشعة الشمس )التحلل الضوئى(. 

خالل  من  اجلزيئات  كسر  يتم  البيولوجى  التحلل  عملية  أثناء 
البكتيريا، الفطريات، وغيرها من الكائنات احلية الدقيقة. عملية 
التحلل البيولوجى حتدث سواء فى األماكن الهوائية أو الالهوائية 
وميكن ان تنتج من خاللها اجلزيئات الصغيرة وبعضها مثل )ثانى 
أكسيد الكربون وغاز امليثان( تتسرب إلى الغالف اجلوى، بينما 

تأخذ الكائنات احلية املركبات األخرى )مثل املواد الغذائية(. 
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

التعرف على النفايات البحرية

تتبع النفايات البحرية 
وفى هذا النشاط يقوم املتعلمون باستخدام الرسوم البيانية واخلرائط املحلية والعاملية من أجل توضيح استمرار "انتقال" النفايات 

البحرية من مكان إلى آخر مما يؤدي إلى خلق مشكلة ذات أبعاد دولية بال حدود.   

املوضوعات 
جغرافيا، فنون وعلوم اجتماعية 

عمر املتعلمني
10- 15 سنة 

املدة 
60 دقيقة 

األهداف
تتبع املسارات املمكنة للنفايات البحرية سواء القادمة من البر أو البحر.   
تتبع النهايات املمكنة للنفايات البحرية )على سبيل املثال جزر النفايات( .  

تفهم أن مشكلة النفايات البحرية مشكلة عاملية، وال حدود لها  و"تنتقل" بشكل مستمر.  

مصادر اإلنترنت 
www.independent.co.uk/environment/nature/lost-at-sea-on-the-trail-of-mobyduck-2226788.html  :ُفقد يف البحر 

http://en.wikipedia.org/wiki/Friendly_Floatees :الطافيات الصديقة

www.youtube.com/watch?v=JV05LBLTNRM :الرحلة املمتعة لألكياس البالستيكية

www.epa.gov/owow/oceans/debris/toolkit/files/DucksInTheFlow sm[1]_merged508.pdf رحلة البط/أين ذهبوا؟

املواد واملعدات 
خريطة العالم و/أو الكرة األرضية 

التعلميات خطوة بخطوة 
يبدأ الفصل مبناقشة كيف أن طبيعة النفايات البحرية ميكن أن تكشف عن مصدرها. على سبيل املثال، ما هو املصدر األكثر احتماالً 

لشباك الصيد، عبوات كرمي الوقاية من الشمس، األعواد القطنية، حاويات األسمدة.. إلخ؟

املهمة أ
ينظر املتعلمون إلى الصورة املوجودة فى الصفحة السابقة التي تصور مدينة خيالية ساحلية. ثم يقومون بتحديد نقاط الدخول املختلفة 
للنفايات البحرية النقاط األكثر احتماال للتلوث كما مييزون بني املصادر البرية أو البحرية وإلى أي مدى ميكن لبعض هذه املصادر أن 

تكون من الساحل نفسه؟

املهمة ب 
سيقوم املتعلمون برسم صورة للساحل تكون قريبه للمكان الذى يعيشون فيه. ويجب عليهم أن يتأكدوا أن بها مجرى مائي قريب أو نهر 

...إلخ. وعليهم محاولة حتديد "النقاط األكثر احتماال للتلوث" يف املنطقة على قدر استطاعتهم.   

املهمة ج
يتم قراءة قصة البط املطاطي املفقود بصوت عال، ويستخدم معها خريطة العالم/الكرة األرضية ويقوم املتعلمون باستعراض األماكن 

التى عثر فيها على البط خالل العشرين عام. وما هى االفتراضات املطروحة حول هذه الرحلة؟
يتم اختتام هذا النشاط مبناقشة كيف كان ميكن منع كل عناصر النفايات من أن تتولد من مصدرها األصلي. 

نشاط إضايف 
يقوم املتعلمون مبشاهدة  فيلم "الرحلة املمتعة لألكياس البالستيكية" )ومدته 3:59 دقيقة( يتم سرده بصوت جيرميى أيرونز

)www.youtube.com/watch?v=JV05LBLTNRM( وبعدها ميكن أن يقوموا بتأليف أغنية أو قصيدة شعرية أو مواقف فكاهية 
عن رحالت قطعة من النفايات - أكياس بالستيكية – بطة مطاطية أو أي بطل آخر للقصة. يجب أن تشمل القصة أو كلمات األغنية 

على مكان نشأة هذه القطعة، ورحلتها، وأين ينتهي بها املطاف. 
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ومنذ وقوع احلادث، تتمايل لعب البط األصفر حول نصف العالم. 
وأمريكا  وأالسكا  البعض منهم  مت جرفهم على شواطئ هاواي 
اجلنوبية وأستراليا وشمال غرب املحيط الهادئ، ومت العثور على 
يزال  وال  الشمالى.   القطب  يف  اجلليد  يف  متجمدين  اآلخرين 
البعض بطريقة أو بأخرى فى طريقهم إلى أسكتلندا ونيوفاوندالند 

يف املحيط األطلنطي.    

التيارات الهوائية السطحية والعميقة فى املحيطات 
التيارات السطحية والعميقة للمحيطات نتيجةً  فى الغالب تأتى 
مسافات  تقطع  والتى  املياه  فوق  تتحرك  التى  الرياح  حركة  إلى 
قوة  قبل  من  املدعم  الدائرى  منطها  يساعدها  وقد  طويلة، 
الواضح من احلركة بسبب دوران األرض  كوريوليس )اإلنحراف 
حول نفسها(.  وهي تتحرك وفى نصف الكرة األرضية الشمالى 
مثل حركة عقارب الساعة بينما فى النصف اجلنوبى فإنها تدور 
املحيط   فى  العميقة  التيارات  أن  وجند  الساعة.  عقارب  عكس 
فهي  البحر.  مستوى  من  متر   400 عن  الزائد  العمق  فى  تكون 
أكبر وأبطأ من التيارات السطحية ونشأت أساسا بسبب اختالف 

كثافتها يف املاء. 

هناك مجموعة متنوعة من األنشطة البرية والبحرية التي ميكن 
بشكل  سواء  البحرية  البيئة  إلى  النفايات  دخول  إلى  تؤدى  أن 
مباشر من خالل البحر والسواحل أو بشكل غير مباشر من خالل 
األنهار ومنافذ الصرف الصحى ومياه األمطار والتيارات والرياح 
أو حتى من خالل املد واجلزر. ويرجع أصل النفايات من مصدر 

واحد أو مصادر متعددة. 

وبينما ميكن للنفايات البحرية أن تتراكم بالقرب من مصدرها، 
مصدرها  عن  البعد  كل  تبعد  مسافات  تقطع  أن  ميكن  فإنها 
األساسى.  ومن املهم إدراك أن مصدر النفايات واجنرافها ومدى 
األمطار،  هطول  منها  العوامل  من  مبجموعة  مرتبطون  تأثيرها 
النقل النهرى، التيارات املائية، الرياح ومن خالل عمليات فيزيائية 
تعمل بالقرب من سطح األرض "اجليومورفولوجيا" ومدى مرونتها 

ومقاومتها لهذه العوامل. 

البحرية  البيئة  داخل  البحرية  النفايات  على  العثور  وميكن 
بأكملها، من املناطق الساحلية إلى منتصف املحيطات ومن سطح 
دائم  بشكل  جترى  التى  املسوح  خالل  ومن  قاعه.  إلى  البحر 
النفايات  كم  قياس  يتم  والدولى  والوطني  املحلى  املستوى  على 
البحرية ومكوناتها، وإن أمكن، مصادر النفايات البحرية املوجودة 
يتم عمل مسوح على  ما  نادراً  الشواطىء. ومع ذلك،  على طول 
املوجودة  البحرية  النفايات  على  واسع  نطاق  وعلى  طويل  مدى 
على سطح املياه وفى قاع البحر أو النفايات فى عمود املاء. ومن 
الواضح، أنه من الصعب رصد النفايات املتراكمة فى قاع البحر 

وعمود املياه مقارنة مبا ميكن رصده على الشواطىء.  

رحلة  29000 بطة مطاطية    
ألعاب  قطعة   29000 بها  حاوية شحن  فٌقدت   ،1992 عام  فى 
الهادي وهي يف طريقها من هوجن  املحيط  بالستيكية يف وسط 
كوجن إلى الواليات املتحدة. ويف ذلك الوقت، لم يخطر على بال 
أحد أن نفس هذه اللعب ال زالت تسبح يف محيطات العالم بعد 

20 عام.  

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

صورة خيالية ملدينة ساحلية 
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تخمني أعلى 10
فى هذا النشاط، سيعمل املتعلمون فى مجموعات إلفتراض وتخمني أنواع النفايات وأكثرها شيوعاً التي مت العثور عليها

على الشاطىء. ثم يقومون مبقارنة افتراضاتهم  بالبيانات املنشورة يف األبحاث الوطنية والدولية أو مقارنتها باحلقائق املسجلة يف البحوث 
امليدانية من خالل البحوث امليدانية اخلاصة بهم. ثم يقومون مبراجعة عادات اإلستهالك التى تولد النفايات البحرية والتفكير حول كيف أن 

تغيير هذه السلوكيات قد مينع تولد النفايات.  

املوضوعات 
رياضيات، علوم،  دراسات اجتماعية  

عمر املتعلمني 
12- 15 سنة  

املدة 
نشاط مجموعة التخمني: 60 دقيقة

حملة تنظيف الساحل وتدوين وتسجيل البيانات: يوم واحد
املقارنة والتلخيص: 60 دقيقة  

األهداف 
وضع فرضية ومن ثم اختبارها.  

القيام  بالتدرب على قراءة ومقارنة البيانات والرسوم البيانية.  
التفكير يف مدى أهمية تغيير ميكن أن يؤدي إلي منع تولد املخلفات.  

مصادر اإلنترنت
 www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup :احلملة الدولة لتنظيف املناطق الساحلية

www.take3.org.au  :لتنظيف الشواطىء Take3 مبادرة
www.epa.gov/owow/oceans/debris/toolkit/files/DucksInTheFlow_sm[1]_merged508.pdf  رحلة البط/أين ذهبوا؟

األدوات واملعدات 
 دفتر تسجيل املالحظات، القفازات، وأكياس حلملة التنظيف  

التعليمات خطوة بخطوة

1. يخمن كل متعلم أعلى 3  أصناف من النفايات األكثر شيوعا على أحد الشواطىء التي يعرفها ) بعدد األصناف( ثم يقوم املتعلمون بتدوينها 
بترتيب تنازلي.

2.  يقومون مبناقشة تخميناتهم يف مجموعات مكونة من 4 أشخاص. هل هناك أى عناصر لم يتم  تخمينها؟

3.  يقوم املتعلمون )فى مجموعات( بتكوين قائمة ألعلى عشر عناصر من النفايات بشكل عام، بترتيب تنازلى )قائمة أ(.

4.  يحني وقت اختبار افتراضاتهم. وبعدها يقومون بالبحث عبر اإلنترنت من خالل الروابط املعطاة ليستكملوا )القائمة ب(. ومن ثم القيام مبقارنة 
قائمتهم بالقائمة األخرى، ملعرفة ما هي االختالفات؟ هل هناك عناصر لم يتم ذكرها؟

5.  فى حالة إعادة حمالت التنظيف، يقوم املتعلمون مبقارنة بياناتهم ببيانات األعوام السابقة )القائمة ج( والقيام مبتابعة االختالفات. كما ميكنهم 
مقارنة املخرجات مع البيانات املنشورة. 

6.  يقوم املتعلمون بزيارة الشاطىء مع أقرانهم والقيام بحملة تنظيف للساحل، ثم يقومون بتسجيل عناصر النفايات التى مت العثور عليها ويقومون 
بوضع قائمة للعناصر األكثر تواجدا )قائمة د(. إلى أى مدى تختلف هذه القائمة عن  القائمتني السابقتني؟ 

7.  يقوم املتعلمون مبناقشة كيف كان من املمكن جتنب حتول العناصر املوجودة يف قائمة أعلى 10 إلى نفايات بحرية. ماذا ميكنهم عمله على املستوى 
الشخصي للتقليل من توليد املخلفات؟

التعرف على النفايات البحرية

إعلمأ4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

قبل زيارة الشاطىء تأكد من قائمة احتياطات
                     األمن والسالمة فى النشاط )4د(
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عملية  فى  املستغرقة  واملدة  املوقع  على  اعتمادا  كبيرا  اختالفا 
التنظيف وظروف الطقس واملنهجية والفترة الزمنية بني عمليتني 
متتاليتني للتنظيف، واملنطقة البيئية )شاطىء، عامود مائى، قاع 

البحر... إلخ(، وحصر النتائج وإجراء اإلحصاءات عليها...إلخ.

املنظمات  من  العديد  خالل  من  سنوياً  النتائج  هذه  نشر  ويتم   
لهيئة  التابعة  الساحلية  املناطق  لتنظيف  الدولية  احلملة  مثل 
حماية املحيطات والتى تقدم ملحة عامة عن النفايات التى متأل 
محيطاتنا. وهذه النتائج هامة جداً فى توجيه مجهوداتنا يف املقام 
األول نحو احلد من وصول عناصر محددة من النفايات إلى البيئة 

البحرية. 

عادًة ما يتم تسجيل النفايات البحرية طبقا لعدد العناصر وليس 
وضع  عند  املفيدة  املعلومات  ومن  "احلجم".   أو  لـ"الوزن"  طبقا 
من  الالحقة(  والتداعيات  ومصدرها  املادة  بني  )العالقة  معايير 
أجل تعامل أفضل مع النفايات البحرية بحيث يكون لدينا حصر 
املصنوعة  املادة  لطبيعة  طبقاً  مجموعات  يف  ووضعها  للعناصر 

منها واستخداماتها ومصادرها.

ويزداد كل عام عدد مشروعات جمع البيانات مثل برامج حمالت 
من  العاملى سواء  املستوى  على  تنفيذها  ويتم  والرصد  التنظيف 
خالل مجموعات من املتطوعني أو وكاالت متخصصة الستحداث 
رؤى جديدة حول كمية وتوزيع ونوعية النفايات البحرية. وتؤدى 
واألرقام. وقد تختلف  النتائج  إلى نشر  النهاية  هذه اجلهود فى 

فى كل عام، تقوماحلملة الدولية لتنظيف املناطق الساحلية بالتنسيق حلملة عاملية للتنظيف والرصد. 

.www.oceanconservancy.org التقارير السنوية العاملية للبيانات منشورة ومتاحة على

املناطق  العالم خالل حملة تنظيف  بالشواطىء على مستوى  والتي مت تسجيلها  نفايات   10 بأعلى  لقائمة  بيانيان   يوجد هنا رسمان 
الساحلية الدولية لعام 2012 )على جهة اليسار( وعام 2013 )على جهة اليمني(. وميكن للمتعلمني أن يقارنوا أعلى 10 نفايات يف الوقت 

احلالي مبثالتها منذ 10-20 سنة ومن ثمة يناقشوا االختالفات احلادثة.

قائمة أكثر           نفايات مت جمعها 

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

2,117,931
سجائر/فالتر السجائر 

1,140,222
لفافات األكل/حاويات

 
1,065,171

زجاجات املشروبات )بالستيك(

1,019,902
أكياس )بالستيكية(

958,893
أغطية 

1

2

3

4

5

692,767
أكواب،أطباق،شوك، سكاكني، مالعق

611,048
شفاطات املشروبات البالستيكية

521,730
زجاجات املشروبات الغازية )زجاجية(

339,875
علب املشروبات )األلومنيوم(

298,332
أكياس )ورقية(

6

7

8

9

10

2,043,470
سجائر / أعقاب 

1,685,422
أغلفة الطعام 

)حلويات – شيبسى، إلخ(
940,170

زجاجات املشروبات الغازية 
)بالستيك(
847,972

أغطية الزجاجات 
)بالستيكية(
555,007

شفاطات املشروبات 
البالستيكية

1

2

3

4

5

441,493
أكياس البقالة 

394,796
زجاجات املشروبات 

)زجاجية(
389,088

أكياس بالستيكية أخرى 

368,746
أكياس )ورقية(

339,170
علب املشروبات )األلومنيوم(

6

قائمة أكثر          نفايات مت إيجادها

7

8

9

10



املواد واملعدات 
خريطة للمنطقة املحلية املحيطة  

شريط قياس وحبل للبحث امليداني  

التعليمات خطوة بخطوة 
يبدأ النشاط مع املجموعة مبناقشة كيف ال ميكننا "رؤية" النفايات حولنا، وكأننا اعتدنا على هذا املنظر. هذا النشاط يحسن من مهارات 

املالحظة بواسطة التركيز على هذه النفايات "غير املرئية"، والتى إذا لم يتم التعامل معها سينتهي بها احلال بسهولة فى البحر.  

1. يتم اختيار موقع قريب، مثل الشاطىء أو ضفة النهر أو أى منطقة حضرية، للقيام باستكشافه وتستخدم اخلريطة لتحديد حدود منطقة 
البحث وتقسيمها إلى قطاعات. 

2. قبل اخلروج للموقع يجب أن يدرس املتعلمون جيداً أوراق العمل والتأكد من فهمهم اجليد لكل فئة وكيفية التسجيل بطريقة سليمة. 

3. فى املوقع، يعمل املتعلمون يف مجموعات مكونة من شخصني للقيام "مبسح" التالى: 

أ . البيئة احلضرية/الريفية: سيقوم كل شخصني بقياس أطوال طرق متوازية تؤدى إلي ضفة النهر )مثالً 100 متر( أو قياس املنطقة بأكلمها.

ب . الشواطىء وضفاف النهر: يستخدم حبل وشريط قياس لعمل شبكة باملوقع، على سبيل املثال، 100 متر طول فى 30 متر عرض. ثم 
اثنني بعمل صف واحد على أحد اجلوانب  املكونة من  تقوم املجموعات 

ويقومون بالعمل على كامل الشبكة بحيث يتحركون بالتوازي .

4. تقوم املجموعات بتسجيل النفايات التى يجدونها: أحد الشريكني يقوم 
مبالحظة وحتديد أنواع النفايات واآلخر يقوم بإحصائهم يف أوراق العمل. 

وميكنهم طلب املساعدة  إذا لم يستطيعوا حتديد أصناف معينة.

5. عند العودة إلى الفصل، يقوم املتعلمون بحصر جميع األرقام اخلاصة 
بالنفايات التي وجدت وعرض البيانات فى شكل جداول ورسوم )أعمدة - دائرة(. وعن طريقها مقارنة هذه البيانات مع البيانات املنشورة 

بواسطة احلملة الدولية لتنظيف املناطق الساحلية.   

البالستيك  املواد  ومنها  مختلفة،  موضوعية  مجموعات  فى  البيانات  جتميع  خالل  من  لالهتمام  املثيرة  النتائج  استخالص  ميكن   .6
والفضالت الغذائية واملواد املستخدمة ملرة واحدة واملواد الناشئة عن استخدامات الشواطىء.. إلخ. 

7. يناقش املتعلمون طريقة التسجيل املتبعة: كما هو احلال فى معظم املسوح تتم احلسابات كلها اعتماداً على أعداد األصناف. وما هى 
االختالفات التى ميكن أن تظهر فى بيانات النفايات إذا كانت معتمدة على الوزن؟

8. يقوم املتعلمون بالتفكير يف األسئلة التالية: 
ما هى أنواع العناصر األكثر شيوعاً؟ وما هي مصادرهم؟ 

هل وجدت بعض العناصر التي تقوم أنت وأفراد عائلتك باستعمالها كل يوم؟ 
كيف وجدت هذه العناصر طريقها إلى البحر؟ 

أين  ستكون عناصر هذه النفايات بحلول الشهر القادم / 5 سنوات من اآلن؟
هل ميكن حلمالت تنظيف الساحل أن حتل مشاكل النفايات البحرية؟ ملاذا؟ وملا ال؟ 

هل هناك أى خطوات ميكن أن تؤخذ ملنع تولد املخلفات يف املقام األول؟ 

9. يتشارك املتعلمون )النتائج( التى توصلوا إليها يف مدرستهم أو مجتمعهم  يف شكل مطبوعات أو عرض شفوي 
أو من خالل نشرة صحفية أو عن طريق إعالن على شبكة اإلنترنت. 

رؤية ما ال ُيكن رؤيته 
فى هذا النشاط، يقوم املتعلمون مبالحظة وتسجيل وتصنيف النفايات املوجودة يف املكان املحيط بهم حاليا ويفكرون كيف 

وصلت هذه النفايات إلى هذا املكان وكيف وصلت إلي البيئة البحرية وكيف ميكن منع ذلك من احلدوث.

املواد 
رياضيات، علوم،  دراسات اجتماعية

عمر املتعلمني 
15- 10 سنة

املوضوعات
الزيارة القبلية : 60 دقيقة. العمل امليداني: من 1-2 ساعة. الزيارة البعدية: 60 دقيقة.

األهداف
التدرب على املالحظة، وجمع البيانات، والتصنيف، واعداد الرسوم التوضيحية.    

التفكير يف كيفية احلد من انتاج النفايات من منبعها.   
اقتراح أعمال وحلول وطرق للحد من املخلفات.    

مصادر اإلنترنت
www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup حملة تنظيف املناطق الساحلية الدولية

 OSPAR املسح اخلاص برصد النفايات البحرية
www.ospar.org/documents/dbase/decrecs/agreements/10-02e_beachlitter%20guideline_english%20only.pdf

   www.resodema.org ODEMA مرصد مخلفات البيئة املائية
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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األنشطة السياحية والترفيهية املوجودة على الشواطىء والتى   
قد ينتج عنها أعقاب السجائر واألكياس البالستيكية ومعلبات الطعام 
إلخ.  األطفال..  وألعاب  املقوي،  والورق  الغازية  املشروبات  وزجاجات 
من  أكثر  ورائهم  يتركون  الذين  الشواطىء  مرتادى  من  الكثير  فهناك 

مجرد آثار أقدامهم على الرمال. 

إن النفايات الناجتة عن املمارسات القائمة على البر جتد طريقها إلى 
البحر عبر األنهار واملصارف ومنافذ الصرف الصحي وتدفقات مياه 

األمطار أو الرياح أو املد واجلزر.

األنشطة البحرية ميكن أيضا أن تكون مصادر مهمة للنفايات:

)معدات    به  املتعلقة  املخلفات  من  والتخلص  التجاري  الصيد 
الصيد والشباك.. الخ(.

الشحن    ومراكب  )سفن  السياحية  والسفن  التجاري  الشحن 
الثقيلة، السفن السياحية، العبارات.. إلخ( التي تتخلص من مياه 

الصرف الصحي والبضائع املفقودة يف البحر.. إلخ.

فى    املستخدمة  الصغيرة  )القوارب  الترفيهى  البحرى  النقل 
الصيد، واليخوت، والرياضات املائية( والتى ينتج عنها النفايات 
الصيد  ومعدات  الصحي،  والصرف  واملعلبات،  الزجاجات  مثل 

والرياضة.. إلخ.

معدات    ورائها  تخلف  والتى  البحرية  والغاز  النفط  منصات 
والتغليف..  التعبئة  ومعدات  التخزين  وبراميل  واألنابيب  احلفر 

إلخ.

تربية األحياء املائية التى تخلف ورائها أقفاص شبكية ومواد   
البناء وأكياس األعالف.. إلخ. 

باإلضافة إلى أن النفايات التي تنتج على منت املراكب غالبا ما ينتهي 
بها احلال يف البحر. سوء اإلدارة على السفن، واملوانيء، واملراسي يزيد 

من تفاقم املشكلة.

وتتكون النفايات البحرية من مجموعة كبيرة ومتنوعة من املواد، وغالبية 
والبالستيك.  والورق  واملعادن  الزجاج  مثل  فئات  إلى  تنتمي  العناصر 
البحار  تقرير  املثال  سبيل  )على  والدولية  املحلية  التقارير  وتظهر 
 ،)OSPAR و  للبيئة،  املتحدة  األمم  برنامج  عن  الصادر  اإلقليمية 
واألبحاث العلمية أن املواد البالستيكية تعد أكثر املواد املكونة للنفايات 
البحرية يف العالم بأكمله وتصل نسبتها إلى ما يقرب من 75 % من 

جميع العناصر التى مت العثور عليها.

ميكن ألى مخلفات يتم التخلص منها بشكل غير سليم، وكذلك أى مادة 
يتم نقلها أو تخزينها بشكل غير سليم أن تصبح من النفايات البحرية. 
القائمة  املمارسات  من  أساسى  بشكل  البحرية  النفايات  وتأتي 

على البر، مثل: 
التخلص غير املالئم من املخلفات باملنزل والعمل والشارع.   

سوء إدارة املخلفات على كل املستويات: اجلمع، النقل، املعاجلة، وحتى   
التخلص النهائى منها.

مياه الصرف الصحى البلدية الغير معاجلة التي يتم تصريفها   
لعدم وجود محطات معاجلة أو نتيجة لشدة الضخ. 

سوء إدارة املخلفات الصناعية والتى حتتوى على البقايا الناجتة   
عن عملية اإلنتاج والتعبئة والتغليف أو على املواد اخلام، أو اخلرز 
البالستيكي، وكذلك مياه الصرف الصحى غير املعاجلة... إلخ. 

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

بشكل عام، إن األسباب اجلذرية للنفايات 

البحرية ترتبط بأمناط اإلستهالك واإلنتاج 

السائدة، وكلما زاد االستهالك كلما زاد إنتاج 

املخلفات. إن فشل تفعيل التشريعات عامل 

مهم عدم االكتراث املوجود يلعب دورًا مهما من 

حيث تأثير منط استهالكنا واخليارات السليمة 

للتخلص من املخلفات!
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األسباب اجلذرية للنفايات البحرية
فى هذا النشاط يقوم املتعلمون بدراسة عناصر النفايات البحرية األكثر شيوعاً التى مت العثور عليها طبقاً ملصدرها وأنواع 

األنشطة التى أدت إلى تولدها ثم يقومون بدراسة البيانات وعمل الرسوم البيانية واكتشاف كيف تتحول القمامة املجمعة إلى 
نفايات بحرية.

 املوضوعات
رياضيات،  دراسات اجتماعية، لغات، علوم

عمر املتعلمني 
15-14 سنة 

املدة
90 دقيقة 

األهداف 
تعلم مصادر النفايات البحرية وكيف جتد طريقها إلى البيئة البحرية.   

إدراك كيفية تصنيف النفايات البحرية طبقاً للنشاط الذى يتسبب يف تولدها.  
تعلم  أن املخلفات البرية غير املعاجلة أو التي لم يتم التخلص منها بشكل سليم ميكن أن تصبح يف النهاية نفايات بحرية.   

مصادر اإلنترنت 
 www.oceanconservancy.org :احلملة الدولية لتنظيف املناطق الساحلية

املصادر البرية والبحرية

إعلمب2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية املواد واملعدات  

دفتر تسجيل املالحظات وأقالم جاف  

التعليمات خطوة بخطوة 
املحيط  مهمالت  "مؤشر  من خالل  دولتهم  عن  معلومات  مدخل  بإيجاد  املتعلمون  يقوم  أشخاص  أربعة  من  مكونة  فى مجموعات   .1

/2012"، وفى حالة عدم وجود دولتهم فى هذا السجل، مينكهم دراسة أحد دول اجلوار والتى  تطل على نفس البحر اإلقليمى. 

يقدم"مؤشر مهمالت املحيط" بيانات كل دولة من حيث النفايات البحرية التى يتم جمعها من قبل املتطوعني فى جميع أنحاء العالم 
فى يوم واحد أثناء فصل اخلريف سنويا من خالل احلملة الدولية لتنظيف السواحل التي تنظمها منظمة حماية املحيطات. وقد بدأ 
املتطوعون بجمع تلك البيانات منذ عام 1986 ويتم استخدام هذه البيانات فى رفع الوعى وتشكيل السياسات والتشجيع على إيجاد 
حلول مناسبة. مؤشر مهمالت املحيط مزود بصور لكل امللوثات واملخلفات املوجودة فى بحارنا حتى ميكننا العمل على منع عناصر معينة 

من الوصول إلى املياه. 

)وهناك خيار آخر للمتعلمني وهو االتصال بالوكالة الوطنية التي متثل نقطة اإلتصال للحملة الدولية للتنظيف لطلب بيانات النفايات 
البحرية الصادرة عن بلدهم(. 

2. يتعرف املتعلمون على خصائص النفايات البحرية وكمياتها الناجتة عن األنشطة البشرية املختلفة. ويتم مناقشة املصطلحات غير 
املعروفة ألنواع النفايات مع املعلم . ويقومون باستخدام برنامج EXCEL أو أى برنامج مشابه لعمل رسم بياني ملقارنة كمية النفايات 
املتولدة عن األنشطة املختلفة مثل: أنشطة الشواطىء الترفيهية واألنشطة املتعلقة باملياه واملحيطات واألنشطة املتعلقة بالتدخني وأنشطة

التفريغ...إلخ. ويضع املتعلمون  عناوين لبياناتهم، على سبيل املثال، "النفايات البحرية الناجتة عن أنشطة الشواطىء الترفيهية" ووضع 
عناوين على املحور األفقي وكذلك الرأسي على سبيل املثال )محور X = فئات النفايات ومحورY = وزن عناصر النفايات(.  

3. وعند االنتهاء من الرسوم البيانية يقوم املتعلمون مبناقشة النتائج التى توصلوا إليها. 
ما هى الفئة األكثر واألقل  تواجداً من فئات املخلفات املوجودة ضمن قائمة املسجلة ؟   
هل كانت هناك أي أرقام مثيرة للدهشة على ورقة البيانات؟  
هل الرسوم البيانية أفضل وسيلة لعرض البيانات؟   
ما هى التقنيات األخرى التى ميكن استخدامها فى عرض تفاوت كميات األنواع املختلفة للنفايات؟  

4. يقوم املتعلمون مبراجعة جميع الرسوم البيانية ويناقشون أكثر فئات النفايات البحرية انتشاراً.  ومن وجهة نظرهم، ملاذا مت إنتاجها؟ 
وما هى طبيعة األنشطة التى تنتجها؟ 

هل ميكن منع أي من هذه النفايات البحرية أو احلد منها بشكل كبير من خالل التعامل املالئم والتخلص السليم منها؟  
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إشُعر 
تصّرف !

لوقف النفايات البحرية

إن النفايات البحرية تؤول يف األساس إلى املمارسات البرية التي 
إلخ. كما تساهم  املسئولة..  والسلوكيات غير  اإلدارة  تتعلق بسوء 
األنشطة القائمة على البحر مثل الصيد والشحن وتربية األحياء 
املائية فى توليد النفايات. ومن الضروري فهم األسباب "اجلذرية" 
للنفايات البحرية ومسار دخولها سواء من البر أو من البحر  من 

أجل وضع تدابير ملنعها واحلد منها. 

وهناك مجموعة من العوامل التي تؤثر على منبع النفايات البحرية 
وتدفقها ومقصدها ويتضمن ذلك: هطول األمطار وجريان املياه 
والنقل النهرى، والتيارات املائية فى املحيط، والرياح واخلصائص 
الفيزيائية لسطح األرض وعالقتها بعلم األرض "اجليومورفولوجيا" 
(geomorphology)، إلى جانب مرونة وثبات عنصر النفايات 
البحرية. ونتيجة لذلك، فإن النفايات ميكن أن تتراكم بالقرب من 
مصدر دخولها من املحيط ولكن ميكنها أيضا أن تنتقل ملسافات 
طويلة وقد ينتهى بها احلال بعيداً جداً عن نقطة الدخول سواء من 

حيث املكان أو الزمان. 

وهناك حتد يواجه العلماء الذين يرصدون انتشار النفايات وهو 
صعوبة حتديد النقاط األصلية لدخول العديد من أنواع النفايات. 
قد  الشاطىء  على  وجدت  املثال،  سبيل  على  بالستيكية  زجاجة 

يكون مصدرها:  
مت التخلص منها عن طريق مركبة فى البحر.   
مت حملها من البر خالل النهر.   
تركت من قبل مرتادي الشاطىء.  
حملتها الرياح من صندوق للمخلفات بال غطاء.. إلخ.  

النفايات املتعلقة باملصارف الصحية ميكن أن تأتى سواء من البر 
تكون  والشباك  احلبال  مثل  العناصر  بعض  بينما  البحر،  من  أو 
على األرجح متعلقة بأنشطة الشحن البحرى والصيد. بشكل عام، 
التجمعات  بجوار  أكبر  بكميات  توجد  البالستيكية  النفايات  فإن 
السكانية، والتي حتتوي على نسبة أكبر من املواد البالستيكية ذات 
العالقة باملستهلكني، مثل الزجاجات وأكياس التسوق. وباإلضافة 

الشواطيء  من  بالقرب  البالستيكية  النفايات  تزداد  ذلك،  إلى 
السياحية املشهورة. يف حني يتم إزالة النفايات البحرية من خالل 
العناصر  رصد  الصعب  من  أنه  إال  الشاطيء  تنظيف  حمالت 

الزمنية واملكانية على وجه الدقة. 

الشمال  فى  البحرية  النفايات  أن  إلى   OSPAR (2007) يشير 
الشرقي للمحيط األطلنطى ترجع فى معظم األحيان إلى السياحة، 
وقد  الصحي.  الصرف  ومخلفات  الصلة  ذات  الصيد  وأنشطة 
خاصة  الصيد  بأعمال  املتعلقة  املخلفات  عناصر  أعداد  ازدادت 
على الشواطىء خالل املدة من 2001-2006، على عكس ما مت 
رصده من نفايات من مصادر أخرى مبا فى ذلك السياحة والنقل 
البحرى والشحن ومخلفات الصرف الصحي واملنزلي. وقد أظهر 
أن   (Beachwatch 2007) املتحدة  باململكة  أجري  الذى  املسح 
النفايات البحرية تنتج بشكل كبير عن أنشطة مرتادي الشواطىء 
(35 %( وصيد األسماك (14 %) وتبقى 42 % مجهولة  املصدر.

 ال توجد معلومات كثيرة متاحة بالنسبة ملصادر النفايات البحرية 
هذا  فى  البحرية  النفايات  معظم   وتنسب  البلطيق  إقليم   فى 
البحرية يف  البيئة  الترفيهية )جلنة حماية  إلى األنشطة  اإلقليم  
البلطيق HELCOM 2007; برنامج األمم املتحدة للبيئة 2009). 
والتفريغ  األنهار  يف  الصيد  أن   HELCOM (2007) سجلت  كما 
عن عمد يف جميع أنحاء العالم يعتبر من املصادر البرية الرئيسية 
الشحن  يعتبر  البحرية،  للمصادر  وبالنسبة   البحرية.  للنفايات 
أهم  من  الترفيهية  واملركبات  الترفيهى  الصيد  ومراكب  التجارى 
األمم  (برنامج  ذلك  عن  بيانات  توجد  ال  ولكن  النفايات  مصادر 

املتحدة للبيئة 2009). 

البيئية  املشاكل  أحد  تعد  الصلبة  للمخلفات  السيئة  اإلدارة  إن 
النفايات  وتعتبر أحد مصادر  البحر األسود.  إقليم  الرئيسية فى 
البحرية. وبالرغم من وجود عدد ضئيل من الدراسات التى تتناول 
يتم  أنه  املعروف  من  أنه  إال  البحرية،  النفايات  وكمية  مصادر 
التفريغ غير القانوني يف البحر على طول سواحل البحر األسود 
منذ سنوات عديدة وجند على سبيل املثال، على الساحل اجلنوبى 
للبحر األسود، يتم التخلص من املخلفات الصلبة البلدية والصناعية 
مخلوطة مع النفايات الطبية واخلطرة  إما يف األراضي املنخفضة 
املجاورة أو بوديان األنهار املتاخمة للساحل أو مباشرة  يف البحر. 
وباإلضافة إلى ذلك، على طول السواحل اجلورجية والتركية هناك 
مكبات للنفايات على مقربة شديدة من البحر. وقد أدى ذلك إلى 
تآكل الشاطىء وتسرب محتويات هذه املكبات إلى البحر (برنامج 
الصيد غير القانونى وبدون  األمم املتحدة 2009). ويعتبر أيضاً 
قواعد فى كٍل من البحرين "األسود وأزوف" من املصادر الرئيسية 
التخلص  مت  التي  الصيد  شباك  لوجود  نتيجة  البحرية  للنفايات 

منها أو تركها (برنامج األمم املتحدة للبيئة 2009).

 (ICC وطبقاً للبيانات الصادرة من مركز معلومات البحر املتوسط
2002 - 2006)، فإن أغلبية النفايات البحرية مصدرها األنشطة 
القائمة على البر. وبالتحديد فإن النفايات البحرية املوجودة على 
احلضرية  الصلبة  املخلفات  من  تأتي  املتوسط  البحر  شواطىء 
من  األحيان  أغلب  فى  وهي  الترفيهية.  الساحلية  األنشطة  ومن 
زجاجات/وحاويات(،  أغطية  أكياس،  )زجاجات،  البالستيك 
متثل   )وهي  )زجاجات(  وزجاج  املشروبات،(  )عبوات  واأللومنيوم 
التدخني  التى مت حصرها(. وميثل  العناصر  على  بناءا   -  % 52
أعقاب  )سجائر،  البحرية  النفايات  من   %  40 إلى  تصل  نسبة 
العاملي  املتوسط  من  بكثير  أعلى  نسبة  وهى  إلخ(،  السجائر... 
لنفس الفترة ( 32 % ). وقد اعتبر برنامج األمم املتحدة للبيئة/ 
األنشطة  أن   UNEP/ MAP(2009)ا املتوسط  البحر  خطة عمل 
املخلفات  إدارة  وسوء  السواحل،  سياحة  على  القائمة  الترفيهية 
الصلبة، من األسباب الرئيسية لوجود النفايات على الشواطىء. 
UNEP/ وطبقاً لبرنامج األمم املتحدة للبيئة/خطة عمل املتوسط
MAP فإن تسرب النفايات من مكبات النفايات الساحلية وإلقاء 
القانوني  غير  والتفريغ  الشواطىء  مستخدمي  قبل  من  النفايات 
البحرية  النفايات  من   % والصناعية ميثل 94  املنزلية  للمخلفات 

التى مت العثور عليها على الشاطىء. 



الغوص  أعمق :
التفكير الناقد وتنمية املهارات اإلعالمية

مثل معظم القضايا البيئية، فإن قضية النفايات البحرية تعتبر معقدة إلى حد كبير ملا لها من أسباب جذرية متعددة وعدم وجود 
حل وحيد. فى هذا النشاط، سيقوم املتعلمون بالعمل على دراسة حالة متعلقة بالنفايات البحرية وحتليل أسبابها والتفكير بشأن 

جميع العوامل املتعلقة بها من حيث األدوار واملسئوليات والقيم والفوائد مبا يف ذلك الطرق املتاحة لتحديد املشكلة.  

املوضوعات
دراسات بيئية، لغات، اقتصاد عاملي

 عمر املتعلمني 
12-15 سنة 

املدة
90 دقيقة

األهداف
حتليل تفصيلي ألسباب وجود النفايات البحرية بناءا على حالة واقعية، ومن املفضل أن تكون محلية.   

القيام بالتدرب على التحليل وجمع املعلومات من النصوص املكتوبة.  
تنمية  املهارات اإلعالمية.  

مصادر اإلنترنت
www.marlisco.eu/best-practices.en.html http://e360.yale.edu/

www.theguardian.com/environment

www.bbc.co.uk/news/science_and_environment/ http://marinedebris.info/

القســـــم   ب

املواد واملعدات  
دفتر تسجيل املالحظات – أقالم جاف   

التعليمات خطوة بخطوة 
سيقوم املتعلمون بقراءة جميع النصوص/واملقاالت عن دراسة احلالة كل على حدة وبعدها يكون كل منهم مجموعة من أربعة أشخاص، 

ويقومون مبناقشة األسئلة التالية وتدوين املالحظات فى أوراق عملهم: 

ما هى القضية الرئيسية، وما هى املشكلة؟   

الوضع. ما هى وجهة نظرهم؟ وما هو سلوكهم؟ وما هى عواقب    املشاركني فى هذا  الفاعلة/وأصحاب املصحلة  حتديد اجلهات 
أفعالهم؟ وماذا عن اهتماماتهم وقيمهم؟ ضع خطا حتت اجلمل التى تدعم هذه القيم واملفاهيم.

بناءاً على قراءاتك ونقاشاتك، ما هي األسباب الرئيسية لهذه القضية؟ هل هى أسباب مادية أو اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية؟   
هل األسباب متشابهة بالنسبة لألقاليم األخرى يف جميع أنحاء العالم؟

كيف لهذه القضية حتديدا أن تكون متصلة بالقضايا األخرى؟ هل هي قضية محلية؟ وإلى أي مدى لها بعد عاملي؟  

ما هى عواقب هذه القضية، على سبيل املثال، كيف تؤثر على النظام البيئى والسياحة والصيد واجلماليات فضالً عن جودة ونوعية   
احلياة؟

كيف للقضية املوضحة أن تؤثر على السكان املحليني؟ وإلى أى مدى تؤثر على الدولة بأكملها؟ هل لها تأثير على املجتمعات يف أماكن   
أخرى حول العالم؟

كفرد    تفعله  أن  الذي ميكنك  ما  العالم؟  حول  أخرى  أماكن  يف  املجتمعات  تالئم  احللول  نفس  هل  القضية؟  هذه  حل  كيف ميكن 
وكمجموعة فى الفصل ملعاجلة هذه القضية؟

هل أوضح الكاتب جميع جوانب القضية بشكل كاف؟ هل ميكنك التمييز بني احلقائق وآراء الكاتب؟ قم مبناقشة االختالفات.  ما هى   
قيم  الكاتب؟ هل اكتشفت أى حتيز أو حتامل فى وجهة النظر؟ وإن وجد، ضع خطاً حتت اجلمل التي متثل هذا التحيز.

هل عنوان املقالة يعكس املحتوى؟ إن لم يكن، قم باقتراح عنوان بديل.

إعلمب3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

املصادر البرية والبحرية
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موت احلوت العنبرى األسباني مرتبط بالبالستيك املستخدم من قبل موردي أسواق اململكة املتحدة !
يبتلع احلوت العنبري على الساحل اجلنوبي إلسبانيا 17  كيلوجراماً من مخلفات البالستيك امللقاة من الصوبات الزراعية التي تغذي 

محالت السوبر ماركت يف اململكة املتحدة.  مقتبس من مقال نشر يف صحيفة اجلارديان، 08/03/2013

فى البداية، وجد الباحثون أنه من الصعب تصديق أن حيوان يبلغ طوله 
البالستيك والتى وجدت من  الهائل من  الكم  ابتلع هذا  10 أمتار قد 

خالل جرح قطعي فى بطنه. 

الشفاف  البالستيك  من  قطعة   24 على  احلوت  معدة  احتوت  وقد 
واألكياس البالستيكية و9 أمتار من احلبال وعدد 2 خرطوم مياه وعدد 

2 من أوانى الزهور وحاوية رذاذ بالستيكية.

إن كل هذه العناصر التي مت العثور عليها هى طبق األصل من مكونات 
الصوبات الزراعية التى تغطى حوالى 40.000 هكتار – والتى تظهر 

بوضوح من خالل الصور التى مت التقاطها عبر األقمار الصناعية.

واجلدير بالذكر أن صحراء أمليريا قد حولت نشاطها لتصبح حديقة 
البالستيكية  الصوب  بفضل  وذلك  الشتاء  فصل  يف  أوروبا  محاصيل 
التى تنمو بها النباتات على تربة من احلجارة واألسمدة الكيميائية التي 
سالسل  بأن  املحليون  املزارعون  أفاد  وقد  بالتنقيط.  النباتات  تغذي 

السوبر ماركت باململكة املتحدة هم من العمالء املميزين. 

واآلن مت الكشف عن خطر جديد من صنع اإلنسان يهدد احلوت العنبري 
حيث يحذر ستيفانى أن "هذه احليوانات تتغذى فى املياه بالقرب من 
األماكن املغطاه بالكامل بصناعة الصوب، مما يجعلها عرضة للخطر ملا 

تنتجه هذه الصوب من مخلفات والتي لم يتم معاجلتها".   
www.theguardian.com/world/2013/mar/08/spain :املصدر

 sperm-whale-death-swallowed-plastic

أن  بعد  اإلسباني   اجلنوبى  الساحل  على  نافق  عنبري  اجنرف حوت 
البحر من  فى  امللقاة  البالستيكية  املخلفات  كيلو جراما من   17 ابتلع 
الطماطم  تنتج  التى  الزراعية  الصوب  عن  املسؤولني  املزارعني  قبل 

وخضروات أخرى ملحالت السوبر ماركت باململكة املتحدة. 

وقد إندهش العلماء باكتشافهم أن احلوت الذي يزن حوالى 4.5 طن 
وشفاف  غليظ  معظمها  البالستيك  من  مختلفة  قطعة   59 إبتلع  قد 
امليريا وجرانادا. كما مت  الزراعية بجنوب  بناء الصوب  ويستخدم فى 
العثور على شماعة مالبس وعلبة آيس كرمي وقطع من مرتبة سرير.  

أن  أندلسية،  فى  لألبحاث  دونانا  حديقة  مركز  من  للباحثني  وطبقاً 
والذى سد معدته فى  ابتلعه  الذى  البالستيك  قتل جراء  احليوان قد 

نهاية املطاف. 

تتراوح املخلفات البالستيكية بني 45.000 طن إلى 88.000 طن. 

أن  غير  متخصصة  مبراكز  املخلفات  هذه  من  الكثير  معاجلة  ويتم 
تصريحات النشطاء البيئيني  تعتبر أن مجرى األنهار املحلية غالبا ما 
تكون مغمورة باملواد البالستيكية. حيث أن الصوب الزراعية مت إقامتها 
بها  ينتهى  املخلفات  بعض  أن  مد، جند  أعلى  الرتفاع  يكون  ما  أقرب 

احلال يف البحر.

الرئيسي رينو دى ستيفانى وفريق عمله يف نشرة  الباحث  وقد صرح 
التلوث البحري "أن املواد البالستيكية قليلة اجلودة والتى ال ميكن إعادة 

تدويرها تعتبر مشكلة  مزمنة". 

من املعتقد أن هناك فقط حوالى 1.000 من احليتان العنبرية – وهي 
أكثر أنواع احليتان من حيث عدد أسنانها - تعيش  فى البحر املتوسط 
وقد تصل أعمارها إلى 60 عاما وفى الغالب يتم قتلها بعد اصطيادها 

بالشباك أو االصطدام بالسفن.

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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ميكنك قراءة مقالة أخرى تتناول نفس املوضوع 
من هذا املصدر: 

 www.sciencedirect.com/science/article/pii
S0025326X13000489



القســـــم   ب

املواد واملعدات  
دفتر تسجيل املالحظات واألقالم اجلافة 

التعليمات خطوة بخطوة 
يناقش املتعلمون يف الفصل إمكانية تطوير استمارة املسح اخلاصة بهم. ما هو اجلانب الذي يرغبون يف بحثه بشأن النفايات البحرية؟ 

قد يرغب املتعلمون يف استكشاف املفاهيم التالية:

احلقائق املعرفية للناس: وهي تشير إلى املعلومات التي تستند على أساس علمي وال ميكن تغييرها )مثل، األملنيوم يغرق يف املاء(.  

سلوكيات وعادات الناس )التجارب الذاتية(: وهي قد تشير إلى تكرار القيام بإجراءات معينة )مثل، أنا أقوم بالتدوير: 1( أبدا 2( يف   
بعض األحيان 3( يف معظم احلاالت 4( دائما(.

إدراك الناس : وهي تشير إلى اقتناعهم أو يقينهم بظواهر معينة )مثل، أنا أعتبر/ أؤمن/أعتقد أن األغراض الزجاجية تستمر   
لفترة أطول من البالستيكية يف البحر(.

آراء الناس ووجهات نظرهم بشأن قضية معينة )مثل، أنا أعتبر أن إعادة التدوير غير مجدية(.  

مواقف الناس لصالح أو ضد إجراءات معينة )مثل، أنا مع إعادة التدوير(.  

 يقوم املتعلمون بالبحث والتشاور حول دراسات مماثلة قبل كتابة استطالعاتهم. عادة تقوم املنظمات غير احلكومية واجلامعات بنشر أو 
إجراء مثل هذه البحوث لتكون متاحة للعامة.

كما يقرر املتعلمون نوع األسئلة املستخدمة: مفتوحة النهاية أو مغلقة أو اختيارات متعددة ... إلخ

العمل يف مجموعات لتصميم استمارة استطالع بغرض البحث يف آراء وسلوكيات الناس. وميكن أن تشمل املجموعة املستهدفة اآلباء 
واألصدقاء واجليران واملهنيني ذوي الصلة ورواد الشاطئ... إلخ.

وميكن جمع اإلجابات عن طريق اإلنترنت أو عن طريق املقابالت. وعلى املتعلمني التأكد من جمع عدد كاف من االستطالعات املكتملة.
كما ميكنهم ميكنهم ملء االستطالع بأنفسهم!

ويقوم املتعلمون بتحليل نتائجهم مبساعدة معلمهم. ثم يقومون باستخالص االستنتاجات ، حيث يقومون برسم صورة عامة للنفايات 
البحرية يف منطقتهم السكنية.

 

عمل جرد لعاداتنا 
فى هذا النشاط، يقوم املتعلمون بقراءة النتائج اخلاصة مبسوح الرأي العام املنشورة 

عن موضوعات وقضايا مختلفة ذات عالقة بالنفايات البحرية.
ثم يقومون بتحضير وإجراء املسح اخلاص بهم مع السكان املحليني القاطنني فى املنطقة املحيطة باملدرسة ومنها يتم حتديد 

املواقف والسلوكيات واملفاهيم املتعلقة بالنفايات البحرية. 

املوضوعات
دراسات بيئية، رياضيات، لغات   

عمر املتعلمني 
14-15 سنة  

املدة
إعداد البحث وحتضير منوذج استطالع الرأى وجمع البيانات: حوالى شهر.

األهداف
التمييز بني مفاهيم كل من احلقائق املعرفية، واإلدراك، والرأي، والتوجه، والسلوك.  

حتضير استطالع للرأي عن قضية محددة للنفايات البحرية حتوز على اهتمام املتعلمني.  
القيام مبسح مع تطبيق مبادئ مناهج البحث العلمية.  

حتليل بيانات املسح والتوصل إلى نتائج.  
التفكير فى عادات استهالكية بديلة ميكن أن تساعد على منع النفايات البحرية.   

مصادر اإلنترنت
MARLISCO survey: www.psy.plymouth.ac.uk/MARLISCO/)S)xff4ckietgbqp1cd5xb0jx5a))/brief.aspx?Lang=EN 

EVS survey: www.eui.eu/Research/Library/ResearchGuides/Economics/Statistics/DataPortal/EVS.aspx

إعلمب4
إشُعر 
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©
 M

ar
a 

D
i B

er
ar

do
 / 

Pr
ov

in
ce

 o
f T

er
am

o 



مسح "حافظ على بريطانيا منظمة"
يستهدف  متطور  حتليل  هو  مرتبة"  بريطانيا  على  "احلفاظ 
مجموعات معينة من املجتمع وهم من يخلفون ورائهم النفايات. 
إلى  تصنيفهم  مت  ومواقفهم،  وسلوكياتهم،  إجاباتهم،  على  وبناءا 

املجموعات التالية: 

"حسن السلوك" والتى تضم 43 % من السكان منتجي املخلفات. 
وهم الذين ال يتركون خلفهم إال بقايا التفاح وقصاصات من الورق 
من  معظمهم  املجموعة  هذه  وأعضاء  مشكلة.  ذلك  يعتبرون  وال 
النساء غير املدخنات الالتي تتراوح أعمارهن من 25 عاما فأقل.

إجمالى  من   %  25 وتضم  مجموعة  أكبر  ثاني  هى  "املبررون" 
منتجي املخلفات. وهم يبررون سلوكهم بناءاً بأنه ال توجد صناديق 
يعتبر  املقولة "اجلميع يفعل ذلك".  على  للقمامة كافية واعتماداً 
ويشعرون  كسالى،  باملخلفات  يلقون  الذين  األشخاص  املبررون 
باحلرج إذا ما رآهم أحد وهم يلقون بالقمامة فيقومون بالتقاط 

ما ألقوه مرة أخرى.

. غالبا يكون املبررون من الرجال املدخنني والذين يتراوح أعمارهم 
من 34 عاما فأقل.

مجموعة "احلياة قصيرة جداً" على دراية بأن املخلفات أمر   
خطأ ولكن هناك أمور أكثر أهمية للتفكير فيها والقلق بشأنها.

حتت    وتأتى  السابقة  باملجموعة  املرتبطة  مجموعة  وهناك 
متاما  واعية  غير  إما  املجموعة  وهذه  تضررت؟"  "هل  مسمى 
يكترثون. وال يوجد منهم من  أنهم ال  أو  املخلفات  إلقاء  بعواقب 
وهو  باملخلفات،  يلقى  وهو  به  اإلمساك  مت  إذا  ذنب  بأى  يشعر 
بعض  وفى  مخلفات.  من  ألقاه  ما  اللتقاط  إطالقا  مستعد  غير 
من  بالرغم  وفظه.  الئقة  غير  بألفاظ  يتلفظون  فإنهم  احلاالت، 
ذلك، فإنهم يعتبرون أن إلقاء املخلفات أمامهم من قبل أحد آخر 

عمل وقح، وهذه املجموعة عادة ما تكون من الشباب املدخنني.

تهديداً حاليا قد يسبب خسائر دائمة. ويعتقدون أيضاً أنها مشكلة 
تواجهنا جميعا – ليس فقط املجتمعات الساحلية أو الدول األخرى. 

البيئة  فى  مكان  أى  فى  البحرية  النفايات  على  العثور  وميكن 
احلضرية  املناطق  من  بالقرب  اخلصوص  وجه  وعلى  البحرية، 
القطبية.  البحار  فى  أقل  بكمية  توجد  ولكن  الشواطىء  وعلى 
ويعتقد املجيبون أن النفايات دخلت إلى البيئة البحرية غالباً من 
خالل التخلص منها بطرق مباشرة يف البحر وبنسبة أقل من خالل 
مكبات النفايات ومسارات املجاري والصرف. وفى املتوسط، قدر 
املجيبون أن نسبة البالستيك من النفايات البحرية التى مت العثور 
عليها وصلت إلى حوالي 46 % وهي تعتبر نسبة أقل من املتوقع 
إلى حد كبير ألنها يف هذه النسبة يف الواقع تصل الى 75 % طبقاً 

لنتائج البحث.

والصناعة  احلكومة  من  لكل  الكبرى  املسئولية  املجيبون  حمل 
واملستخدمني التجاريني واجلمهور العام عن ما يحدث وأنهم غير 
وباملقارنة،  البحرية.  النفايات  لتقليل  إجراءات  لعمل  متحمسني 
واملجموعات  املستقلني  الباحثني  على  تقع  األقل  املسئولية  فإن 
البيئية وهم يعدون األكثر كفاءة وحماساً. ومجموعة املعلمني هى 
املجموعة الوحيدة التى ينظر إليها أنها مسئولة ومتحمسة وذات 

كفاءة على حد سواء. 

وقد اعتبر املجيبون أنفسهم قادرون على اتخاذ عدة إجراءات للحد 
من النفايات البحرية ولكن ليس لديهم النية للطلب من اآلخرين 

بأن يقوموا بجمع مخلفاتهم إذا رأوهم يلقونها. 

مسح من اململكة املتحدة  
هذا املسح مت إجراءه فى اململكة املتحدة عام 2008 وكشف عن : 

37 % يعتقدون أن ندرة وجود صناديق النفايات تبرر وجود   
النفايات.

91 % يعتبرون أن زيادة عدد صناديق النفايات هى أحد   
العوامل املؤثرة للحد من املخلفات.

42 % من املدخنني و 16 % من غير املدخنني يعتبرون أن   
النفايات املتعلقة بالسجائر مقبولة. 

دراسة القيم األوروبية
يتم  األقطار  عبر  مسح  هى   )EVS) األوروبية  القيم  دراسة  إن 
تكراره مرة كل تسع سنوات منذ عام 1981.  وهو يركز على كيفية 
والدين  والعمل  والعائلة  املواطنني األوروبيني بشأن احلياة  تفكير 
سؤالني  على   EVS 2008 مسح  شمل  وقد  واملجتمع.  والسياسة 

بشأن قضية النفايات: 

)أ ( هل ميكن تبرير إلقاء املخلفات فى األماكن العامة؟ فى املتوسط، 
حوالي 69 % من املستجيبني يرون أنه فعل غير مبرر. وأكثر من 
80 % يقرون أنه "ال ميكن أبداً تبرير هذا الفعل" وكانت دول مثل 
مالطا، كرواتيا، التفيا، رومانيا، والدمنارك أعلى الدول من حيث 
األداء يف حني جند أن أقل نسبة للموافقة وهي تقريبا 50 % على 
إنه " ال ميكن أبداً تبرير هذا الفعل " كانت لدول روسيا البيضاء، 

سلوفاكيا، فنلنده والسويد.

)ب ( كم عدد املواطنني الذين تعرفهم ويلقون باملخلفات باألماكن 
العامة؟ أظهرت نتائج املسوح التى مت تنفيذها فى جميع الدول، أن 
15 % من نسبة املستجيبني أوضحوا بأن معظم املواطنني الذين 
على معرفة بهم يلقون باملخلفات باألماكن العامة. والنسبة األعلى 
التى تصل إلى (77 %( كانت فى املجر. والدول األخرى نسبتها 
كانت أقل ولكن أكثر األمناط سلبية كانت يف تركيا وشمال أيرلندا 
واليونان وفنلنده وروسيا البيضاء (28 % إلى 23 %( وكانت النسبة 
األعلى للدمنارك، بلجيكا، التفيا، وهولندا (4 %( وفرنسا (6 %( 
فإن   ،EVS األوروبية  القيم  دراسة  ملسح  وطبقاً   .)% 9) والنمسا 
املسنني والنساء أقل تقبال إللقاء املخلفات عن الشباب والرجال.  

هذه النتيجة تتماشى مع نتائج مسوحات أخرى ذات الصلة.

10 % من مجموع     "املذنبون" متثل حوالى  أعضاء مجموعة 
أمر خاطىء  املخلفات  إلقاء  أن  يتفهمون  وهم  املخلفات،  منتجي 
كان  إذا  يفعلون ذلك. لكن يف حالة ما  بالذنب عندما  ويشعرون 
من غير املريح أن يقوموا بحمل مخلفاتهم حتى يجدوا صندوق 
للقمامة، سيستمرون فى إلقاء املخلفات. أعضاء هذه املجموعة 
أو  السيارة  فى  وذلك  أحد،  يراهم  ال  عندما  يلقون  مبخلفاتهم 
من خالل جتمعات فى األماكن العامة. وقد يشعرون بالذنب لو 
مت ضبطهم وهم يلقون باملخلفات وسرعان ما يقومون بالتقاطها 
منتجي  يرون  عادة  وهم  لذلك.  املخصص  املكان  فى  وإلقائها 
املخلفات كسالى ومتهورين. وهم فى املقام األول من اإلناث غير 

املدخنات  وتترواح أعمارهم من 25 عاماً فأقل.

منتجي    مجموع  من   %  9 "الالئمون"  مجموعة  نسبة  تشكل 
املخلفات، وهم  يلقون اللوم علي  املجلس املحلي لعدم توفير عدد 
الوجبات  شركات  يلومون  أنهم  كما  القمامة.  صناديق  من  كاف 
هذه  وأعضاء  والتغليف.  التعبئة  وشركات  واملراهقني  السريعة 
بإلقاء  قيامهم  أثناء  ضبطهم  مت  أذا  باحلرج  يشعرون  املجموعة 
املخالفات ويقومون بعدها بالتقاطها ويبررون هذا السلوك.  وهم 
ولكنهم  الكسالى،  املخلفات مجموعة من  يلقي  بأن من  يعتقدون 
صناديق  أعداد  يف  نقص  هناك  يكون  عندما  أفعالهم  يبررون 
القمامة أو نظرا المتالئها عن آخرها. وفى الغالب هذه املجموعة 

تضم الشباب الذكور املدخنني.

مسح "مارليسكو" عن سلوك وتصور املجتمع األوروبي 
بشأن النفايات البحرية 

النتائج الواردة عن مسح "مارليسكو" تشير إلى أن الغالبية العظمى 
من األوروبيني الحظوا وجود املخلفات فى معظم أو كل زياراتهم 
إلى الساحل. اهتم املجيبون بقضية النفايات البحرية، واعتبروها 
من املشاكل الهامة وأن السواحل ذات قيمة عالية. وأكثر حتديدا، 
النفايات البحرية فى تزايد مما ميثل  اعتقد املجيبون بأن كمية 

إعلم
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لوقف النفايات البحرية
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الكل ُمقيد 
يف هذا النشاط، يعيش املتعلمون "جتربة" ملا تتعرض له احليوانات البحرية عند تشابكها بالنفايات البحرية.

هذا النشاط ميكن أن يكون حافزا للقيام باملزيد من االستكشافات حول االبتالع والتشابك والتهديدات التي تواجه احلياة 
البحرية.

املوضوعات 
دراسات بيئية، لغات، فنون

عمر املتعلمني

10-12 سنة أو أقل

املدة
15 دقيقة

األهداف
املرور ب"جتربة" التشابك الناجم عن النفايات البحرية.  

التعاطف والقدرة على حتديد املشاعر التي مير بها كائن آخر.  

التعرف على التهديدات نتيجة التشابك بالنفايات البحرية والتي تضر باحلياة البحرية.  

مصادر اإلنترنت
www.unep.org/regionalseas/marinelitter/about/effects/default.asp

املواد واملعدات 
زوجان من األربطة املطاطية الرقيقة لكل متعلم وإطار دراجة صغير وحبل أو قطعة من القماش طويلة مبا يكفي لربطها حول 

جسم إنسان.

التعليمات خطوة بخطوة 
يقوم املعلم بربط الشريط املطاطي حول اإلصبع الصغير للمتعلم املتطوع، ثم ميرره على ظهر يده ويربطه حول اجلانب اآلخر 
لإلبهــام. يكرر املعلم ذلك باستخدام 1 أو 2 من األربطة املطاطية، حيث يقوم بتقييد إصبــع مختلف يف كل مرة. يبــدأ املتعلـــم 
أن يشعر بتأثير جذب الرباط املطاطي على يده. يطلب من املتعلم أن يحاول حترير يده/يدها بدون إستخدام اإلبهام أو اليد 

أخرى.

يتم طرح األسئلة التالية على املتعلمني

كيف ستشعر بعد القيام بكل هذا اجلهد طوال الصباح؟  

كيف ستشعر إذا لم تتناول طعام اإلفطار؟  

ماذا سيحدث إذا بقيت بدون تناول وجبات الطعام واستخدمت كل قوتك يف محاولة حترير نفسك؟  

يستخدم املعلم عنصر على شكل حلقة مثل إطار دراجة أو حبل أو قماش مربوط أو حزام من خالل ربطه حول جسم املتطوع 
وذراعيه وخصره/خصرها. ويجب على املتعلم أن يحاول إزالته بدون استخدام يديه/يديها، متاما مثل ما قد يفعله احليوان 

البحري مثل السمك يف نفس املوقف حيث أنه بال أيدي.

يف الفصل، ناقش األسلوب األنسب للتخلص من هذه املخلفات وغيرها من املخلفات املشابهة.

نشاط إضايف 
يرتب املتعلمون مقابلة مع أحد الصيادين أو مع عاملا بحرياً لالستفسار عن جتاربهم املرتبطة مبشكلة التشابك يف 

احلياة البرية وغيرها من احلوادث املتعلقة بالنفايات البحرية، ويف كل األحوال يقوم املتعلمون بتحضير أسئلتهم مقدما.   

يتم استخدام رابط مطاطي وإطار دراجة 

ملحاكاه التشابك وال يقوم بتطبيق هذا النشاط 

إال املعلم على املتعلم املتطوع مع احلرص على 

عدم جرحه/جرحها بأي شكل!

إعلمج1
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طائر النورس أسود الذيل محاصر بحلقة من البالستيكطائر النورس وعلبة ألومنيوم ملتفة حول عنقه

حبل حول ذيل قرش

"الشباك التائهة" سمكة وقطعة بالستيك من غطاء الزجاجة حول رقبتها، املكسيك

جنمة البحر متشابكة

© David Cayless / Marine Photobank

© Peri Paleracio / Marine Photobank

© Sijmon de Waal / Marine Photobank

© Nina Kristin Nilsen / Marine Photobank

© Andrew J Burns / Marine Photobank

© Martin Porta / Marine Photobank

متاما مثل البشر، حتتاج احليوانات إلى بيئة صحية وآمنة للعيش 
ميكن  بحرية  نفايات  إلى  احلال  بها  تنتهي  التي  املخلفات  فيها. 
بطرق  منه  بالقرب  أو  البحر  تعيش يف  التي  احليوانات  تضر  أن 
تشوهها  أو  البحرية  احليوانات  تقيد  أن  للنفايات  ميكن  عدة: 
النفايات يف  تتسبب  قد  أخرى،  اوتتسبب يف غرقها. ويف حاالت 
اختناق احليوانات إذا أكلتها باخلطأ أو أن متوت جوعا. يف الواقع، 
التشابك واالبتالع هي التهديدات الرئيسية التي متثلها النفايات 

البحرية للحياة البرية البحرية.

يحدث التشابك عندما يصبح احليوان مطوقا بالنفايات ويحدث 
من  كجزء  لها  البحرية  احليوانات  اجنذاب  بسبب  غالبا  هذا 
اللعب  املثال،  سبيل  )على  الفضول  باب  من  أو  الطبيعي  سلوكهم 

بقطع النفايات أو استخدامها كمأوى(.

التشابك ميكن أن يسبب اجلروح للحيوانات البحرية مما يؤدي إلى 
اإلصابة أو فقدان أحد أطرافه أو الشنق أو االختناق، كما ميكن أن 
يضعف قدرة احليوان على السباحة والعثور على الطعام والهروب 

من احليوانات املفترسة ويؤدي ذلك يف نهاية املطاف إلى غرقه.

شباك الصيد التي فقدت عن طريق اخلطأ أو مت التخلص منها 
لفترات  البحرية  احليوانات  صيد  يف  تستمر  قد  متعمد،  بشكل 
طويلة من الزمن حيث أنها تنجرف داخل البحر أو يف قاع البحر، 
فيما يعرف باسم "الشباك التائهة". حيث ينجذب إلى ما بها من 
كائنات كل من األسماك األخرى والثدييات والطيور البحرية بحثا 
إلى  يؤدى  مما  األخري،  هي  بها  تتشابك  ما  وغالبا  الغذاء،  عن 

حدوث دائرة قاتلة.

يبتلع احليوان النفايات البحرية عن  قصد أو عن غير قصد )مثل 
الكائنات احلية التي تقوم بتنقية غذائها(، ولكن بصفة عامة، تبتلع 
احليوانات النفايات ألنها تبدو مثل الغذاء، فعلى سبيل املثال تأكل 
السالحف أكياس بالستيكية ظنا منها أنها قناديل البحر. وتتغذى 
أنها بيض  البالستيكي ظنا منها  باخلرز  وتغذي صغارها  الطيور 

السمك أو السرطانات. 

ابتالع النفايات البحرية ميكن أن يؤدي إلى االختناق أو سوء التغذية 
أو املوت جوعا حيث متأل قطع املخلفات معدة احليوان. وميكن أن 
تصيب األشياء احلادة مثل املعادن والزجاج أو البالستيك اجلهاز 
التي  املخلفات  تسبب  كما  واأللم.  العدوى  يسبب  مما  الهضمي 
تتناولها احليوانات صعوبة يف التنفس مما يؤدي يف نهاية املطاف 
الى املوت نتيجة لالختناق. مت العثور يف معدة الطيور واحليوانات 
األخرى اآلكلة للحوم على مجموعة كبيرة من البالستيك واحلبال 

والشباك وجميع أنواع املخلفات التي تنتج عن األنشطة البشرية.

الكيميائية  للمواد  البحرية  الكائنات  تتعرض  أن  أيضا  وميكن 
السامة املنبعثة من عناصر النفايات. وميكن لهذه املواد الكيميائية 
إما أن تدخل مباشرة إلى الكائنات التي تتناول البالستيك أو أن 
التي  األخرى  احلية  الكائنات  أكلت  إذا  مباشر  غير  بشكل  تدخل 
تناولت البالستيك. على الرغم من تأكد اآلثار السلبية لهذه املواد 
الكيميائية على الكائنات احلية إال أنه ال تزال هناك شكوك كبيرة 
السلسلة  أو  البرية  للحياة  الكيميائية  املواد  نقل  يف  دورهم  حول 

الغذائية. 

احلية  الكائنات  أنواع  بعض  أن  وهي  معروفة  غير  حقيقة  هناك 
تلتصق بقطع النفايات وتصل إلى مناطق عادة ال تصل إليها، وتقوم 
الكائنات  مع  وتتفاعل  جديدة  بيئة  يف  نفسها  بوضع  األنواع  هذه 
والنظم  احلية  للكائنات  تهديدات  يشكل  أن  ميكن  مما  األصلية 
اإليكولوجية. وتعرف هذه الظاهرة باسم غزو األنواع الغريبة وتعد 

من أكثر التهديدات الهامة للتنوع البيولوجي العاملي.

يف  احلية  الكائنات  مبواطن  أيضا  البحرية  النفايات  تضر  كما 
القاع  للكائنات احلية، ويسبب التخلص من معدات الصيد أضرارا 
خطيرة  للشعب املرجانية مما يؤدي إلى خدشها أو تكسيرها. عند 
القاعية )مثل  املجتمعات  البحر فتغطي  إلى قاع  النفايات  وصول 
قطعة واسعة من البالستيك أو سجادة( مما يؤدي إلى حرمانهم 
من األوكسجني وبالتالي "اختناقهم". اآلالت الثقيلة التي تستخدم 
أيضا  الضرر  تلحق  أن  السواحل ميكن  من  النفايات  غالبا إلزالة 

باملواطن الرسوبية للكائنات احلية.

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

حكايات احليوان 
يف هذا النشاط يحاكي املتعلمون ردود فعل بعض احليوانات البحرية التي تالمس قطع النفايات.

يستمع املتعلمون إلى وصف خصائص كل حيوان بحري ثم يحاولون حتديد نوع النفايات التي قد تضرهم.

املوضوعات
دراسات بيئية، لغات، فنون

عمر املتعلمني
10-15 سنة  

املدة
90 دقيقة

األهداف
إدراك تهديدات النفايات البحرية للحياة البحرية مبا يف ذلك االبتالع، والتشابك وغزو األنواع الغريبة.  

فهم ملاذا بعض خصائص وصفات احليوانات البحرية ميكن أن جتعلها أكثر أو أقل عرضة ألخطار النفايات البحرية.  
املرور "بتجربة" احليوانات البحرية عند تعرضهم لـقطع النفايات البحرية.  

تشجيع التعبير عن املشاعر واألفكار.  

مصادر اإلنترنت
األنواع البحرية املهددة - معرض صور الناشونال جيوجرافيك:

 /http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/photos/marine-species-under-threat

الندوة العاملية: التقييد يف احلطام البحري:
/www.wspa-international.org/wspaswork/oceans/marinedebris/symposium

املواد واملعدات 
بالنسبة للمهمة ج، فنحن بحاجة إلى مجموعة من قطع النفايات البحرية العادية مثل الفل األبيض وأواني بالستيكية وشباك 
)فوهة  بالستيكية  زجاجات  من  ووحلقات  بالستيك  وأكياس  بالستيكية  زجاجات  وأغطية  احلبال  أو  الصيد  وخيوط  صيد 
الزجاجة( وصندوق خشبي أو قفص وأعقاب السجائر والبالونات والوالعات واألكواب الورقية والشرائط وأنبوبة معدنية أو 

بالستيكية وإطار سيارة.... الخ.

التعليمات خطوة بخطوة 

املهمة أ

 اختبار عن ................................... )االسم الالتيني للحيوان( أو .................................. )اإلسم الشائع( 
البحرية مثل  البيئة  يعتمد على  باختيار حيوان  الى مجموعات مكونة من شخصني وتقوم كل مجموعة  املتعلمون  يتم تقسيم 
الطيور والثدييات البحرية واألسماك والسالحف البحرية... الخ. وميكنهم أيضا إختيار كائنات قاعية مثل القشريات والشعاب 
املرجانية واحلشائش البحرية..الخ. وتقوم الفرق بعمل بحث عن العادات الغذائية للحيوان )مثل الوجبات اخلفيفة املفضلة( 
إذا كان كائن اجتماعي أو فضولي أو سباح سريع أو مهاجر وما إلى ذلك( والتكاثر )متى، أين، كيف،  العام )مثالً  وسلوكها 
كم عدد البيض/الصغار الذي يضعه يف كل مرة... الخ( واملواطن املفضلة )على سبيل املثال يحب البحر املفتوح أو يسكن يف 
الكهوف العميقة( التهديدات )خاصة تلك املتعلقة بالنفايات البحرية(. بعد ذلك يتم توثيق النتائج التي توصلوا إليها يف شكل 

مقال مختصر مصحوب بالصور والفيديو.

املهمة ب
اصنع بطاقة تعريف

بناء على نتائج أبحاث املتعلمني، تؤلف كل مجموعة قصة قصيرة أو "حكاية حتت املاء" لتمثيل دور احليوانات البحرية، وإعداد 
بطاقات تعريف تصف سلوكياتها وخصائصها - وخاصة تلك التي جتعلها عرضة لتهديدات النفايات البحرية مثل التشابك 

واالبتالع. 

ويبدأ املتعلمون قصصهم  ب )"أنا ..."( كما لو أنه يتكلم بلسان احليوانات.

املهمة ج
لعبة بطاقة متثيل األدوار

يضع املعلم قطع النفايات على األرض ويلتف املتعلمون حولها ثم يختار أحد املتعلمون عشوائيا بطاقة ويقرأها. 

على املتعلمني اآلخرين:

أ( تخمني احليوان )اختياري(.

ب( التنـــاوب يف التقـــاط قطـــع النفايـــات التـــي تشـــكل تهديـــدا للحيـــوان وشـــرح كيـــف وملـــاذا قـــد يتأثـــر حيـــوان معـــني بقطـــع معينـــة 
مـــن النفايـــات.

يتم تكرار النشاط جلميع احليوانات املوجودة يف بطاقات التعريف.

استكشاف اآلثار

القســـــم  ج
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

قد تنجذب احليوانات إلى قطع النفايات من باب الفضول أو حني 
الشباك  يف  الوقوع  أن  من  بالرغم  املأوى.  أو  الغذاء  عن  تبحث 
قد ال يقتل احليوانات البحرية، إال أنه ميكن ان يسبب لهم األلم 
واإلصابات اخلطيرة، وذلك عندما تخترق وحدات النفايات جسد 
ويف  مخترقاه.  وهي  والتطور  النمو  احليوان يف  ويستمر  احليوان 
كثير من األحيان تأكل احليوانات قطع النفايات باخلطأ على أنها 
طعام - وهذا هو املعروف باسم االبتالع وميكن أن يتسبب ذلك 
يف االختناق و/أو املوت جوعا. وميكن حدوث اإلبتالع أيضا عن 
أحيانا طعامهم، وعندما متتلئ  تشبه  النفايات  طريق اخلطأ ألن 
معدة احليوان باملخلفات التي ال ميكن هضمها يحدث انسداد يف 
مسار الهضم فيشعر بالشبع ويتوقف عن األكل فيموت جوعاً يف 

نهاية املطاف.

تأثير  عن  تقارير  نشرت   ،2012 عام  يف  حديثة  مراجعات  ويف 
احلطام البحري على 663 نوعا من الكائنات احلية. وقد سجلت 
أكثر من نصف املنشورات زيادة قدرها 40 % يف حوادث التشابك 
وإبتالع احلطام البحري منذ آخر مراجعة متت عام 1997، والتي 
شملت فقط 247 من األنواع البحرية. وكشفت املراجعة األخيرة 
أيضا أن جميع أنواع السالحف البحرية املعروفة، وحوالي نصف 
أنواع الثدييات البحرية وخمس أنواع الطيور البحرية، قد تضرروا 

بسبب التشابك أو إبتالع النفايات البحرية. 

احلمراء  القائمة  على  األنواع  هذه  من   %  15 حوالي  وضع  ومت 
الطبيعة   لصون  الدولي  االحتاد  يصدرها  والتي  املهددة  لألنواع 

.)IUCN(

السالحف البحرية والنفايات: قد تعلق السالحف البحرية وتتشابك 
النفايات مبا يف ذلك خيوط الصيد والشباك  بأنواع مختلفة من 

احليوانات  تتشابك  ما  كثيراً  والنفايات:  والقشريات  األسماك 
أو  املفقودة  الصيد  شباك  يف  السلطعون  مثل  القشرية  البحرية 
الشباك  باسم  أيضا  تعرف  ظاهرة  وهي  الصيد  وخيوط  املهملة 
األسماك  جذب  يف  أيضا  املفقودة  الفخاخ  تستمر  كما  التائهة. 
والقشريات التي تذهب إليها بحثا عن الغذاء أو املأوى، باإلضافة 
على  خطرا  التائهة  الشباك  متثل  البحرية،  احليوانات  قتل  إلى 
واحلشائش  املرجانية  الشعاب  مثل  املائية  املواطن  من  العديد 

البحرية واملناطق الضحلة من مصبات األنهار.

بقطع  البحرية  األنواع  بعض  تتعلق  املائية:  البحرية  األنواع  غزو 
النفايات و"تغزو" املياه التي عادة ال ميكنها الوصول إليها، ومبجرد 
أن تثبت وجودها يف بيئة جديدة، فإن تفاعلها مع األنواع األصلية 
للكائنات قد يشكل خطرا على الكائنات احلية والنظم اإليكولوجية. 
هذا ويعتبر البحر األبيض املتوسط "نقطة ساخنة" لألنواع الغريبة 
واملحيط  األسود  والبحر  األحمر  البحر  من  القادمة  البحرية 
األنواع  لغزو  األكبر  النسبة  املتوسط  البحر  ويسجل  األطلسي. 
 )phytobenthos( والنباتات   )zoobenthos( احليوانات  من  الغريبة 
الساكنة يف قاع البحر مبا يف ذلك األسماك التي تعيش يف املناطق 

واحلبال. ومع ذلك يعد اإلبتالع هو املشكلة األكبر ألن هذه األنواع 
من السالحف تتغذى عشوائيا. وتقوم السالحف البحرية بإبتالع 
األكياس البالستيكية ألنها تبدو مثل قنديل البحر حيث أنها واحدة 

من الوجبات اخلفيفة املفضلة لديهم.

القار  وكرات  للبالونات  السالحف  إبتالع  حاالت  عن  اإلبالغ  مت 
وغيرها من احلطام التي أصبحت مغطاه بالطحالب أو األشكال 
البحرية األخرى. النفايات تسبب انسداد اجلهاز الهضمي لسلحفاة 

البحر مما يؤدي إلى املوت املؤلم من اجلوع. 

يف  تعيش  التي  الكبيرة  الثدييات  والنفايات:  البحرية  الثدييات 
كشفت  وقد  واإلبتالع.  التشابك  بخطر  أيضاً  مهددة  املحيطات 
من  احلاالت  مئات  عن  املاضيني  العقدين  مدار  على  البحوث 
الثدييات البحرية تشمل احليتان والدالفني الذين أصيبوا إصابات 
خطيرة  أو قتلوا بسبب النفايات البحرية. كما أصيب كلب البحر 
وأسد البحر بشدة نتيجة ميلهم الطبيعي للتحقق من األشياء غير 

العادية يف بيئتهم.

البحرية  الطيور  كبير من  والنفايات: ميوت عدد  البحرية  الطيور 
بسبب التشابك أو اإلبتالع كل عام. حيث تتغذى العديد من الطيور 
التي  األسماك  إلى  ينجذبون  ما  وغالبا  األسماك،  على  البحرية 
يتم صيدها أو املقيدة يف شباك الصيد. لألسف، عندما تفترس 
بالشباك.  تقيد  أن  ميكن  أيضا  فإنها  املقيدة،  األسماك  الطيور 
والطيور البحرية من أكثر ضحايا شبكات الصيد املهملة. وقد مت 
العثور على ما ال يقل عن 100 طائر مقيد يف شبكة صيد مهملة 
واحدة. كما مت العثور على طيور البط واألوز والغاق وخطاف البحر 
والزقزاق والنورس وحتى طيور البطريق، عالقة يف النفايات. ويعد 
البالستيكية  القطع  من  وغيرها  البالستيك  اخلرز  كريات  إبتالع 
امللونة الصغيرة مشكلة خطيرة تهدد احلياة البرية، حيث مت العثور 
على العديد من أنواع الطيور التي إبتلعت هذه الكريات ظنا منهم 

أنها بيض السمك أو أنواع أخرى من املواد الغذائية.

الساحلية وشبه الساحلية. يحدث هذا الغزو عبر قناة السويس أو 
عن طريق تربية األحياء املائية أو حتملها مركبات النقل.

يف  النفايات  وجود  إن  احلية:  للكائنات  القاعية  املواطن  تضرر 
من  احلية  للكائنات  القاعية  للمواطن  بالغاً  ضرراً  تسبب  البحر 
الصيد  معدات  بسبب  املرجانية  الشعاب  تآكل  منها  جوانب  عدة 
الطبقة  يف  األوكسجني  ونقص  املستعمرات  واختالل  واضطراب 

الرسوبية مما يسبب اختناق املجتمعات القاعية... الخ.

تضرر املواطن الساحلية للكائنات احلية: تستخدم غالبا املعدات 
يلحق  أن  ميكن  مما  الشواطئ  من  النفايات  قطع  إلزالة  الثقيلة 

الضرر باملواطن الساحلية.
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كم هي ضارة؟ 
يف هذا النشاط، يقوم املتعلمون بتقدير الضرر الذي تسببه عناصر النفايات البحرية طبقا لتصوراتهم. 

يعبر املتعلمون عن آرائهم الشخصية ويعملون من أجل التوصل إلى اتفاق على رأي جماعي للفصل. 
ثم يقومون مبقارنة هذه النتائج باملواد املطبوعة ذات الصلة بتأثير النفايات البحرية على احليوانات والبشر.    

املوضوعات 
دراسات بيئية، دراسات اجتماعية، لغات، فنون

عمر املتعلمني
14 - 15 سنة 

املدة 
45 دقيقة باإلضافة إلى ساعتني لتنفيذ اخلطوة الرابعة 

األهداف 
االطالع على وجهات نظر اآلخرين.  

استكشاف تأثير النفايات البحرية على احليوانات واملواطن الطبيعية والبشر واملركبات... إلخ.  
تفهم أنه بالرغم من أن أضرار بعض عناصر النفايات البحرية أكبر من غيرها إال أن كل النفايات البحرية مضرة.  

مصادر اإلنترنت 
ملصق لنشر الوعي حول النفايات البحرية الشائعة وتأثيرها على احليوانات

www.flickr.com/photos/habitatnews/3506702343/

املواد واملعدات 
أمثلة ألنواع مختلفة من النفايات: خيوط الصيد، شباك الصيد، كوب ورقي، أعقاب سجائر، كيس بالستيك، مصيدة السلطعون 

)الكابوريا، واخلرز البالستيكي، وزجاج مكسور.

التعليمات خطوة بخطوة
1.  يقوم املتعلمون بشكل فردي باستكمال ورقة العمل "كم هي ضارة؟" ويسألون املعلم عن أي توضيحات إذا لزم األمر.

2. مبساعدة املعلم، يتم حساب مجموع كل نوع من أنواع النفايات، وتسجل على اللوحة.

3. يدعى املتعلمون ملراجعة االختالف بني الدرجات الفردية عن متوسط درجات الفصل. ويف الفصل، يتناولون األسئلة التالية:

وفقا لنتائج الفصل أي أنواع النفايات البحرية أكثر ضررا على كلب البحر؟ الدالفني؟ السالحف البحرية؟ طيور النورس؟

ما هي أنواع النفايات األكثر ضررا على احليوانات بشكل عام؟

ما هي أنواع النفايات التي تبدو أقل ضررا؟

هل هناك أنواع من النفايات لم يسجلها بعض املتعلمني وال تزال ضارة جدا؟ وما هي؟

وماذا عن تأثيرها على الناس واملراكب ومواطن الكائنات احلية؟

كيف ميكن لالختالفات يف الظروف الطبيعية أن تؤثر على الضرر املحتمل الناجم عن النفايات؟

4. يحاول املتعلمون إيجاد املقاالت العلمية والتقارير الرسمية وكل ما يشير إلى تأثير النفايات البحرية على احليوانات والبشر 
ومن ثم يقومون مبقارنة البيانات مع النتائج التي توصلوا إليها يف فصلهم.

ما مدى التشابه أو االختالف بينهما؟

هل هناك معلومات صدمتك؟

هل كان هناك شيء لم تكن على علم به؟

نشاط إضايف
يختار املتعلمون قطعة من النفايات التي يعتبرونها مصدر تهديد للحياة البحرية، ويبتكرون ملصقاً "حتت شعار مكافحة   

النفايات" ويفكرون يف شعار ذكي، وطرق لتوضيح التهديدات املحتملة للنفايات ودعوة الناس إلى التخلص منها بشكل الئق. قد 
يجدون أفكار ملهمة يف النشاط د5.

يركز املتعلمون على نوع من النفايات البحرية ويقومون بتصميم ملصق "ألكثر النفايات خطرا". وميكن أن يشمل توضيحا   
لقطع النفايات )من خالل صورة أو رسم( وقائمة "بجرائمها". ومن املمكن أيضاً اإلعالن عن "مكافأة" للشخص الذي يجد هذا 

النوع من النفايات ويتخلص منها بشكل صحيح.

إعلمج3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

القســـــم  ج
استكشاف اآلثار
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إشُعر 
تصّرف !

لوقف النفايات البحرية

املاء مشهد  أو طافية على  الشاطئ  ملقاة على  النفايات  رؤية  إن 
غير سار ويقلل بشكل كبير من املظهر اجلمالي للمناطق الساحلية. 
فستفقد  للزوار،  آمنة  وغير  غير جذابة  السواحل  تصبح  وعندما 
املجتمعات الساحلية إيراداتها من األنشطة ذات الصلة بالسياحة. 
بعمليات  اخلاصة  التكاليف  الساحلية  املجتمعات  تواجه  كذلك 
التنظيف مبا يف ذلك شراء آالت لتنظيف الشواطئ وكذلك التعاقد 
مع موظفني متخصصني يف هذه العمليات... إلخ. تتزايد التكاليف 
نتيجة  أو  النائية  املناطق  يف  املحلية  املجتمعات  على  كبير  بشكل 

غياب البنية األساسية مثل صناديق املخلفات، وغيرها. 

باإلضافة إلى تكاليف استبدال معدات الصيد، فإن معدات الصيد 
تسبب ضرراً  أن  بإمكانها  الطافية  النفايات  من  وغيرها  املفقودة 
تلتف  أن  ميكن  حيث  للقوارب:  إصالحه  ميكن  ال  تلفا  أو  باهظاً 

شباك الصيد حول مراوح القوارب، وقد تعوق أكياس البالستيك 
مسربات التبريد باإلضافة إلى أن شباك أو خيوط الصيد تتشابك 
مع املركبات. وحتديدا فإن التفاف النفايات البحرية حول مراوح 
القوارب أو إحداثها ثقوب يف أسفل املراكب يعرضها للعطل مما 
إذا  خاصة  خطيراً  أمراً  ذلك  ويعد  متنها.  على  من  يهدد سالمة 
القارب  يستطيع  ال  حيث  عاصفة  أثناء  الكهربائي  التيار  انقطع 
للشباك  ميكن  كما  القيادة.  صعوبة  بسبب  الشاطئ  إلى  العودة 

التائهة أن تؤثر على مالحة الغواصات. 

إن الشباك التائهة التي تنتج عن شباك الصيد املهملة أو املفقودة 
ينتهي بها األمر بأن تصبح فخاخاً تقتل الكثير من األسماك التي لن 
تصل إلى السوق لتباع ولن تتكاثر للحفاظ على اجليل القادم. وتؤثر 
األسماك  مجتمعات  على  البحرية  للحياة  املستمرة  اخلسارة  هذه 

التجارية وغير التجارية. كما يؤثر على األنواع البحرية من حيث 
عددها ووفرتها النسبية يف مجتمعاتها. إن األنظمة البيئية البحرية 
متاثل املجتمعات البرية، كالهما معقد وهش. وحينما تؤثر النفايات 
البحرية على أداء النظم البيئية  وعلى نوعية اخلدمات املقدمة فإن 

ذلك يؤثر يف النهاية على سبل معيشة البشر. 

كما ُتعرِض النفايات البحرية أيضا صحة اإلنسان وسالمته للخطر. 
إن األدوات احلادة، مثل الزجاج واملعادن الصدئة على الشواطئ أو 
على قاع البحر تسبب اإلصابة إذا ما دخلت يف قدم شخص ما. كما 
ميكن أن يعلق الغواصون يف شباك وخيوط الصيد املفقودة فتسبب 
إصابات خطيرة أو حتى الوفاة. إن النفايات امللوثة على الشواطئ 
والتي تشمل النفايات الطبية، تشكل خطرأ على الصحة العامة من 

خالل نقلها لألمراض.

الضرر الفعلي ألي قطع من النفايات يتوقف على نوعها وحالتها 
ومكانها يف النظام البيئي. فمثالً وفرة أنواع معينة من النفايات مثل 
الزجاجات وعلب الصفيح قد يعتبرها الناس أكثر تهديدا للحياة 
البرية.  يف حني يشكل الزجاج املكسور على الشاطئ اخلطر األكبر 
ويف  البحر.  قاع  على  تهديدا خطيرا  يشكل  ال  ولكنه  البشر  على 
الواقع، متثل الزجاجات والعلب ضررا أقال على احلياة البرية من 
فشبكة  الصيد،  وشباك  مثل خيوط  النفايات  من  األخرى  األنواع 
صيد واحدة ميكن أن تشوه باستمرار أو تقتل احليوانات البرية، 
يف حني أن مئات من عبوات املشروبات الغازية على الشاطئ تشوه 

جماله ولكنها أقل ضررا على النظم اإليكولوجية الساحلية.

النفايات البحرية ميكن أن يكون لها عواقب وخيمة على حياة البشر
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هل ميكننا حتمل النفايات البحرية؟ 
يف هذا النشاط يعمل املتعلمون على دراسة حالة معينة توضح اآلثار االقتصادية املترتبة على وجود النفايات البحرية ويقومون 

بتحليل هذه اآلثار مع مراعاة قائمة العوامل ذات الصلة.    

املوضوعات  
دراسات بيئية، لغات، اقتصاد سياسي

عمر املتعلمني
14-15 سنة 

املدة 
ساعتان 

األهداف 
 العمل على إعداد دراسة حالة تعرض اآلثار االقتصادية للنفايات البحرية.  

 حتليل املعلومات حول القضايا املتضاربة/املتعددة األبعاد واستخالص النتائج.  
 تعزيز مهارات صنع القرار.  

إعلمج4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

القســـــم  ج

املواد واملعدات 
دفتر تسجيل املالحظات – أقالم جاف

التعليمات خطوة بخطوة
1. يف مجموعات من أربعة أفراد، يقرأ املتعلمون دراسة احلالة حول اآلثار االقتصادية للنفايات البحرية يف جزر شتالند باململكة 

املتحدة.

2. يفترض املتعلمون أنهم يعملون حلساب احلكومة املحلية يف جزر شتالند، ويقومون مبناقشة قضية النفايات البحرية وخاصة 
اآلثار اإلقتصادية احلالية واملدرجة على جدول أعمال احلكومة وما هي اإلجراءات التي ميكن اتخاذها يف هذا الشأن خالل 
األشهر املقبلة. يعمل املعلمون يف هذه النقطة وكأنهم قد طلب منهم "املشرف" إطالعه/إطالعها على رؤيتهم عن هذا املوضوع 

باختصار.

3. يقرأ املتعلمون "أسئلة حتليل القضية" ويناقشون املفاهيم 
غير املفهومة لهم. 

"أسئلة  قائمة  من  األسئلة  عدد  نصف  املتعلمون  يختار   .4
بتأثير  يتعلق  فيما  األهم  يعتبرونها  والتي  القضية"  حتليل 
وتكلفة مكافحة النفايات البحرية، ويناقشون يف مجموعات 
من  موجز  بإعداد  ويقومون  األسئلة  هذه  عن  إجاباتهم 
صفحة واحدة عن نتائج مناقشاتهم. ويعتمد املشرفون على 

هذه املذكرات من أجل التحضير الجتماع البلدية.

5. يجمع املعلم املهام التي مت االنتهاء منها ويقوم بإبالغ الصف باألسئلة التي اعتبرها املتعلمون هي األهم فيما يتعلق مبوضوع 
النفايات البحرية.

6. تعقد املناقشة يف الفصل ملعرفة سبب حتديد املعلمني لهذه األسئلة واعتبارها األهم وما هي حجتهم يف ذلك.

نشاط إضايف  
لعب دور اجتماع البلدية: تعقد مناظرة يف الفصل بحيث يعرض املتعلمون وجهة نظر أفراد املجتمع الذين ميثلونهم ويدافعون عنها.

استكشاف اآلثار
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متثل البيئة البحرية قيمة اقتصادية كبيرة يف جميع أنحاء العالم 
حيث أنها حتافظ على مجموعة متنوعة من األنشطة للمجتمعات 
ومن  والسياحة.  التجاري  والشحن  الصيد،  ذلك  يف  مبا  املحيطة 
املدى  بعيدة  إقتصادية  مدلوالت  لها  البحرية  النفايات  أن  املؤكد 
من  تتحقق  التي  اإلقتصادية  الفوائد  تقليل  يف  تتسبب  حيث 
األنشطة البحرية والساحلية و/أو تزيد من التكاليف املرتبطة بها. 
وباملمارسة العملية، فإن مجموعة واسعة من آثار النفايات البحرية 
جتعل قياس التكلفة اإلقتصادية برمتها عملية معقدة للغاية. بداية، 
من السهل تقييم التكلفة املباشرة مثل زيادة تكاليف عملية التنظيف 
بينما ليس من السهل تقييم اآلثار االقتصادية املترتبة على تدهو 

النظام البيئي وانخفاض نوعية احلياة.

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

دراسة حالة:

األثر االقتصادي للنفايات البحرية يف جزر شتالند، 
اململكة املتحدة

تقع جزر شتالند يف منتصف املسافة بني أراضي اململكة املتحدة 
والنرويج، هي مجموعة من اجلزر عددها 100 جزيرة ويبلغ عدد 
15 جزيرة مأهولة.  22000 نسمة يعيشون على  سكانها حوالي 
وتعتمد جزر شتالند بشكل كبير على املوارد البحرية حيث متلك 
أكثر من 2700 كم من السواحل والتي تعتبر أهم يف سبل عيش 
السكان. وتكلف النفايات البحرية االقتصاد يف شتالند ما يقرب 
اخلسائر  لتفاقم  ذلك  ويرجع  سنويا،  إسترليني  جنيه  مليون  من 
التي تؤثر على الصناعات الرئيسية التي تعتمد عليها بيئة شتالند 

البحرية.

حيث أن الصيد واحداً من أهم الصناعات يف شتالند، فهو يتحمل 
العبء األكبر من حيث التكاليف واخلسائر الناجتة عن النفايات 
البحرية. يشكل الفقد يف األرباح نتيجة للوقت الذي يستهلك يف 
عالية من هذه  نسبة  الصيد،  البحرية من شباك  النفايات  إزالة 
التكاليف. ويعد ذلك مصدراً للقلق نظرا للقيود األوروبية املتبعة 

بشأن عدد األيام التي يسمح فيها للمراكب بالبقاء يف البحر. 

أنحاء  يف  النطاق  واسعة  قضايا  أيضا  البحرية  النفايات  وتثير 
مزارع شتالند من حيث تكاليف إزالة النفايات وأيضا فيما يتعلق 
بالضرر الذي يحدث للماشية وتلفيات املمتلكات واملعدات. ومبا أن 
ذوي املمتلكات الصغيرة يف شتالند يعملون على نطاق صغير فإن 
النفايات البحرية متثل عبئا إضافيا على وقتهم وهامش أرباحهم.

شهدت صناعة االستزراع املائي تكاليف منخفضة نسبيا حيث أنها 
متثل 1.2 % فقط من إجمالي تكلفة النفايات البحرية يف شتالند. 
وباملثل، شهد قطاع خدمات اإلنقاذ أيضا تكاليف منخفضة نسبيا 
مبروحة  فقط  واحدة  مركبة  إلنقاذ  السواحل  خفر  حضر  حيث 
املحلية عدد  الطاقة  أفادت محطة  2008. وقد  تالفة خالل عام 
قليل جدا من املشاكل املتعلقة بالنفايات البحرية وعدم تكبدها ألي 
تكاليف بسببها. ولسوء احلظ، فقد كان من املستحيل إجراء حتليل 
تكلفة فعلية على األثر املالي للنفايات البحرية سواء على صناعة 

السياحة أو مراسي السفن داخل شتالند.

وقد جاءت استجابة شتالند الفعالة لقضية النفايات البحرية يف 
شكل حدث سنوي Da Voar Redd Up )أو "التنظيف أثناء فصل 
الربيع" يف لهجة شتالند( حيث يقوم املتطوعون بإزالة النفايات من 
الشواطئ وجوانب الطرق التي تراكمت خالل السنة. حيث أنه أكبر 
بـإزالة ما يزيد  للتنظيف يف اسكتلندا، فإنه يقوم  حدث مجتمعي 
على 1000 طن من النفايات وقد حاز على العديد من اجلوائز مبا 
املمارسات يف  املتحدة ألفضل  الدولية لألمم  دبي  يف ذلك جائزة 
مجال حتسني ظروف املعيشة. وخالل عام 2009 أمضى متطوعو 
ريد اب Redd Up أكثر من 8250 ساعة يف إزالة حوالي 65 طنا 
من النفايات البحرية من جميع أنحاء شتالند. وقد قدرت تكلفة 
إدارة هذا احلدث يف تلك السنة بـ 55000 جنيه إسترليني مبا يف 
ذلك قيمة وقت املتطوعني وتبرع صغير من شركة خاصة لتغطية 
التكاليف التشغيلية. ومن املرجح أن هذه التكلفة أقل من التكلفة 
الفعلية حلملة ريد اب حيث أنها ال تتضمن مساهمة صندوق أمانة 
املسئول  وهو   )The Shetland Amenity Trust( جزر شتالند 
عن تنظيم هذا احلدث كما ال تتضمن تكلفة التخلص من النفايات 

التي مت جمعها والتي يغطيها مجلس جزر شتالند.

*** )Crofter( هو الشخص الذي ميتلك ويشغل حيازة األراضي 

امللكيات متوسطة احلجم،  باسم كروفت )وهي  املعروفة  الصغيرة 
التي تبلغ حوالي 5 هكتار( ومعظم هذه احليازات ال تكفي إلعالة 
أسرة أو تشغيل عمالة دائمة كما أن معظم أصحاب هذه احليازات 
)مثل  دخلهم  من  الرئيسي  اجلزء  لهم  توفر  أخرى  مهن  لديهم 

املشروعات السياحية الصغيرة(.
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أدوات السياسة العامة 
ملكافحة النفايات البحرية 

يتم يف هذا النشاط إطالع املتعلمني على اجلهود الدولية التي تركز على محاربة النفايات البحرية والتلوث بشكل عام. ويقومون 
بإجراء األبحاث على األدوات السياسية الرئيسية حلماية البحار ودراسة املعلومات األساسية مبا يف ذلك أهداف االتفاقيات 

واإلستراتيجيات والدول املعنية والنظم اإليكولوجية املستهدفة واملعالم واألنشطة.       

املوضوعات 
دراسات اجتماعية، لغات، دراسات بيئية

عمر املتعلمني
14-15 سنة  

املدة
90 دقيقة

األهداف 
أن يكون على دراية بالسياسات واملبادرات اإلقليمية ذات الصلة مبعاجلة النفايات البحرية.  

تفهم أن النفايات البحرية مسألة مثيرة للقلق بني الدول.  

مصادر اإلنترنت 
 www.blacksea-commission.org :إتفاقية بوخارست  www.unepmap.org  :اتفاقية برشلونة

 : http://ec.europa.eu/environment/water/marine :(MSFD) اإلطار التوجيهي لإلستراتيجية البحرية
 www.ospar.org :إتفاقية أوسبار  www.helcom.fi :إتفاقية هلسنكي

www.imo.org/About/Conventions/ListOfConventions/Pages/:اتفاقية ماربول
International-Convention-for-the-Prevention-of-Pollution-from-Ships-%28MARPOL%29.aspx

 www.basel.int :إتفاقية بازل
  www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm :(UNCLOS)إتفاقية األمم املتحدة لقانون البحار

املواد واملعدات 
دفتر تسجيل املالحظات - أقالم جاف 

التعليمات خطوة بخطوة
يشرح املعلم املستويات املختلفة للحوكمة: املحلية والوطنية والدولية.

يقرأ املتعلمون املعلومات املعروضة يف مربعات النصوص ومن ثم يبحثوا حتديد أدوات السياسة )اإلستراتيجيات واإلتفاقيات... 
إلخ( التي قامت دولتهم بالتوقيع عليها واعتمادها.

يف مجموعات، يقوم املتعلمون بتحليل أدوات السياسة العامة واحلصول على معلومات حول النقاط التالية:
ما هي األهداف العامة لإلتفاقية/اإلستراتيجية؟ وهل تتعلق اإلتفاقية بالرصد أم باإلنفاذ أم كالهما؟  
ما هي الدول التي تشارك يف اإلتفاقية؟  
ما هي النظم اإليكولوجية املستهدفة: الساحلية، البحرية، والقاع؟  
ما هي األهداف القابلة للقياس؟ ومتى يجب أن يتم التوصل إليها؟  
ما هي اآلليات املستخدمة لرصد التنفيذ على املستوى اإلقليمي ؟  

يركز املتعلمون على التشريعات واألطر اخلاصة ببالدهم وخطط العمل التي تتوافق مع ما ورد أعاله يف األدوات السياسة. وبعد 
ذلك يتناولون األسئلة التالية:

هل هناك خطة عمل؟  
ما هي السلطة املسئولة عن تنفيذها؟  
ما هي األنشطة أو التدابير املتوقعة يف خطة العمل الرئيسية؟  
هل مت توثيق أي نتائج؟  

يثير املتعلمون القضية مع السلطات املحلية والوطنية من خالل كتابة خطاب أو إجراء مقابلة مع شخصية يختارونها، كعضو 
البرملان. األسئلة التالية ميكن أن تستخدم يف مثل هذا احلوار:

هل أنت على علم بأدوات السياسات والتدابير املتخذة بشأن قضية النفايات البحرية؟  
هل أنت قادر على تنفيذها؟  
إذا كان اجلواب نعم، متى وكيف؟ / إذا لم يكن كذلك، ملاذا ال؟  
ما هي العوامل التي يجب أخذها بعني االعتبار إلنفاذ أفضل؟  
من الذي ينبغي أن يكون على علم؟  

نشاط إضايف
التي وقعت  الفئات املستهدفة املحددة مدركة لإلتفاقيات  إذا كانت  املتعلمون بإجراء مسح على نطاق صغير ملعرفة ما  يقوم 
عليها بالدهم. وميكن أن يشمل اجلمهور املستهدف على سبيل املثال، أصحاب املحالت على الشاطئ، والصيادين، واإلداريني 
العاملني بامليناء وطواقم السفن التجارية والسياحية،..إلخ. وإذا ظهر أن هذا اجلمهور يفتقر إلى املعرفة حول هذه القضية، 

يفكر املتعلمون يف نشاط ميكن أن ينفذوه لرفع مستوى الوعي.

العمل من أجل إيجاد احللول

إعلمد1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



إن القوانني املناسبة هي األدوات احلاسمة التي ميكن استخدامها 
لهذه  الدولية  للطبيعة  ونظرا  البحرية.  النفايات  قضية  ملعاجلة 
القانونية  واألطر  دولية.  قواعد  وجود  الضروري  فمن  املشكلة، 
النافذة التي تتناول املصادر البحرية والبرية من النفايات البحرية 
كثيرة ومفصلة، ولكنها معقدة ومتداخلة، وتغطي املستويات الدولية 
واإلقليمية والوطنية واملحلية. رغم ذلك، ال يزال إنفاذ عدداً كبيراً 

من أدوات السياسة العامة حتدياً. 

النفايات  مع  تتعامل  التي  الدولية  االتفاقيات  من  العديد  فهناك 
البحرية بشكل مباشر أو غير مباشر ومنها اإلتفاقية الدولية ملنع 
التلوث الناجت عن السفن )ماربول(، وبشكل خاص امللحق اخلامس، 
حيث يتناول حتديدا منع تلوث املخلفات الناجتة عن سفن الصيد 
ملنع  لندن  إتفاقية  وأيضا  التجارية.  والسفن  الترفيهية  والقوارب 
هي  األخري،  واملواد  املخلفات  تفريغ  عن  الناجم  البحري  التلوث 
اإلتفاقية اخلاصة بإدارة جميع مصادر التلوث البحري . االتفاقيات 
اتفاقية بازل بشأن التحكم يف احلركات  األخرى ذات الصلة هي 
واتفاقية  منها،  والتخلص  اخلطرة  النفايات  من  للحدود  العابرة 
إدارة  إلى  تهدف  التي   (UNCLOS) البحار  لقانون  املتحدة  األمم 

املوارد البحرية.

إتفاقية برشلونة )البحر املتوسط(

وقد قامت 22 دولة من دول البحر املتوسط باعتماد إتفاقية حماية 
البيئة البحرية واملناطق الساحلية للبحر املتوسط، واملعروفة باسم 
إتفاقية برشلونة يف عام 1976 ثم مت تعديلها يف عام 1995. ومبرور 
الوقت اتسع نطاقها لتشمل التخطيط واإلدارة املتكاملة للمنطقة 
الساحلية مبا يتماشى مع مبادئ التنمية املستدامة. نشأ عن إتفاقية 
البيئة  برشلونة سبعة بروتوكوالت تخاطب قضايا محددة حلماية 
يف البحر املتوسط، منها بروتوكول املوارد واألنشطة البرية والذي 
تشير  بينما  البحرية،  النفايات  مشكلة  مع  التعامل  أهمية  يتناول 
عام  يف  املشكلة.  لتلك  مباشر  وغير  مباشر  بشكل  البروتوكوالت 
2012، مت وضع اإلطار اإلستراتيجي إلدارة النفايات البحرية وتبع 
ذلك خطة العمل اإلقليمية امللزمة قانونا بشأن النفايات البحرية، 

والتي اعتمدتها األطراف املوقعة يف عام 2013.

اإلطار التوجيهي لإلستراتيجية البحرية لإلحتاد 
)MSFD( األوروبي

األوروبي   لالحتاد  البحرية  لإلستراتيجية  التوجيهي  اإلطار  إن 
(MSFD) الذي أعتمد يف عام 2008، هو األداة القانونية الرئيسية 
النفايات  ملعاجلة  األوروبي  النطاق  على  للعمل  منبرا  توفر  التي 
البحرية، ويهدف إلى حماية البيئة البحرية على نحو أكثر فعالية 
يف جميع أنحاء أوروبا وحتقيق وضع بيئي جيد للبحار بحلول عام 
سياسة  إستراتيجية  لتطوير  األعضاء  الدول  ُدعيت  وقد   .2020
)واحدة منها  بأحد عشر مواصفة  يتعلق  بهم فيما  بحرية خاصة 
تقييم  )أ(  اإلستراتيجية  تتضمن  أن  يجب  البحرية(.  للنفايات 
مفصل عن حالة البيئة، )ب( تعريف "للحالة البيئية اجليدة"، )ج( 
أهداف بيئية وبرامج رصد واضحة.  يف عام 2012 قامت الدول 
األعضاء بتقييم البيئة البحرية والتعرف على الضغوط الرئيسية 
يجب   2015 عام  وبحلول  الرصد.  ومؤشرات  أهداف  وحتديد 
عليهم وضع مجموعة من التدابير. ومن أجل حتقيق أهداف 2020 
من الضروري وضع نهج متماسك ومتسق مع إشراك جميع دول 

اجلوار.

مت   MSFD البحرية  لإلستراتيجية  التوجيهي  اإلطار  خالل  ومن 
تشكيل مجموعة عمل فنية للنفايات البحرية يف عام 2010 والتي 
يتمثل دورها يف دعم الدول األعضاء للتعامل معها. وقد قامت هذه 
املجموعة مبراجعة حالة النفايات البحرية مع األخذ يف اإلعتبار 

مصادرها وتوجهاتها وآثارها.

وباإلضافة إلى MSFD هناك العديد من أدوات السياسة باإلحتاد 
بشأن  التوجيهات  مثل  البحرية  بالنفايات  تتعلق  والتي  األوروبي 
املخلفات والتعبئة والتغليف ومكبات النفايات ومرافق االستقبال يف 

املوانئ واملاء ومياه اإلستحمام... إلخ.

إتفاقية بوخارست )البحر األسود(

يف  التلوث  ضد  األسود  البحر  حماية  إتفاقية  على  التوقيع  مت 
بوخارست يف عام 1992 وأعتمدت يف عام 1994 من خالل ستة 
التلوث  الى مكافحة  بوخارست  اتفاقية  وتهدف  متعاقدة.  أطراف 
من املصادر البرية والنقل البحري وحتقيق اإلدارة املستدامة ملوارد 
احلياة البحرية وحتقيق التنمية املستدامة. تتضمن اإلتفاقية ثالثة 
بروتوكوالت حول التلوث من املصادر البرية واملخلفات الناجتة عن 

التفريغ واحلوادث الناجمة عن تسرب النفط.

وحيث أن قضية النفايات البحرية ليست منتشرة أو معروفة على 
نطاق واسع يف منطقة البحر األسود، فليس هناك أدوات قانونية 

محددة بشأن إدارة النفايات البحرية.

البيئة  حلماية  "بروتوكول  بعد،  إنفاذه  يتم  ولم  حديثاً  ظهر  وقد 
ذو  ويعد  البرية"  واألنشطة  املصادر  من  األسود  للبحر  البحرية 

أهمية كبيرة حيث يسجل النفايات البحرية كمواد خطرة.

إتفاقية هلسنكي )بحر البلطيق(
يف عام 1974، وقعت جميع البلدان املشاطئة حول بحر البلطيق 
اتفاقية واحدة تناولت جميع مصادر التلوث يف هذا البحر. ودخلت 
البلطيق  بحر  ملنطقة  البحرية  البيئة  حلماية  هلسنكي  إتفاقية 
التي  السياسية  التغيرات  1980. ويف ضوء  التنفيذ يف عام  حيز 
كانت جتري يف أوروبا يف ذلك الوقت، مت توقيع نسخة محدثة يف 
األوروبي  واالحتاد  البلطيق  بحر  دول  جميع  قبل  من   1992 عام 
من  احلد  إلى  اإلتفاقية  تهدف  و   .2000 عام  يف  اعتمادها  ومت 
واملسارات  والشالالت  ومصباتها،  األنهار  يصيب  الذي  التلوث 
امللوثات  خالل  من  وكذلك  والتفريغ  الشحن  وعمليات  املائية 
املحمولة جوا. واعتمدت األطراف املتعاقدة عدة توصيات حلماية 
البيئة البحرية التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالنفايات 
تعتبر  البحرية  النفايات  تكن  لم  قريب،  وقت  وحتى  البحرية. 
مشكلة رئيسية يف بحر البلطيق نظرا لعدم وجود دراسات مقارنة 
وبيانات موثوق فيها، لكن منذ ذلك احلني اكتسبت زخما متزايداً.

)OSPAR( إتفاقية أوسبار

 )شمال شرق املحيط األطلسي(

إعُتمدت إتفاقية حماية البيئة البرية لشمال شرق املحيط األطلسي 
يف عام 1992 ودخلت حيز التنفيذ يف عام 1998. وذلك بعد دمج 
وحتديث إتفاقية أوسلو (1972) حول تفريغ املخلفات يف البحر، 
مع إتفاقية باريس (1974) حول التلوث البحري من مصادر برية. 
البرية،  املصادر  من  التلوث  مكافحة  الى  أوسبار  إتفاقية  وتهدف 
تقييم  وكذلك  الشواطئ  من  والتلوث  االحتراق  ونواجت  والتفريغ 
نوعية البيئة البحرية. ولهذه اإلتفاقية وسابقاتها تاريخ طويل يف 
البحرية  النفايات  وتشكل  البحرية. هذا  النفايات  معاجلة قضايا 
تدابير  وتدعم  اإلتفاقية  وتقييم  رصد  برنامج  من  رئيسيا  جزءا 

احلد املباشر منها من خالل مبادرة "صيد النفايات".

أعقاب  زيادة  إلى  التدخني  مكافحة  قوانني  أدت  كيف 
السجائر يف الشوارع

حظر  بعد  اخلارج  يف  للتدخني  املدخنون  انتقل  حيث 
التدخني يف األماكن املغلقة يف العديد من الدول مؤخرًا. 
دون  والسيارات  واحلدائق  الشارع  يف  التدخني،  ويؤدي 
إلقاء  زيادة  إلى  للرماد،  أوعية  أو  للسجائر  منافض 
نهاية  يف  تصل  والتي  السجائر  أعقاب  من  املخلفات 
وبعبارة  املياه.  مصارف  خالل  من  البحار  إلى  املطاف 
أخرى، هناك فجوة بني درجة تطبيق القوانني )مكافحة 
البيئة.  التدخني مقابل مكافحة النفايات( على حساب 
العامة  للتوعية  ميكن  الفجوة،  هذه  معاجلة  جانب  إلى 
والتعليم  وإستراتيجيات الوقاية مثل تشجيع استخدام 
يف  الرماد  أوعية  وتركيب  املحمولة  السجائر  منافض 
زيادة  قضية  من  احلد  يف  تساعد  أن  املحورية،  النقاط 

أعقاب السجائر يف الشوارع.

على  األمثل  احلل  هو  التدخني  عدم  حال،  أي  على 
اإلطالق لصحة الناس والبيئة!
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القســـــم   د

تصور املستقبل 
يف هذا النشاط يركز املتعلمون على موقع طبيعي قريب مهم بالنسبة لهم - ساحل أو أراضي رطبة...إلخ - ثم يقومون بتصور 

كيف يريدون أن يصبح هذا املوقع يف املستقبل. وهم اليفكرون فقط يف "تصورهم" )املنشود، املثالي( حول مستقبل املوقع، 
ولكن أيضا يفكرون يف دورهم يف تشكيل ذلك املستقبل. مع هذا النشاط يتم تشجيع املتعلمني على الشعور بامللكية واملسؤولية 

عن تصرفاتهم وسلوكياتهم.  

املوضوعات 
دراسات بيئية، لغات، فنون

عمر املتعلمني
10-15 سنة 

املدة
60  دقيقة

األهداف 
حتديد رؤيتهم الشخصية ملستقبل مثالي للساحل أو ملوقع آخر.  

التعرف على التشابه واالختالف بني رؤى اآلخرين.  
فهم الفرق بني املستقبل املحتمل واملفضل.  

استكشاف اخلطوات الالزمة من أجل املستقبل املفضل ليصبح حقيقة واقعة.  

املواد واملعدات 
غطاء للعينني لكل متعلم

أقالم شمع ملونة 

دفتر تسجيل املالحظات – أقالم جاف

التعليمات خطوة بخطوة
اخلطوة األولى: نشاط فردي

يفكر كل متعلم منفردا يف موقع طبيعي يعرفه جيداً – قد يكون شاطئ قريب، أو أرض رطبة، أو على ضفة نهر، أو حتى حديقة 
احلي، على أن يكون هذا املكان مهم يف حياة الناس.

ميكن أن يجد املتعلمون مكاناً هادئاً يف الداخل ويفضل أن يكون يف الهواء الطلق. يضع كل منهم عصابة على عينيه وبهدؤ يبدأ 
يف صرف كل األفكار واملخاوف التي مرت عليه طوال اليوم. مهمتهم هي التخيل ... ما هو املستقبل املستدام لهذا املوقع املحدد؟

يرسم كل متعلم رؤيته على ظهر ورقة العمل اخلاصة به بعد أن يأخذ وقتا للتفكير يف ما الذي أثر عليه يف رسمه ثم يفكر 
املتعلمون منفردين يف 3 كلمات مرتبطة باملستقبل الذي قاموا بتخيله للموقع.

ثم يقومون بتدوين اإلجراءات التي يقومون بها حاليا أو التي ميكن أن يقوموا بها يف املستقبل للوصول إلى هذا التصور.

اخلطوة الثانية: يف مجموعات مكونة من فردين 
يشكل املتعلمون مجموعات مكونة من فردين ويشارك كل منهما الرسم مع شريكه، ويتناقشان حول تشابه رؤيتهما أو اختالفهما. 
وبعد ذلك يحاول كل منهما تخمني 3 كلمات تصف رؤية شريكه/شريكته. ويناقشان اإلجراءات التي يقومون بها حاليا أو ميكنهم 

القيام بها يف املستقبل كأفراد للوصول إلى تصور مستقبلهم.

اخلطوة الثالثة: يف الفصل 
أثناء املناقشة يف الفصل يتبادل املتعلمون رؤيتهم مع أقرانهم. ويشاركون رسوماتهم مع بعضهم البعض الكتشاف إذا كانت هناك 
رؤية مشتركة جلميع املواقع التي مت حتديدها. إذا كان األمر كذلك، ما هي العناصر الرئيسية املشتركة؟ هل هناك أي حتديات 

لتحقيق الرؤية؟ وكيف ميكن التغلب عليها؟

كمجموعة، يناقش املتعلمون التحديات والفرص واخلطوات الالزمة لتحقيق املستقبل املنشود.

ما هي التغييرات الواقعية التي يجب أن تتم قبل أن تصبح "الرؤية املشتركة" حقيقة واقعية؟

إعلمد2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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اإلعالم املتشائم

يف كثير من األحيان قد نشعر أننا مغلوبون على أمرنا عند رؤيتنا للمشاهد 
املزعجة وعرض وسائل اإلعالم للتوقعات املظلمة للمستقبل. حيث تهيمن 
الكائنات  وانقراض  الطبيعية  الكوارث  عن  قصص  اإلعالم  وسائل  على 
احلية ومعاناة اإلنسان واحليوان. وبالرغم من أن عرض هذه األمور يعد 
الى  يؤدي  لن  فقط  عنها  اإلبالغ  أن  إال  عاجلة،  إجراءات  التخاذ  دعوة 
التشاؤمي  النهج  العكس، فإن  بل على  تغيير.  أو إحداث  إتخاذ إجراءات 
الذي تتبناه وسائل اإلعالم قد يؤدي أحيانا إلى الشعور بالالمباالة والعجز 
والشعور بالذنب والتشاؤم مما يؤدي إلى إعاقة العمل. لذلك فمن املهم 
يف ممارساتنا التعليمية عدم التركيز فقط على حل اإلشكالية، لكن األهم 
التغيير وخلق مستقبل  املجتمع ليصبحوا قادرين على  تعزيز ومتكني  هو 

إيجابي.

التدريب على التصور

إن التدريب على التصور يساعدنا على تخيل مستقبلنا املحتمل )منوذج "العمل كاملعتاد"( يف مقابل مستقبلنا املفضل )"املثالي"( واكتشاف 
املعتقدات واالفتراضات التي تدفع رؤانا، وفيما يلي مثال لذلك.

يرسم املتعلمون التطور املعتاد ملوقع مألوف من خالل دمج ثالثة مراحل:
حالته يف عام 1800.  
حالته اليوم.  
مستقبله املفضل يف مقابل مستقبله املحتمل: يشرح املتعلمون مدى االختالف بني احلالتني وكيفية التحول من مستقبل محتمل إلى   

مستقبل مفضل أو مثالي.

اليوم1800

املستقبل املفضل

املستقبل املحتمل

إعلم
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تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

فرصة للتغيير 
يف هذا النشاط، يفكر املتعلمون يف ما مينعهم من التصرف على نحو مسئول بيئيا حيث يحددون أسبابهم ودوافعهم 

الشخصية ويفكرون يف أفضل طريقة للتغلب على هذه العقبات. بعد ذلك يلتزمون بنظام "أكثر اخضرارا" لفترة معينة من 
الزمن ويقومون برصد عاداتهم اجلديدة.

املوضوعات 
دراسات بيئية، دراسات اجتماعية، لغات، فنون

عمر املتعلمني
14-15 سنة

املدة
شهر واحد
األهداف 

التفكير يف أسباب عدم القيام بـ"فعل الشيء الصحيح" دائماً وحتديد ما مينعنا من القيام بذلك.  
حتديد ما يدفع عاداتنا لالستهالكية وإنتاج النفايات.  

التفكير يف ما إذا كنا "نقاوم التغيير" وكيف ميكننا التغلب على ذلك.  

املواد واملعدات 
دفتر تسجيل املالحظات – قلم رصاص 

التعليمات خطوة بخطوة
يقوم فريق املتعلمون بالتفكير فى أى سلوك أو عادة ذات صلة بالتعامل مع النفايات البحرية ولديهم الرغبة فى إظهارها ولكنهم 
ال ميارسونها فى الوقت احلاضر. بعض األمثلة: إحضار وجبة العذاء من املنزل فى حاوية ميكن إعادة استخدامها، شرب املياه 

فى زجاجة ميكن إعادة ملئها، حمل مخلفاتهم معهم، التقاط مخلفات غيرهم فى كل مرة يذهبون فيها للسباحة....إلخ. 

على املتعلمني أن يقوموا بتحديد املوانع الشخصية: ما الذي مينعهم من إظهار هذا السلوك؟ ثم يقومون بعمل قائمة بالعوامل 
التى متنعهم من تكرار هذا السلوك املرغوب فيه.  على سبيل املثال، عدم وجود وقت، عدم االرتياح، رد فعل أقرانهم... إلخ. 

"أكثر  نحو سلوك  أنفسهم  لتغيير  يحتاجونه  قد  ملا  قائمة  بعمل  يقومون  العوائق حيث  على هذه  التغلب  على  املتعلمون  يعمل 
أو  أكثر  الطهي  مثال  ذلك  يتطلب  وقد  إستخدامها  إعادة  حاوية ميكن  فى  الغذاء  وجبة  املثال، حمل  سبيل  على  اخضرارا". 

تخصيص بعض الوقت فى الصباح لتحضيره.. إلخ. 

ولهم كامل احلرية ملشاركة وجهات نظرهم فى الفصل.  

ثم  العوائق  هذه  من  التخلص  قرار  بإتخاذ  املتعلمون  يقوم 
فترة  خالل  اخضرارا"  "األكثر  السلوك  مبمارسة  يقومون 
زمنية محددة – شهر على سبيل املثال. حيث يقومون بإلزام 
أنفسهم بالسلوك اجلديد والتفكير يف استجابتهم الشعورية  

لذلك السلوك من خالل تدوينها فى مذكراتهم اليومية.  

ميكن للمتعلمني الصغار أن يقرروا رصد التقدم املحرز فى 
ممارسة العادات اجلديدة "اخلضراء" وذلك من خالل وضع 
جدول زمنى شهرى على حائط الفصل الدراسى ويتضمن 

جميع أسمائهم. ثم يقومون بتسجيل سلوكهم اليومى األخضر عن طريق احلصول على طابع أو ملصق ملون، أو عن طريق 
رسم وجه أخضر مبتسم يف األيام التى جنحوا فيها. كما ميكنهم تسجيل اللقطات التى تعبر عن التقدم اليومى املحرز للفصل 

الدراسى ككل. 

وفى نهاية الشهر،  يقرر املتعلمون إذا ما كان السلوك اجلديد سيصبح جزءا من نظام حياتهم اليومي أم سيعودون مرة أخرى 
إلى أسلوب حياتهم السابق األقل اخضراراً.  وأيا كان قراراهم، فإن مراقبتهم الشخصية لسلوكياتهم واألفعال التى متت خالل 

هذا الشهر قد متنحهم وجهة نظر أعمق عن تصرفاتهم وملاذا يقومون بها.

القســـــم   د
العمل من أجل إيجاد احللول
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كبيرا يف  دورا  يلعب  أو لألسواء،  كان لألفضل  البشري، سواء  العمل  إن 
نتيجة  هي  اليوم  نواجهها  التي  البيئية  القضايا  من  وكثير  العاملية  البيئة 
مباشرة لسلوكيات وعادات البشر اليومية. وجند أن عدد من حلول هذه 
القضايا والتحديات تكون من خالل تغيير السلوكيات. ويف هذا السياق، 
على  تؤثر  التي  العوامل  بتحليل  قاموا  الذين  الباحثني  من  العديد  هناك 
السلوكيات والعادات املرتبطة بالبيئة وكيف ميكن حتويلها الى أسلوب حياة 

أكثر اخضرار وهو منط حياة أكثر وعيا وأكثر مسئولية وأكثر استدامة.

إن وجود أفراد مسئولني يؤدي إلى وجود مجتمع مسئول. جزء كبير من 
املجتمع املستدام يكون نتيجة ملا يقوم به أفراد هذا املجتمع: عندما  يقوم 
أفراد املجتمع باستخدام مصادره بحكمة - عن طريق التدوير، على سبيل 
إصدار  من  املجتمع  يقلل  عندما  االستدامة.  نحو  املجتمع  يتجه   - املثال 
التلوث، يصبح املجتمع أكثر صحة واستدامة. لذلك، من أجل تعزيز مستقبل 
أكثر صحة وإستدامة من الضروري معرفة كيف يتم تشجيع األفراد على 
تبني أسلوب حياة مناسب. وكما أن القوانني واللوائح متثل أداة مهمة إال 

أن التعليم أيضا يشجع على عملية تغيير السلوكيات املطلوبة.

عادات إعادة اإلستخدام والتدوير والتقليل

التدوير هى سلوكيات  وإعادة  وإعادة االستخدام  الترشيد  عادات 
إلى  حتولها  إلى  تؤدى  قد  التى  الوحيدة  والطريقة  تعلمها.  يتم 
واملنزل  املدرسة،  فى  يومية  بصفة  يتم ممارستها  أن  هي  عادات 
والعمل وأثناء السفر. قد يكون من أصعب األشياء هو تغيير النظام 
املتبع باملنزل حيث أن البالغني قد إعتادوا على القيام بعمل األشياء 
يعتادون  فعندما  الصغار،  للمتعلمني  بالنسبة  لكن  معينة.  بطريقة 
على الترشيد وإعادة االستخدام وإعادة التدوير فى املدرسة، فإنهم 
يستطيعون أخذ هذه السلوكيات إلى منازلهم والعمل على تشجيع 

عائالتهم على اتباعها أيضاً.  

 

مفهوم "أكراسيا"

من املفاهيم املحورية للفلسفة منذ العهد القدمي هي السؤال ملاذا 
نكون غير قادرين أحيانا على القيام بعمل األشياء الصحيحة حتى 
وإن كنا على علم بإنها صحيحة.  وقام الفالسفة العظماء اليونانيون 
واملشتقة  "أكراسيا"  مفهوم  باختبار  "أرسطو"،  خاص  نحو  وعلى 
أو  "قوة  تعنى  "كراتوس"  و  "بدون"  معناها  "أ"  اليونانية:  اللغة  من 
سلطة" أو "احلالة العقلية أو الذهنية عندما يتعامل األشخاص ضد 
أحكامهم الصائبة بسبب ضعف إرادتهم". وببساطة، أدرك أرسطو 
أنه رغم معرفتنا األخالقية "للشىء الصحيح الذى يجب فعله" ليس 
بالضرور علينا فعله. وقد تفهم أن كل فعل من أفعال البشر، بعيداً 
عن املعتقدات والبديهيات واملنطق فإن املشاعر وامليول يلعبان دورا 

هاماً فى السلوك. 

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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عمل مشترك
فى هذا النشاط سيقوم املتعلمون بتنظيم مشروع للتنظيف ورفع النفايات فى املنطقة التى يعيشون فيها بالتعاون مع املحليات 
أو الوكاالت التابعة للدولة املسئولة عن املنطقة. سيقوم املتعلمون "بتبنى" هذا املوقع والعمل على توعية املجتمع املحلي حول 

آثار النفايات البحرية وكيفية إبقاء املنطقة نظيفة.

املوضوعات 
دراسات بيئية، رياضيات، لغات، فنون 

عمر املتعلمني
12-15 سنة 

املدة
أسبوع 

األهداف 
االشتراك فى حملة تنظيف سواء على )الشاطىء، النهر، األراضى الرطبة..إلخ(.  

العمل بشكل جماعى من أجل هدف مشترك.  
حتفيز اإلبداع.  

مصادر اإلنترنت
   www.oceanconservancy.org/our-work/international-coastal-cleanup :(ICC) حملة تنظيف املناطق الساحلية الدولية

www.cleanuptheworld.org/en/ :حملة نظفوا العالم الدولية
www.facebook.com/pages/Clean-Up-The-Med/288531951267566?ref=hl :حملة نظفوا البحر املتوسط

www.letscleanupeurope.eu :حملة يوم التنظيف األوروبى

املواد واملعدات 
خريطة واسعة ملنطقة التنظيف

جميع األدوات الواردة فى قائمة املراجعة 

دلو خاص باألدوات احلادة 

مقص )لقطع خيوط الصيد(

كاميرا 

التعليمات خطوة بخطوة
يناقش املتعلمون "املواقع املائية" القريبة منهم )السواحل، البحيرات، ضفاف األنهار، جداول املياه( وبعدها يفكرون فى األسئلة 

التالية: 
 ما الذى استمتعت بفعله أثناء وجودك فى املوقع وما الذى يفعله اآلخرون هناك عادًة؟  
 هل فكرت من قبل فى احليوانات التي تعيش فى أو حول املياه؟  
 هل هذه األماكن مليئة بالنفايات؟ وملاذا؟ ما هى أنواع املشكالت التى تواجه هذا املوقع على وجه اخلصوص من جراء   

النفايات؟ 
 هل علمت عن  أى نشاط تنظيف قد حدث فى مكان قريب منك؟ هل اشتركت فى أي منها؟  

يقوم املتعلمون مببادرة تنظيف ملكان يختارونه على اعتباره 
أحد أنشطة الفصل املدرسى مع مراعاة التالى: 

 إشراك املجتمع املدرسى بأكمله ورمبا املدارس القريبة.   
 االتصال باجلهاز املسئول عن هذه املنطقة قبل القيام   

بحملة التنظيف. قد يقوم مدير املنتزه أو الشاطىء بتوفير 
حملة  بعد  النفايات  نقل  عملية  وتنظيم  الالزمة  األدوات 

التنظيف.
 السعى إلى التعاون مع اجلمعيات األهلية الفاعلة ذات   

اخلبرة فى تنفيذ حمالت التنظيف.
 استهداف محطات الراديو املحلية، والقنوات التليفزيونية أو املدونات اإلخبارية من أجل تعزيز احلدث وجذب املزيد من املشاركني.  
 طلب املساعدة من مدرس التربية الفنية فى تنفيذ أعمال النحت واألعمال اليدوية باستخدام النفايات البحرية للعرض فى   

املدرسة. 

 وقبل الذهاب إلى املوقع، يقوم املتعلمون بعرض جميع محتويات قائمة املراجعة على جميع املشاركني. إذا كانت حملة التنظيف 
مصحوبة بعملية رصد النفايات، يجب عليهم استخدام أوراق العمل اخلاصة بنشاط ب1. 

يقوم املتعلمون فى املوقع بتكوين مجموعات صغيرة ويقومون مبسح املنطقة بأكملها. ويتم إسناد مهام مختلفة ألعضاء املجموعات 
وهى: جمع النفايات وحمل األكياس وتسجيل البيانات وجمع أكياس النفايات...إلخ. وعند االنتهاء من كل هذه األعمال، يقومون 

بالتأكد من أن األكياس املمتلئة قد مت جمعها والتصرف فيها بالشكل الصحيح.

بعد الرجوع إلى الفصل املدرسى، يقوم املتعلمون بتحليل بياناتهم وتسجيل النتائج التى توصلوا إليها. حيث يدركون أن السلوكيات 
التى يتبعها املجتمع تساهم فى توليد النفايات التى قاموا بجمعها ومن ثم يفكرون فى كيف كان ميكن منع وجود هذه النفايات 
التقليل من استخدام  أو  النفايات،  السليم من  التخلص  أو  التدوير،  بإعادة  كان سيكون مختلفا؟  الذى  ما  البداية. مثال،  من 

املنتجات...إلخ

القســـــم   د
العمل من أجل إيجاد احللول
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تقوم السلطات اإلقليمية والوطنية واملحلية واملجموعات الصناعية 
النفايات  ملحاربة  مجهوداتهم  بزيادة  املدنى  املجتمع  ومنظمات 
البحرية. ومع ذلك، فإن املبادرات الفردية أيضا ذات أهمية كبرى 
ميكنهم  األعمار  جميع  يف  املواطنني  فجميع  القضية.  حل  فى 
السليم  التخلص   – البحرية  النفايات  من  احلد  فى  يساهموا  أن 
املشروعات  فى  واملشاركة  النفايات،  إنتاج  وخفض  النفايات  من 
الوطنية للنفايات البحرية أو من خالل االنضمام إلى أحد أنشطة 

اجلمعيات األهلية فجميعها طرق جيدة للمساعدة. 

هذه عالقات مباشرة بني السلوكيات الفردية والتأثيرات البيئية. 
ميكن  الشارع  فى  تلقى  التى  احللوى  أغلفة  املثال،  سبيل  على 
ومبنتهى السهولة أن ينتهى بها احلال عن طريق الرياح إلى البحر.  
للحد  املنع هو احلل األبسط، والطريقة األكثر فاعلية  وحيث أن 
باختبار  يبدأ  أن  فرد ميكن  كل  أن  البحرية، مبعنى  النفايات  من 
سلوكه وأفعاله مبا فى ذلك التفكير فى كمية املخلفات التى ينتجها 
النفايات  وأين ينتهى بها األمر.  وللحد من احتمالية حتول هذه 
إلى نفايات بحرية، يجب علينا التأكد من التخلص السليم جلميع 
على  خاص  وبشكل  اخلارجية،  باألماكن  التواجد  عند  مخلفاتنا. 
الشواطىء أو املراكب، يجب علينا مراعاة أن ال يتم إلقاء أو ترك 
النفايات.  إن ممارسة آليات منع املخلفات، مثل اعادة استخدام 

وما هى الفائدة من حمالت النظافة حيث أن النفايات تعود مرة 
  - الناس  من  العديد  يسأله  أن  ميكن  الذى  السؤال  أخرى؟هذا 
سواء من اإلحباط أو نتيجة اليأس – عندما يقومون مبقارنة كمية 
املخلفات التى مت إزالتها بعد كل حملة تنظيف بكمية املخلفات التى 

تظهر على الشاطىء بعد أيام قليلة. 

ولكن من املهم أن نكون على دراية أن أنشطة التنظيف لها جوانب 
إيجابية ومنها: تنظيم حمالت التنظيف يعمل على رفع الوعى إلى 
جميع  من  األطفال  ويعتاد  البيئة.  لتنظيف  مجهود  كونها  جانب 
األعمار على املشاركة الفعالة فى حمالت التنظيف ورمبا أحد أهم 

األكياس البالستيكية واحلاويات وإعادة تدويرها، تعد طريق ذات 
إختيار  علينا  يتعني  بالشراء  القيام  عند  كذلك،  كبيرة.  فاعلية 
منتجات ذات تعبئة أقل، والشراء بكميات كبيرة بدالً من العبوات 

الصغيرة ويفضل املنتجات املصنوعة من مواد معاد تدويرها. 

العمل يف شكل جماعي،  بهذا  قمنا  إذا  فاعليتنا  تزداد  أن  ميكن 
مشترك  واحد  هدف  نحو  بالقضية،  معنيني  مواطنني  باعتبارنا 
ملواجهة النفايات البحرية فى مجتمعاتنا وإقليمنا. على سبيل املثال، 
النفايات  تأثير  عن  جيدة  معلومات  لديهم  األفراد،  من  مجموعة 
البحرية على الشواطىء املجاورة، ميكنهم توعية املجتمع املحيط 
للتنظيف.  دورية  حمالت  تنظيم  عن  فضالً   – واسع  بشكل  بهم 
فعالة  وسيلة  تكون  أن  ميكن  شاطىء"   "تبنى  مثل  فكرة  إطالق 
وجودها.  ومنع  البحرية  النفايات  تأثير  املحلية  املجتمعات  لتعليم 
عالوة على ذلك، فإن املنظمات البيئية دائماً حريصة على توظيف 
متطوعني ملساعدة فريق العمل فى تنظيم املشروعات. ومن خالل 
تنظيم  والدولية ميكن  املحلية  املنظمات  مع  وبالتعاون  املتطوعني 
حماية  فى  املساهمة  فى  للجميع  الفرصة  وتتاح  نظافة،  حمالت 
البيئة وخوض جتربة مباشرة بالتعامل مع قضايا النفايات البحرية.

الرسائل اإليجابية هى رؤية البالغني )اآلباء، األصدقاء واآلخرين( 
وهم يشاركون أيضا فى تلك احلمالت حيث يبدأوا يف فهم أن لكل 
فرد فينا دور فى االعتناء بالبيئة. وفى النهاية، رؤية الكمية املتكررة 
من النفايات على سبيل املثال العبوات والزجاجات البالستيكية أو 
أعقاب السجائر والتى يتم جمعها مرارا، قد يؤدي إلى أن نفكر يف 

أسلوب حياتنا اليومي وقد يشجع اآلخرين على فعل نفس األمر.

 مقتبس من: 
  http://journeytotheplasticocean.wordpress.com
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سترة واقية من املياه أو سترة عادية )حسب الظروف اجلوية(.
حذاء واقى.

بنطال طويل.
عناصر يجب إحضارها 

 املالبس 
قائمة مراجعة: املطلوب قبل نشاط حمالت التنظيف

ما هي الفائدة من حمالت التنظيف؟

فى موقع التنفيذ، تأكد من وجود

مياه )أو عصير بدون سكر(

قفازات )قفازات للزراعة، قفازات تنظيف األطباق أو قفازات مطاطية لالستعمال مرة واحدة وهو االختيار األقل ترشيحا(.

كرمي واقى من أشعة الشمس

أكياس قمامة كبيرة. 

قبعة
دفتر تسجيل وقلم جاف )للتسجيل والتوثيق(

حقيبة إسعافات أولية

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

اخلروج إلى العامة!
فى هذا النشاط، يقوم املتعلمون بتحليل الرسائل البيئية اخلاصة باحلمالت البيئية وإدراك كيف يتم تصميم الوسائل 

البصرية للتأثير على السلوك واتخاذ القرارات. وعالوة على ذلك، يقوم املتعلمون بتصميم وتنظيم حملة التوعية اخلاصة بهم 
أو القيام بتنظيم حدث كبير يقام فى منطقتهم أو يف املدرسة أو على الشاطىء املحلي... إلخ.

املوضوعات 
دراسات بيئية، لغات، فنون 

عمر املتعلمني
10-15 سنة 

املدة
شهر 

األهداف 
حتليل العناصر الرئيسية للرسائل املرئية اجلذابة والقوية.  
زيادة الوعى ونشر املفاهيم املناصرة للبيئة لدى اآلخرين.  

إبراز التحديات التى تواجه ظاهرة النفايات البحرية واحللول املمكنة بشكل فعال.  
ابتكار وتصميم وتنظيم حملة توعية أو حدث على مستوى املدرسة أو الشاطىء أو املجتمع املحلى.  

حتفيز اإلبداع.  

مصادر اإلنترنت
أي حمالت بيئية متت يف بلدي وميكن تذكرها بسهولة  

التعليمات خطوة بخطوة

املهمة أ
يبدأ املتعلمون فى مناقشة انطباعاتهم حول الرسائل البصرية التي مت استخدامها فى احلمالت وتدوين ما يعتبرونه "عوامل 

النجاح" ومحاولة دمجها فى احلملة اخلاصة بهم قدر اإلمكان.

املهمة ب
إذا وجد املتعلمون أن مستوى الوعى لدى أقرانهم وعائلتهم أو املجتمع املحيط بهم ضعيف، ميكنهم أن يقوموا بتنظيم حملة لرفع 

الوعى وقبل البدء يف ذلك ميكن لألسئلة التالية ان تساعدهم فى عملهم:
 حدد الهدف من احلملة: هل هو لتقدمي النتائج التى مت التوصل إليها أو القتراح أفكار للعمل أو لالحتجاج على األنشطة   

التى تهدد البيئة؟
 من هو املستهدف؟ هل هم أقرانك، املدارس األخرى، املنطقة التى تسكن بها أم املجتمع ككل؟ وكيف ميكن أن جتعل رسالة   

هذه احلملة ضمن اهتمامهم أو ذات صلة مبصلحتهم؟
الفورى مثل األقران،    للجمهور  فبالنسبة  املستهدفة.  إلى اجلمهور؟ تختلف وسائل االتصال طبقا ملجموعتك  كيف تصل   

فالوسائل والطرق املناسبة هى عمل لوحة معلومات أو إخراج عمل فنى مسرحى، أو تنظيم معرض أو عمل عرض وتقدميه 
يف املدرسة. أما بالنسبة حلملة تستهدف الوصول إلى جمهور أوسع، فإنه من الضرورى إشراك السلطات املحلية واجلمعيات 

األهلية ووسائل اإلعالم... إلخ. ومن اخليارات املنتشرة أيضا إطالق حملة من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
 من املسئول وعن ماذا؟ إن حمالت التوعية تتطلب الكثير من املجهود. إن العمل فى مجموعات عمل صغيرة تركز على   

عناصر مختلفة من احلملة مما يرفع كفاءة العمل. على سبيل املثال، بعض األعمال التي ميكن ملجموعات العمل املختلفة أن 
تقوم بها هي: 

العالقات العامة: على هذه املجموعة االتصال بوسائل اإلعالم والسلطات... إلخ. تذكر بعض املنظمات التى تعمل فى املجال   
اإلعالمى وميكن أن تقدم مساحة مجانية لعرض قضايا اخلدمة العامة.

التوثيق: هذه املجموعة تقوم بجمع املادة العلمية لدعم احلملة مثل نتائج البحوث العلمية، املادة البصرية، القوانني والتشريعات   
القائمة... إلخ. وتستخدم هذه املادة فى التحضير لنشرة إعالمية أو تصميم مطويات أو حتضير املعلومات األخرى ذات العالقة 
باحلملة. هذه املجموعة أيضاً ميكن أن تقترح أفكارا لشعار احلملة. ولكن إيجاد شعار مناسب للحملة يحتاج إلى القيام بعمل 

عصف ذهنى للفصل بأكمله.
املطويات،    امللصقات،   – احلملة  فى  املستخدمة  املواد  تصميم  عن  مسئولة  املجموعة  هذه  والتصميم:  اخلارجى  الغالف 

األعمال الفنية، اإلسكتشات، تطبيقات الوسائل املتعددة، والشعارات. والتى ينبغى أن تكون جذابة وفعالة وذات صلة مباشرة 
بشعار احلملة. بحيث يكون استخدام املواد التى مت تدويرها وإعادة إستخدامها ذو أولوية.  

الترويجية    واملادة  الطباعة  تكاليف  ذلك  فى  باحلملة مبا  اخلاصة  امليزانية  بتحضير  تقوم  املجموعة  هذه  املالي:  اجلانب 
والتوزيع...إلخ. وأيضاً البحث عن مصادر التمويل املمكنة من خالل االتصال باملحليات أو الشركات املحلية للدعم.

 كيف ميكنك االعتماد على الدعاية اخلاصة باحلملة؟ فى الكثير من األحيان تبدأ احلمالت أو تنتهى بحدث جماهيرى   
إلخ. ومن أجل زيادة شعبية وشهرة احلدث ميكن دعوة أحد  أو مهرجان، أو عرض فني...  املثال معرض  مفتوح على سبيل 

القســـــم   دالشخصيات املشهورة يف املجتمع.  
العمل من أجل إيجاد احللول



إن الرسائل البصرية منتشرة بشكل كبير فى حياتنا اليومية. وهي 
التصرف  أو  بالتعلم  القيام  أو  بالشراء  إقناعنا  باستمرار  حتاول 
حيال شىء ما. والبعض منها أكثر جناحاً مقارنة بغيرها فى التأثير 
الرسائل؟  هذه  قوة  وراء  السر  هو  ما  واختياراتنا.  سلوكنا  على 
بتحليل  النشاط  تغيير سلوكنا؟ سنقوم يف هذا  تنجح فى  وكيف  

الرسائل البصرية املتعلقة باحلمالت البيئية. وهذا التدريب ميكن 
أن يساعد أى شخص يريد أن يفهم كيف يتأثر سلوكنا شعوريا أو 
ال شعوريا بالدعاية، واحلمالت املجتمعية، والرسائل الصادرة من 

احلكومة. ناقش ما الذي يجعل الرسائل البصرية التالية جذابة.

قارورة مياه
املصدر: شوارع املدينة، الشواطىء واألخاديد.

النتيجة: ميكن أن تأكلها احليوانات، وتسبب تسمم خطير.
ً متوسط العمر: 600-400 عاما

البطارية
املصدر: شوارع املدينة، األخاديد واملراكب. 

النتيجة: سوائل بالغة السمومة.
متوسط العمر: اآلالف من السنني. 

"التقط هذه النفاية حتى ال يأكلها الطير وميوت "

 "ضعها فى حقيبتك ثم القها يف القمامة" حملة اململكة املتحدة لتشجيع 
املجتمع على عدم إلقاء أى شىء فى دورات املياه.

 "هذه أيضاً نفايات" حملة ضد أعقاب السجائر/حافظ على أمريكا 
جميلة.

 "أوقفوا الغزو"
العلب الكرتونية 

املصدر: الشواطىء وشوارع املدينة. 
التى  الكائنات  على  كبيرعلى  تأثير  له  النتيجة: 

تنمو فى قاع البحر. 
متوسط العمر: 50-25 عاماً

كيس من الورق
املصدر: الشواطىء واملراكب.

الهضم  عملية  على  خطير  تأثير  لها   : النتيجة 
لبعض الكائنات البحرية.

متوسط العمر: 4 أسابيع.

احللقات البالستيكية 
املصدر: الشواطىء، شوراع املدينة. 

والتى تسبب  البحرية  الكائنات  النتيجة: تصطاد 
جروح خطيرة أو املوت. 

متوسط العمر: 450 عاما. 

علب الصفيح
املصدر: شوارع املدينة، الشواطىء. 

للحيوانات  وتقرحات  جروح  تسبب  النتيجة: 
البحرية والسباحني.

متوسط العمر: 500-200 عاماً.

أعقاب السجائر 
األخاديد،  الشواطىء،  احلمامات،  املصدر: 

وشوارع املدينة. 
احليوانات  لبعض  الهضم  عملية  يعوق  النتيجة: 

البحرية. 
متوسط العمر: 10 أعوام 

زجاجة بالستيكية 
املصدر: الشواطىء، شوارع املدينة، واملراكب.

النتيجة: يسبب ضرر خطير للنباتات واحليوانات البحرية.
متوسط العمر: 500-300 عاماً.

 أكياس البالستيك 
املصدر: شوارع املدينة، الشواطىء واملراكب. 

النتيجة: نتيجة للشبه الكبير بينها وبني قنديل البحر، 
يؤدى ذلك إلى أن بعض احليوانات تأكل هذه األكياس 

مما يسبب لهم التسمم. 
متوسط العمر: 60-35 عاماً. 

قطع البالستيك 
املصدر: املصانع وشوارع املدينة. 

البحرية  احليوانات  تأكلها  أن  النتيجة: ميكن 
مما يؤدى إلى تسممها.

على  اعتمادا  السنني  مئات  العمر:  متوسط 
الكم.

زجاجات املياه
املصدر: شوارع املدينة، الشواطىء واملراكب.

النتيجة: تسبب اجلروح واإلصابات اخلطيرة 
للسباحني واحليوانات البحرية. 

متوسط العمر: اآلالف من السنني. 

غطاء رقائق األلومنيوم 
املصدر: الشواطىء واملراكب. 

النتيجة: لها تأثير كبير على الكائنات البحرية 
التى تنمو فى قاع البحر.

متوسط العمر: 10 أعوام.

لفافات الطعام 
املصدر: الشواطىء، وشوارع املدينة.

للنباتات  حاد  تدمير  تسبب  النتيجة: 
واحليوانات البحرية.

متوسط العمر: 30-20 عاماً.

يوجد حوالى 8 مليون طن من النفايات على مستوى العالم التى تصل إلى البحر كل يوم. وكل هذه املهمالت املتولدة جراء األنشطة التى يقوم بها اإلنسان. 
هذه النفايات غير القابلة للتدوير يلقى بها فى دورات املياه، والشوارع من خالل املمرات الضيقة املمتلئة باملياه، ومن خالل الرمال ومن خالل  البحر، 

والتى تتحول إلى مدمر كارثى للحياة البحرية. ولكن ميكن أن متنع حدوث ذلك. 

عدم السيطرة على النفايات يشكل تهديدا للبحار

رقائق األلومنيوم
املصدر : الشواطىء، والشوارع واألزقة. 

النتيجة: ميكنها أن تقيد بعض الكائنات ومنعها من التغذية. 
متوسط العمر: 5 أعوام 

الفوط الصحية 
املصدر: الشواطىء، دورات املياه واملراكب. 

النتيجة: يعوق عملية الهضم للحيوانات.
متوسط العمر: 25 عاماً.

الديزل وزيوت املحركات 
املصدر: املراكب. 

النتيجة: مادة مسممة تدمر وتقتل الكائنات البحرية أينما وصلت إليها. 
متوسط العمر: يعتمد على الكمية التي مت تفريغها فى املاء.

الواقى الذكرى
املصدر: دورات املياه والشوارع. 

النتيجة: ميكن أن تأكلها احليوانات البحرية مما
 يعيق ويسبب مشاكل فى عملية الهضم.  

متوسط العمر: 30 عاماً.

إعلم
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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"أخطر الكائنات التى تعيش فى البحر املتوسط"



حتديد وتصنيف 
النفايات البحرية 

ورقة العمل 

املهمة أ: األلعاب 
خمنها: فقرة واحدة حول : 

20 سؤال حول: 

أسئلة اإلجابة عنها ب "نعم" أو "ال"

متحف النفايات
ما هى الطرق املختلفة التى فكرت فيها لتصنيف / وفرز عناصر "أصناف" النفايات؟

معيار 4 بواسطة:معيار 1 بواسطة:

أضف هنا أى معيار للتصنيف خطر على بالك معيار 3 بواسطة:
معيار 5 بواسطة:معيار 2 بواسطة:
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19

20

السعي للتعرف على النفايات البحريةقســـم         أ

إعلمأ1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



مهمة ب: البحث عن تعريف 

صندوق التقييمات  

النفايات ميكن تعريفها بأنها: 

املرادفات لكلمة نفايات:

النفايات البحرية ميكن تعريفها بأنها: 

أكتب جملة مستخدمًا فيها لفظ "النفايات البحرية"

أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:

إعلمأ1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



إجراء التجارب
باستخدام عناصر النفايات

جتربة أ، ب

مادة العنصرالصنف 
تذهب فى مهب 

الريح ؟
)أ(

تتراكم حول
املياه؟

)ب نشاط ممتد(

 مت نقلها مبياه 
مرشوشة ؟

)ب نشاط ممتد(

تطفو أم تغرق؟ 
)ب(

قســـم   أ

ورقة العمل 

السعي للتعرف على النفايات البحرية

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

إعلمأ2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



صندوق التقييمات  

جتربة ج

1

2

3

4

5

الصنف 
األسبوع 1
)الوصف(

)فى املياه(

)فى صندوق(

األسبوع 2
)الوصف(

األسبوع 3
)الوصف(

األسبوع 4
)الوصف(

األسبوع 5
)الوصف(

األسبوع 6
)الوصف(

األسبوع 7
)الوصف(

األسبوع 8
)الوصف(

إعلمأ2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



ورقة العمل 

السعي للتعرف على النفايات البحرية

تتبع النفايات البحرية
املهمة أ

املهمة ب

أنظر إلى الرسم البيانى للمدينة الساحلية املستوحاة من وحى اخليال. ضع قائمة للمصادر املحتملة للنفايات البحرية )النقاط الساخنة(
هل توجد بعض من هذه النقاط الساخنة فى منطقتك ايضا؟ وهل هناك أى مصادر أخرى محتملة للنفايات البحرية؟

إرسم على اجلزء اخللفي اخلطوط العريضة للساحل القريب من املكان الذى تعيش فيه
وقم بتحديد املصادر املمكنة للنفايات البحرية )النقاط الساخنة(

إعرض بإيجاز األسباب املنطقية إلختياراتك

نقطة ساخنة : 
نقطة ساخنة : 
نقطة ساخنة : 
نقطة ساخنة : 
نقطة ساخنة : 

نقطة ساخنة : 

نقطة ساخنة : 

نقطة ساخنة : 

نقطة ساخنة : 

نقطة ساخنة : 

إعلمأ3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

قســـم   أ

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



رسم موضح للساحل القريب من املكان الذى أعيش به  

إعلمأ3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



ورقة العمل 

السعي للتعرف على النفايات البحرية

خمن أكثر ثالثة عناصر/أصناف  للنفايات البحرية األكثر شيوعاً وجدث على الشاطىء )بعدد العناصر/األصناف(
............................. .3  ............................. .2  ............................. .1

القائمة )أ(
قائمة أعلى 10 تخمينات

طبقاً ملجموعة العمل

القائمة )ب(
قائمة أعلى 10 عناصر من املصادر

)وطنية، دولية، إلخ(
املصدر: ....................  

القائمة )ج( )اختيارى(
أعلى 10 عناصر طبقاً للسنوات املاضية

        السنة: ....................
        املصدر: ....................

القائمة )د(
أعلى 10 عناصر طبقاً حلملة التنظيف التى قمت بها

        شاطىء: ....................
        التاريخ: ....................

تخمني أعلى 10  

ما هى أوجه الشبه فى هذه القوائم؟ وما هى أوجه اإلختالف؟ إشرح

1111

2222

3333

4444

5555

6666

7777

8888

9999

10101010

إعلمأ4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

قســـم   أ

رقم: )...........(

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



املصادر األساسية للبر والبحرقســـم   ب

 رؤية ما ال ُيكن رؤيته

 ICC كيف تعمل حملة تنظيف املناطق الساحلية الدولية

ورقة العمل 
طبقاً إلستمارة بيانات حماية املحيط

تعد مشكلة النفايات املتواجدة فى املحيطات واملجارى املائية من أخطر املشاكل البيئية التى يعانى منها كوكبنا، والتى تهدد كالً من 
صحة اإلنسان، واحلياة البرية، واملجتمعات بأكملها واإلقتصاد حول العالم. ولكن ميكننا الوقاية بشكل كامل من النفايات البحرية، 
وتعتبر البيانات التى يتم جمعها عن طريق فرق املتطوعني جزءاً من حل هذه املشكلة. لذا ميكن القول أن حملة تنظيف املناطق 

الساحلية الدولية )ICC( هى أكثر اجلهود العاملية للمتطوعني للحفاظ على صحة املحيطات واملجارى املائية. 

تنظيف القمامة وجتميع البيانات

عدد أكياس القمامة املمتلئة

فوق سطح البحرحتت سطح البحرعلى البر

ميل/كيلومتر املسافة التى مت تنظيفهاوزن النفايات التى مت جمعها باوند/كيلو

نشر النتائج تنظيم وحتليل البيانات

الشبابالتاريخ:
والبالغني

األطفال
)أقل من

عمر 12 عام(

الدولة:

إسم املوقع
املراد تنظيفه: 

املحافظة أو 
املقاطعة:

عدد املتطوعني العاملني فى هذه البطاقة:املعلومات اخلاصة مبوقع احلملة

نوعية احلملة:

ملخص احلملة )الوحدات املستخدمة(

احلد من تأثيرنا 

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:

إعلمب1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية
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إستمارة بيانات النفايات التي مت جمعها
املواطن العالم: قم بإلتقاط وتسجيل جميع العناصر / األصناف التى جتدها فى األسفل،  مهما كان صغر حجم 
العنصر/الصنف، فإن البيانات التى جتمعها ستكون فى غاية األهمية للعلماء الذين يرصدون النفايات البحرية. 

رجاءاً ال تقم بوضع أى كلمات أو عالمات

أكياس بالستيكية: 

عبوات املشروبات الغازية  )بالستيكية(:أعقاب السجائر:
عبوات املشروبات الغازية  )زجاجية(:لفافات الطعام )حلوى، رقائق البطاطس ... إلخ (:

عبوات املشروبات )الصفيح(:حاويات الوجبات السريعة / اجلاهزة )البالستيك(: 
أكياس البقال )البالستيكية(:حاويات الوجبات السريعة / اجلاهزة )مادة الفلني احلرارى(:

أكياس البالستيك األخرى:أغطية الزجاجات )البالستيك(:
أغطية الزجاجات )املعدن(:

حوامل العبوات:عوامات الصيد، األوانى، والفخاخ :

األجهزة )الثالجات، والغساالت وما إلى ذلك (:

قطع الفلني احلرارى:

بالونات:

قطع زجاجية:

نعم / الميت / مجروح

حفاضات: أعقاب السيجار: 
واقيات ذكرية: 

قطع بالستيكية:

السرجنات/املحاقن:قداحات السجائر:
:مواد البناء:

2.5 سنتيمتر

احلجم الفعلى

إجمالي #

إجمالي #

إجمالي # إجمالي #

إجمالي #

إجمالي #

إجمالي #

األلعاب النارية:
إطارات السيارات:

معدات الصيد

العناصر املرجح العثور عليها

على سبيل املثال: 

مواد التعبئة والتغليف

النظافة الشخصية
مخلفات أخرى

املخلفات الدقيقة واألقل من 2.5 سنتيمتر

العناصر/األصناف املعنية محلية

العناصر / األصناف اإلستثنائية التى مت جمعها 

نوع العنصر/الصنف املتشابك متشابكاً احلالةاحليوان امليت / املجروح

األكياس الورقية:
أغطية )بالستيكية(:

مواد بالستيكية أخرى/ فلني حرارى للتعبئة والتغليف:شباك الصيد والقطع املتعلقة بها:

االكواب واألطباق )الورقية(:
الشفاطات/ ومقلبات املشروبات البالستيك:

الزجاجات البالستيكية أخرى )زيوت، مبيضات، الى آخره(: خيط الصيد )1 ياردة/ باملتر الواحد للقطعة(:

االكواب واألطباق )البالستيكية(:
املالعق، السكاكني، الشوك:

خيوط الربط: احلبل )1ياردة/متر= قطعة واحدة(:
تعبئة/تغليف التبغ:

االكواب واألطباق )مادة الفلني احلرارى(:

.1.2.3

إعلمب1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

برجاء إرسال هذه اإلستمارة بعد إستيفائها
إلى منسق دولتك أو املنطقة التابع لها
وإذا لم تستطع، ميكنك إرسالها إلى:  

cleanup@oceanconservancy.org



ورقة العمل 

الغوص  أعمق 
التفكير الناقد وتنمية املهارات اإلعالمية

1. ما هى القضية الرئيسية املوضوعة على املحك؟ وما هى املشكلة؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

2. من هم الفاعلون الرئيسيون / املنخرطون يف هذا املوقف؟
ما هي سلوكياتهم وإهتمامتهم فيما يتعلق بالشاطىء؟ 

وما هى إهتمامتهم وقّيمهم؟ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

3. هل ميكن لقضية محددة أن تكون متصلة بالقضايا األخرى املحلية أو العاملية التى على املحك؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

4. بناءًا على التحليالت ومناقشات املجموعة، ما هي األسباب الرئيسية من وجهة نظرك  وراء قضية النفايات البحرية؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

5. وما هى العواقب املترتبة على ذلك؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

6. من وجهة نظرك كيف أن حتل هذه القضية؟ 
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

إعلمب3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

املصادر األساسية للبر والبحرقســـم   ب



إعلمب3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

7. ما الذي ميكنك القيام به كفرد وكفئة ملعاجلة هذه املشكلة؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

8. هل ميكن التمييز بني احلقائق وآراء الكاتب؟ وما هى اإلختالفات؟
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

9. قم بإقتراح عنوان آخر للمقالة
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



إعلمب4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

املصادر األساسية للبر والبحرقســـم   ب

عينة
مسح

استطالع

عمل جرد لعاداتنا

1أ. كم مرة غالبًا تقوم بزيارة أقرب ساحل أو ضفاف نهر؟

سلوكيات الناس عند التخلص من النفايات. على سبيل املثال، يتركون النفايات على 
الشاطىء، يتخلصون منها فى املرحاض، إلخ.

قلة وجود صناديق للقمامة فى األماكن العامة

اإلستخدام ملرة واحدة / اإللقاء بعيداً هى طبيعة العديد من املنتجات املستخدمة اليوم 

اإلستخدام املكثف للمواد البالستيكية فى املنتجات اليومية والتعبئة والتغليف

سلوكيات الصناعات الساحلية )على سبيل املثال، الصيادون، املطاعم، مراكز السائحني(

عدم تفعيل اإلدارة السليمة للتخلص من املخلفات 

اخلسارة خالل اإلنتاج أو عند نقل املخلفات  

1ب. عند قيامك بزيارة الساحل، كم مرة غالبًا تالحظ فيها وجود نفايات؟

2. بعد إنقضاء يومًا لطيفًا على الشاطىء. وقد جمعت أشياءك 
ولكنك لم جتد أى صندوق للقمامة حولك. ماذا تفعل فى هذا املوقف؟

أ( تترك النفايات على الشاطىء، فإنها لم تكن نظيفة يف جميع األحوال
ب( تترك النفايات فى كيس مغلق

ج( حتمل النفايات معك حلني التخلص منها
د( تقوم بجمع النفايات األخرى التى وجدتها حولك. وتقوم بوضعهم فى حقيبتك وتأخذها معك

3. من وجهة نظرك، ما هى أهمية العوامل التالية فى املساهمة فى وجود النفايات على الساحل أو الشواطىء؟

4: إلى حٍد كبير 3: بعض الشىء   2:ليس بالكثير                                             1: أبداً  

أبدًا 

أبدًا 

سنويًا 

نادرًا 

شهريًا 

 بعض الوقت 

أسبوعيًا 

دائمًاعادًة 

يوميًا

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 



املحيطات كبيرة جداً، لذلك غير معقول أن النفايات البحرية قد تسبب لها ضرر دائم

اختيار املنتجات القابلة إلعادة اإلستخدام، بدالً من تلك التى تستخدم ملرة واحدة أو/و 
غير القابلة للتحلل )مثل األكواب، األوانى، األطباق، حاويات الطعام  ... إلخ(

النفايات البحرية هى مشكلة تخص فقط املجتمعات الساحلية

إطلب من الناس إلتقاط نفاياتهم عند رؤيتك لهم يلقونها 

أنا معنى لدرجة كبيرة بالتأثير الناجت عن النفايات البحرية

قم بإلتقاط النفايات التى تراها متثل خطر بوصولها  إلى البحر 

جتنب اإلستبيانات الطويلة، صفحة أو إثنني على األكثر  

األسئلة ذات النهايات املفتوحة تفتح املجال لكم هائل من اإلجابات والتي من الصعب بعد ذلك تصنيفها، لذا فإن األسئلة املحددة واملغلقة والتى   

تكون متصلة بقائمة من اإلجابات املتاحة من اإلختيارات رمبا تكون أسهل حني إستخدامها عند صياغة النتائج. 

عليك التأكد من أن القائمة حتتوي على اإلجابات املناسبة أو املرجحة وأنه لم يتم حذف خياراً مهماً

ينبغى أن تكون األسئلة ذات لغة واضحة. وإن التعليمات مصاغة بشكل سهل  

إحرص على أن تكون األسئلة قصيرة على قدر املستطاع وال يستخدم فيها أكثر من 20 كلمة.  

جتنب إستخدام الكلمات املبهمة أو تلك التى لها أكثر من معنى، على سبيل املثال "ما هى أنواع املنتجات التى تستهلكها أكثر؟"  

اعتاد األشخاص على اإلجابة على أسئلة اإلستبيان "بإجابات سياسية صحيحة" وذلك بدالً من تصريحهم بأرآئهم الواقعية. لذا يجب املحافظة   
على أن يكون املسح أو اإلستبيان بدون أسماء حتى يساعد الشخص على التعبير بشكل صادق وصريح.

إذا قررت القيام بإستطالع رأي عادات وسلوكيات الناس ، فتذكر أنك سوف تسجل وحتصل فقط السلوك "النابع واملقرر من الشخص ذاته".  

وميكن أيضاً أن السلوك الذى يدلى به املجيبون على األسئلة غير حقيقى لذا يلزم رصد هذا السلوك باملالحظة.

جتنب األسئلة التى ميكن أن ُتشعر املجيب على األسئلة بعدم الراحة أو باإلحراج  

جتنب األسئلة "التوجيهية". على سبيل املثال "هل توافق على أن كذا كذا كذا  ينبغى القيام به ...؟"   

قبل القيام بعدد كبير من مناذج اإلستبيان، قم بتجربة اإلسئلة على عدد من أقرانك أو أفراد عائلتك. إستخدم أرآهم وردود أفعالهم لتحسني أسئلة   
اإلستبيان من حيث احلجم، أو تكوين اجلمل وما الى ذلك.

كيف ميكنك عمل منوذج إستبيان؟
لديك هنا بعض اخلطوات التى ميكن أن تساعدك 

فى تكوين األسئلة. 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4  3  2  1 

4. إلى أى مدى أنت موافق على التالى؟

4: إلى حٍد كبير 3: بعض الشىء   2:ليس بالكثير                                             1: أبداً  

5. إلى أى مدى لديك النية على فعل ذلك:

4: إلى حٍد كبير 3: بعض الشىء   2:ليس بالكثير                                             1: أبداً  

إعلمب4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



All Tied Up
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قســـم   ج

ورقة العمل 

إستكشاف اآلثار 

إعلمج1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

الكل ُمقيد 

أكتب مشاعرك / وردود أفعالك من واقع خبرتك كما لو أنك تشابكت مع شريط املطاطى وإطار الدراجة )أومن خالل مالحظتك 
لزميلك الذى قام بتنفيذ نفس النشاط(

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



......................................................................................................................................................................
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.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

ورقة العمل 

حكايات حيوان
املهمة أ: مقالة حول .......................

قم بإستخدام املعلومات التى وردت فى البحث الذى قمت به، وقم بكتابة مقالة عن احليوان الذى قمت باختياره. 
وضح لو كان من األنواع املعرضة أو املهددة باإلنقراض. وقم بوصف ماذا يأكل، وأين يعيش، وكيف له أن يكون مهدد من خالل 

النفايات البحرية.

إستكشاف اآلثار قســـم   ج

إعلمج2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



صندوق التقييمات  

نتيجة لـ ومهدد بـ احليوان

من عاداته املفضلة أن يفترس األسماك التى تكون فى مقربة من سطح البحر  النفايات الطافيةطائر البحر

شبكات الصيد املوجودة على السطح والتى حتمل عن طريق سفن 
 من عاداته املفضلة أن يتغذى على األسماك التي مت إصطيادها فى الشباك الصيد

التشابه بني هذه النفايات وبيض السمكالنفايات الصغيرة التى تكون على شكل دائرى  وشفاف

                 .................             ...............................
....................................................................
....................................................................
.....................................................................
.....................................................................
.....................................................................

املهمة ب: عمل بطاقة تعريف خاصة بك

املهمة ج: لعبة بطاقة األدوار 

جتد هنا مثال لبطاقة تعريف لطائر البحر.  
فى املجموعات اخلاصة بك وبناءاً على البحث الذى قمت به، قم بعمل بطاقة تعريف على احليوان الذى قمت باختياره  

البحرية  األعشاب  أكوام  الطعام يف  أبحث عن  البحر(  )مثال: طائر   
أحب  ال  أنا  واجلزر.  املد  بسبب  الشاطئ  على  األمواج  جرفتها  التي 
الغوص للطعام، ولكن أفضل أن أنتظر حتى أن أفترس األسماك التي 
تتجمع بسبب تيارات املحيطات. لو أستطيع، لكنت أكلت طعامى الذى 
يتم اصطياده فى الشباك )ملاذا أهتم فى األصل بالصيد؟(. وأنا أيضاً 
وشفاف.  دائرى  على شكل  يكون  والذى  األسماك،  بيض  تناول  أحب 
أحب أيضاً أن أصنع العش الذى أعيش به بنفسى ... من أجل ... إلخ.

إلعب لعبة بطاقة األدوار وقم بتحديد املخاطر والتهديدات التى تقع على احليوانات من خالل النفايات البحرية 

أنااحليوان

إعلمج2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



احليوانات
 خيط صيد 

السمك
شباك

 الصيد
األكواب 
الورقية

األكياس أعقاب السجائر
البالستيكية

 مصيدة سرطان 
البحر 

 اخلرز 
البالستيكى

الزجاج 
املكسور

سرطان البحر أو  الكابوريااملكسور

أسماك

السلحفاة البحرية

طائر النورس 

كلب البحر

املجموع

 خيط صيد العناصر البشرية
السمك

شباك 
الصيد

األكواب 
األكياس أعقاب السجائرالورقية

البالستيكية
 مصيدة 

سرطان البحر 
 اخلرز 

البالستيكى
الزجاج 
املكسور

ُمرتادى الشاطىء

املراكبى 

الغطاس

الصياد

الكائنات احلية 

املجموع

ورقة العمل 

كم هى ضارة؟ 

بإستخدام القياس من 1 إلى 3، قم بإعطاء درجة مناسبة ملدى خطورة كل نوع من عناصر / أصناف النفايات البحرية عند 
إتصالها بشكل مباشر مع احليوانات، واإلنسان، واملركبات ومواطن الكائنات احلية )1= ليست بضارة أو ضارة بشكل طفيف،

2= أحياناً تكون ضارة، 3= ضارة للغاية (

إعلمج3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

إستكشاف اآلثار قســـم   ج

االسم .............................................................. 



صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:

 خيط صيد املركبات
السمك

شباك 
الصيد

األكواب 
الورقية

أعقاب 
السجائر

األكياس 
البالستيكية

 مصيدة سرطان 
البحر 

 اخلرز 
البالستيكى

الزجاج 
املكسور

القارب "ذات املحرك"

القارب 

الزوارق الشخصية

مركب شراعى

املجموع

 خيط صيد املواطن الطبيعية
السمك

شباك 
الصيد

األكواب 
الورقية

أعقاب 
السجائر

األكياس 
البالستيكية

 مصيدة سرطان 
البحر 

 اخلرز 
البالستيكى

الزجاج 
املكسور

الشاطىء

الشعاب املرجانية

األعشاب البحرية 

مستنقع

املجموع

 خيط صيد 
السمك

شباك 
الصيد

األكواب 
الورقية

أعقاب
 السجائر

األكياس 
البالستيكية

 مصيدة سرطان 
البحر 

 اخلرز 
البالستيكى

الزجاج 
املكسور

إجمالى التقييمات

متوسط درجات الفصل 

إعلمج3
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



ورقة العمل 

ل النفايات البحرية؟ هل ميكننا ََتمُّ

قم باختيار نصف األسئلة الواردة فى القائمة التالية والتى تعتبرها األكثر أهمية فى عالقتها باملوضوع الذى تختبره. 
وبعدها قم مبناقشتها من خالل مجموعات العمل وقم بتحضير صفحة مختصرة "للمشرف" تشرح فيها اإلختيارات 

واملناقشات   

1 - ما هى األسباب الرئيسية -احلالية واملاضية- املتعلقة بهذه القضية؟ املادية واإلجتماعية، والثقافية، واإلقتصادية، إلخ؟

2 - ما هو النطاق اجلغرافى،  والتوزيع املكانى والفترة العمرية لهذه القضية؟

3 - ما هى املخاطر اجلسيمة والعواقب الوخيمة املؤثرة على البيئة؟ 

4 - ما هى املخاطر اجلسيمة والعواقب الوخيمة املؤثرة على اإلنسان )اإلجتماعية - اإلقتصادية(؟

5 - هل هناك أي مجموعات أخرى تستطيع أن تتحمل املسئولية أكثر من غيرها ملواجهة هذه القضية؟ من هم؟

وكيف يختاروا طرق املعاجلة؟

6 - ما هى احللول الرئيسية التى ُتنفذ حالياً أو من املقترح تنفيذها؟ هل هناك أى حلول لم يتم بعد إدراجها بعد؟

7 - ما هى العوائق التى تعيق هذه احللول؟ 

8 - ما هى القيم األساسية الكبرى )اإلقتصادية، السياسية، البيئية، اجلمالية .. إلخ( التى تشارك فى تفعيل هذه احللول 
وأياً منها ينتهك هذه احللول؟ 

9 - ما هى املجموعات التى ميكن أن تتحمل أعباء هذه احللول املادية؟

10 - هل هناك احلاجة إلى إيجاد أى طرق ممكنة لتغطية هذه التكاليف املالية "مناصفةً" فيما بني املجموعات التى مت 
حتديدها فى كال من األسئلة 5 و 9؟ 

11 - ما هو الوضع السياسى احلالى للمشكلة؟ وما هى احللول؟

12 - كيف ميكن لهذه القضية أن تكون متصلة بالقضايا األخرى؟

13 - ما هو التغيير املتاح الذى ميكن أن تقوم به أو قمت به بالفعل أثناء حياتك اليومية للتخفيف من مشاكل هذه القضية؟

14 - من خالل واقع التغييرات التى قمت بها مؤخراً فى حياتك اليومية من وجهة نظرك ما هى اخلطوة القادمة فى سبيل 
مواجهة املشكلة؟ 

 مت اقتباسها من أدوات التعليم والتدريب الصادرة من اليونيسكو رقم 4 /2012

إعلمج4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

إستكشاف اآلثار قســـم   ج
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إعلمج4
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

امللخص فى سطور:

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



ورقة العمل 

العمل من أجل إيجاد احللول قســـم   د

أدوات السياسات ملحاربة النفايات البحرية

األداة السياسية الدولية او املعاهدة:.........................................................................................................

هل هى ملزمة من الناحية القانونية؟ نعم / ال              سنة اإلنفاذ:...........................................................................
ما هى األهداف العامة لهذه األداة السياسية؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
من هم األطراف املوقعني على هذه املعاهدة؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
أيًا من النظم البيئية التى تتناول البيئة الساحلية، والبحرية والقاعية؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
ما هى األهداف القابلة للقياس ومتى ينبغى حتقيقها؟ 

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
ما هى اآلليات املوضوعة من أجل رصد تنفيذها؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
هل هناك خطة عمل ملواجهة هذه القضية؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
ما هى التدابير التى تتوقع حدوثها من هذه اخلطة؟ وهل مت عمل أى توثيق حتى اآلن؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
بناءا على قراءتك، هل تعتقد أن هذه اآلداة تكافح بالفعل قضايا النفايات البحرية؟

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................
بناءا على قراءتك، هل تعتقد أن هذه اآلداة حتقق األهداف املرجوة من أجل اإلنفاذ الفعال؟ 

..................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

إعلمد1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية



إعلمد1
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



ورقة العمل 

تصور املستقبل 

اخلطوة 1: على مستوى األفراد

ثالث كلمات يعبروا عن مستقبل هذا املوقع كما أتصوره:
..................................................................................................................................................

تصرف أوفعل قمت به كفرد من قبل وأتعهد فى املستقبل أن أقوم به:
..................................................................................................................................................

تصرف أوفعل استطيع أن أقوم به من األن وفيما بعد:  
...................................................................................................................................................

اخلطوة 2: العمل فى مجموعة مكونة من شخصني

ما هى الفروق واملتشابهات بني رؤيتى لألشياء مقارنة برؤية زمالئى؟
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

اخلطوة 3 : فى الفصل املدرسى 

إستنادا على املناقشات التى متت فيما بينكم، ميكن أن يكون هناك رؤية مشتركة على مستوى الصف؟ وإذا كان األمر كذلك، 
قم بشرحه بإيجاز، ما هى العناصر الرئيسية الشائعة واملشتركة؟ وما هى التحديات التى يجب مواجهتها لتحقيقها؟ وكيف 

ميكن التغلب عليها؟ 
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

إعلمد2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

العمل من أجل إيجاد احللول قســـم   د



إعلمد2
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:



ورقة العمل 

اخلروج إلى العامة!
املهمة أ: حتليل الرسائل البصرية للحمالت التى تنفذ من أجل القضاء على النفايات البحرية

ما هو انطباعك عن الرسائل البصرية للحمالت التى ظهرت من خالل هذا النشاط؟ وفى الفصل، قم مبناقشة ما الذى 
العوامل  التى تؤمن بها أن تكون "عوامل جناح"، وإن أمكن، حاول أن تقوم بإدماج هذه  يجعلها جذابه. أكتب مالحظاتك 

باحلملة اخلاصة بك.
.................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

املهمة ب: نظم حملتك!

ما هو الهدف من احلملة؟
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

وما هى الفئة املسهتدفة لهذه احلملة؟
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

وما هو شعار احلملة؟
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

ما هى أدوات التوصل التى سوف تستخدمها فى حملتك؟
..................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

فريق التنظيم – من هو املسئول وعن ماذا؟ )أكتب األسماء(

إعلمد5
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

العمل من أجل إيجاد احللول قســـم   د
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.............................
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أخرىاألمور املاليةاإلخراج الفنيالتوثيقالعالقات العامة



إعلمد5
إشُعر 

تصّرف !
لوقف النفايات البحرية

صندوق التقييمات  
أكثر جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

أقل جزء من النشاط مثير لإلهتمام:

األمر الذى وجدته صعباً أثناء تنفيذ هذا النشاط:

فكرة قد خطرت يف بالي أثناء تنفيذ النشاط:


	Binder_activities
	MARLISCO_A_Intro_General_Contents
	MARLISCO_For_educator
	MARLISCO_Section_A_Leaflet_A1 arabic
	MARLISCO_Section_A_Leaflet_A2 arabic
	MARLISCO_Section_A_Leaflet_A3 arabic
	MARLISCO_Section_A_Leaflet_A4 arabic
	MARLISCO_Section_B_Leaflet arabic_B1
	MARLISCO_Section_B_Leaflet_B2 arabic
	MARLISCO_Section_B_Leaflet_B3 arabic
	MARLISCO_Section_B_Leaflet_B4 arabic
	MARLISCO_Section_C_Leaflet_C1 Arabic
	MARLISCO_Section_C_Leaflet_C2 arabic
	MARLISCO_Section_C_Leaflet_C3 arabic
	MARLISCO_Section_C_Leaflet_C4 arabic
	MARLISCO_Section_D_Leaflet_D1 arabic
	MARLISCO_Section_D_Leaflet_D2 arabic
	MARLISCO_Section_D_Leaflet_D3 Arabic
	MARLISCO_Section_D_Leaflet_D4 Arabic
	MARLISCO_Section_D_Leaflet_D5 Arabic

	MARLISCO_Section_A_worksheet_A1 Arabic
	MARLISCO_Section_A_worksheet_A2 ARABIC
	MARLISCO_Section_A_worksheet_A3 ARABIC
	MARLISCO_Section_A_worksheet_A4 ARABIC
	MARLISCO_Section_B_worksheet_B1 ARABIC
	MARLISCO_Section_B_worksheet_B3 arabic
	MARLISCO_Section_B_worksheet_B4 arabic
	MARLISCO_Section_C_worksheet_C1 ARABIC
	MARLISCO_Section_C_worksheet_C2 ARABIC
	MARLISCO_Section_C_worksheet_C3 arabic
	MARLISCO_Section_C_worksheet_C4 arabic
	MARLISCO_Section_D_worksheet_D1 arabic
	MARLISCO_Section_D_worksheet_D2 arabic
	MARLISCO_Section_D_worksheet_D5 arabic

