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سلسلة التعلم والعمل
من االتحاد العالمي للشباب
واألمم المتحدة

الهدف من شارات التحدي الخاصة باألمم المتحدة هو رفع الوعي وتعليم وتحفيز الشباب
لتغيير سلوكهم وأن يصبحوا وكالء التغيير في مجتمعاتهم المحلية .وشارات التحدي
مالئمة لالستخدام في الفصول المدرسية ومجموعات الشباب وهي ُمعتَ مدة من الرابطة
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية .وتتضمن شارات
التحدي مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار التي ُيمكن للمدرسين وقادة المجموعات
تعديلها بسهولة .وهناك شارات أخرى متاحة أو جاري إعدادها في عدد من الموضوعات
التي تشمل :الزراعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والطاقة والحوكمة والجوع والتغذية
والمحيط والتربة والماء.
تم تصميم شارة التحدي الخاصة بالغابات للمساعدة في تثقيف األطفال والشباب حول الدور
الحاسم الذي تلعبه الغابات للحياة على كوكبنا .يتضمن هذا الكتيب محتويات تعليمية
أساسية عن األنواع المختلفة من الغابات وأين تنمو .كما يفسر كيف توفر الغابات خدمات
النظم اإليكولوجية األساسية مثل الهواء النظيف والمياه والتخفيف من تغير المناخ .ويصف
أيضا موارد الغابات المختلفة ويشرح كيف تعتمد الماليين من الناس حول العالم على
الغابات في معيشتهم .تصف الشارة التهديدات التي تتعرض لها غابات كوكبنا وما يجري
القيام به لحمايتها .هذه المواد مناسبة لالستخدام في الفصول المدرسية أو المجموعات
اإلرشادية أو الكشفية أو اجتماعات الشباب عموما .ويتضمن مجموعة واسعة من األنشطة
واألفكار لتحفيز التعلم عن أهمية الغابات ،مع تحفيز األطفال والشباب للمساعدة في حماية
الغابات وإدراك آثار أعمالهم على البيئة.
لمزيد من المعلومات بشأن هذه المواد وغيرهاُ ،يرجى االتصال بـ :
yunga@fao.org
www.yunga-un.org
www.facebook.com/yunga
www.twitter.com/un_yunga
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تم إعداد هذا الكتيب بالتعاون مع:

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

تؤيد الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  WAGGGSوالمنظمة العالمية للحركة الكشفية WOSM
استخدام إطار هذه الشارة التعليمية من قبل المرشدين والكشافة في كل أنحاء العالم ،كما تؤيد تعديلها
عند الضرورة بما يالءم احتياجاتهم ومتطلباتهم المحلية.
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“عندما نزرع األشجار،

نزرع بذور السالم وبذور األمل”

لو أننا زرعنا السالم واألمل ،فلك أن
فيما يتعلق بزراعة األشجار،
إذا شارك الشباب من مختلف أنحاء
تتصور ما يمكننا تحقيقه
لم في هذا العمل البسيط فقط!
العا
تي يمكن أن تساعدك على فهم
قرأ لمعرفة المزيد عن األنشطة ال
ا
ات .تم وضع كل خطوة للمساعدة
أفضل لألدوار العديدة للغاب
نعمل لضمان مستقبل لغاباتنا.
في االهتمام بالغابات! دعونا

إدواردو روخاس-برايلز
المدير العام المساعد  -الغابات
بمنظمة األغذية والزراعة

بروليو ف .دي سوزا دياس
األمين التنفيذي ،اتفاقية التنوع
البيولوجي

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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المقـــــــــــدمة

رية التربة وتحسين نوعية المياه
تساعد الغابات في منع تع
الحيوانية والنباتية ،وتوفر الحماية
وتوفير موائل لماليين األنواع
لساحلية ،يمكن لغابات المانغروف
ضد الفيضانات .في المناطق ا
التي تسببها الهريكان وموجات
أن تقلل كثيرا من األضرار
العالمي ،تقدم الغابات مساهمة
تسونامي .أما على الصعيد
لمناخ ،بوصفها بالوعات للكربون.
قيمة في التخفيف من تغير ا
أجزاء كثيرة من العالم ،وتتعرض
لألسف ،الغابات مهددة في
يرة للقلق .ويرجع ذلك إلى أسباب
للتدهور أو التدمير بمعدالت مث
األرباح من قبل الشركات الكبيرة
كثيرة ،بدءا من السعي وراء
افع الفقر .ومن المتوقع أن يتسبب
وصوال إلى األعمال الفردية بد
هديدات وتغيير ديناميات النظام
تغير المناخ في تفاقم هذه الت
اإليكولوجي داخل الغابات.
به لمساعدة الغابات! قال الحائز
هناك الكثير يمكنك القيام
و”انغاري ماثاي” مقولته الشهيرة:
على جائزة نوبل

“

مرحبـــــــا

غابات كوكبنا هي الرئتان
اللتان تنظفان الهواء
الذي نتنفسه ،ومنازل
لعدد ال يحصى من األنواع
من النباتات والحيوانات،
ومصدر إلهام ورزق
لماليين من الناس.
نوعة ومذهلة من المنافع لإلنسان
توفر الغابات مجموعة مت
تعتبر الغابات مصدر للرزق والغذاء
والحيوان .فبالنسبة للبشر،
باألخشاب التي يمكن استخدامها
واألعشاب الطبية؛ كما أنها تمدنا
عن كونها أماكن للترفيه .تلعب
فير المأوى واألثاث والوقود؛ فضال
لتو
اظ على الصحة البيئية للكوكب.
الغابات أيضا دورا كبيرا في الحف
4
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المقـــــــــــدمة
خذ هذا الكتيب ،تصفحه و
العب و اكتشف  -وأثناء لهوك ،فكر في
بعض الطرق الذكية من أ
جل المساعدة في الحفاظ على الغابات في
كوكب األرض .نأمل أن تكون من
جذبا نحو األنواع المختلفة من الغابات في
عالمنا وأنك تشعر بالتحفيز
لفعل شيء للمحافظة عليها وحمايتها.
فبعد كل شيء ،فإن
أفعالك وأفكارك بشأن حماية الغابات اليوم
ستساعد العالم في االزدهار والنمو غدا!

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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الغابات هي المف
تاح الستمرار الحياة على األرض .هل تعلم
أن الغابات تغ
طي ما يزيد على  30في المائة من مساحة
اليابسة في
كوكبنا؟ ومع ذلك ،فالغابات أيضا تواجه
الخطر بسبب اال
ستخدام الجائر لها من قبل البشر ،حيث
إن كثيرا منها
يجري قطعه ليستخدم الناس أخشابها،
كما يمكن ا
ستخدام األراضي التي تم إخالئها في الزراعة.
ومن ثم ،نحن بحاجة لحماية غاباتنا!
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اعتن بالعالم الطبيعي
Ù Ùعامل الطبيعة باحترام
Ù Ùمن األفضل أن تترك الطبيعة كما وجدتها .ال تقطف
األنواع المحمية .قبل جمع النباتات أو قطف الزهور،
حصل على إذن .خذ فقط ما تحتاجه حقا ،وتأكد من ترك
ا
ما ال يقل عن ثلث أي شيء تجده في البرية.
Ù Ùال تجمع الكائنات الحية ،واكتفي برسم صورة بدال عن
ذلك.
ال تشعل نار بالمعسكر إال في األماكن المخصصة لذلك
ÙÙ
(مثال في الحفرات المخصصة لنيران المعسكرات في
أماكن التخييم ،وال تقم بذلك أبدا في البرية).
Ù Ùكن حذرا إذا كنت تتعامل مع الحيوانات .ارتد وسائل
الحماية إذا لزم األمر .كن عطوفا .وتأكد من أن لديهم
غذاء والماء والمأوى والهواء المناسب .وعند االنتهاء
ال
من ذلك ،أعدهم إلى حيث وجدتهم.
Ù Ùأعد تدوير أو استخدام المواد المستخدمة في
األنشطة قدر اإلمكان.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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المقـــــــــــدمة

إن استكشاف الطبيعة العظيمة في الهواء الطلق يعتبر وسيلة رائعة
لمعرفة المزيد عن العالم الطبيعي ،ومع ذلك ،من الضرورة بمكان
أن تأخذ بعض االحتياطات لضمان أال يتعرض أحد ألذى .لذا يرجى منك
أن تخطط بعناية ،وتتأكد من أن لديك ما يكفي من الدعم من الكبار
للحفاظ على المشاركين آمنين ،وخصوصا عند التواجد بالقرب من
المياه .يرجى وضع االحتياطات العامة الموجودة في المربعات أدناه في
االعتبار وتقييم أي من القضايا األخرى لألمان التي يجب وضعها في
االعتبار قبل القيام بأي نشاط .

كن سالما
آمنــــا
عزيزي القائد أو المعلم:
تم تصميم شارات التحدي من أجل دعمك في قيامك بأنشطة تعليمية.
لكن ،أثناء تنفيذ هذه األنشطة في سياقات وبيئات مختلفة ،فإن األمر
متروك لك للتأكد من أن األنشطة التي تختارها مناسبة وآمنة.

اعتن بنفسك
Ù Ùاغسل يديك بعد كل نشاط.
Ù Ùال تنظر مباشرة نحو الشمس.
Ù Ùال تتذوق األشياء التي تجدها ما لم تتأكد من أنها غير
سامة.
Ù Ùال تشرب المياه من مصادر طبيعية إال إذا كنت متأكدا من
أنها آمنة.
Ù Ùكن حذرا بشكل خاص عندما تكون بالقرب من المياه
(وخاصة من ال يجيد السباحة) .تأكد من وجود حزام أمان متاح
إذا كنت تلعب بالقرب من مياه عميقة.
Ù Ùكن حذرا عند استخدام األدوات الحادة واألجهزة الكهربائية.
يجب أن يكون األطفال الصغار تحت إشراف أحد البالغين في
جميع األوقات.
Ù Ùفي بعض األنشطة ،لديك خيار تحميل الصور أو مقاطع
الفيديو إلى اإلنترنت على مواقع مثل يوتيوب .ولكن دائما
تأكد من أخذ إذن جميع من في الصور أو الفيديو ،و  /أو
والديهم قبل نشر أي شيء على االنترنت.
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االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة يتولى حاليا إعداد
شارات حول الموضوعات التالية:
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الزراعة :كيف يمكننا زراعة األغذية بصورة مستدامة؟
التنوع الحيوي :فلنتأكد من عدم انقراض المزيد من الحيوانات
والنباتات الرائعة من العالم!
تغير المناخ :شارك في مكافحة تغير المناخ من أجل مستقبل ينعم
باألمن الغذائي!
الطاقة :يحتاج العالم إلى بيئة صحية وكهرباء – كيف نستطيع
الحصول على كليهما؟
الغابات :توفر الغابات مأوى لماليين األنواع من النباتات والحيوانات
وتساعد على تنظيم والتحكم في الغالف الجوي وتزودنا بالموارد
األساسية .كيف نضمن لهم مستقبل مستدام؟
الحوكمة :اكتشف كيف يؤثر صنع القرار على حقوقك وعلى المساواة
بين الناس في جميع أنحاء العالم.
الجوع :يعد الحصول على طعام كاف حق
منo iحقوق اإلنسان
s ls
األساسية .ما الذي يمكننا فعله كي نساعد مليار شخص يعانون من
الجوع يوميا؟
التغذية :ما هي الوجبة الصحية و كيف يمكن اختيار األغذية
الصديقة للبيئة؟
المحيط :المحيط مبهر ومذهل .فهو يساعد على تنظيم درجة
الحرارة على سطح األرض ويزودنا بالموارد والكثير من األشياء األخرى.
التربة :دون وجود تربة خصبة ،يتوقف النمو .كيف يمكننا أن نعتني
باألرض التي نعيش فوق سطحها؟
 i c u ltالماء :الماء هو الحياة.ما الذي يمكننا القيام به لصون هذا المورد الثمين؟
r
ivers

سلسلة

شارات التحدي
الخاصة باألمم المتحدة

يتم إعدادها بالتعاون مع وكاالت األمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها
من المنظمات .والغرض من هذه الشارات هو رفع الوعي وتثقيف وتحفيز
الشباب على تغيير سلوكهم ،وعلى أن يكونوا عنصرا فاعال في التغيير
في مجتمعاتهم المحلية .ويمكن استخدام شارات التحدي من قبل
المعلمين في الفصول المدرسية وقادة الشباب ،وخاصة المجموعات
اإلرشادية أو الكشفية.
لإلطالع على الشارات الموجودة ،تصفح الموقع اإللكتروني
 .www.yunga-un.orgولتلقي التحديثات عن اإلصدارات الجديدة وغيرها
من األخبار عن االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة ،سجل اسمك في
النشرة اإلخبارية المجانية من هذا االتحاد عن طريق البريد اإللكتروني
yunga@fao.org
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هل ترغب في ركوب وسائل النقل العام مرات أكثر؟ اجمع الجداول الزمنية
الخاصة بوسائل النقل ومارس قراءتها ،وارسم مساراتها على خريطة،
وامش سيرا على األقدام إلى محطة األوتوبيس ،واعرف ثمن األجرة ،وجرب
رحلة باستخدام وسائل المواصالت .هل ترغب في تناول األطعمة األكثر
صحية؟ جرب الكثير من األطعمة الصحية لمعرفة أيهم تريد ،جرب الوصفات،
تعلم كيف تقرأ الملصقات على المواد الغذائية ،خطط للوجبات ،و قم بزيارة
المحالت التجارية للعثور على األطعمة الصحية الموجودة على رفوفها.
استمر في ممارسة هذا السلوك إلى أن يصبح عادة.

اقض الوقت في الهواء الطلق

ال يعتني أي شخص بشيء ال يدخل في دائرة اهتمامه .أمض بعض الوقت
في البيئات الطبيعية  -سواء كان ذلك في متنزه محلي أو البرية البكر –
شجع على خلق رابطة عاطفية مع العالم الطبيعي ،وهو األمر الذي ثبت أنه
يؤدي إلى سلوك أكثر مناصرة للبيئة.

أشرك األسر والمجتمعات المحلية المعنية

لماذا تغير سلوك شخص واحد فقط من الشباب بينما يمكنك تغيير
سلوك أسرته بالكامل ،أو حتى المجتمع كله؟ انشر رسالتك على نطاق
أوسع ،وشجع الشباب على اإللحاح على أسرهم أو أصدقائهم لالنضمام،
واعرض ما تقوم به من أجل المجتمع المحلي .ولتحقيق تأثير أكبر ،كن
سياسيا ومارس الضغط على حكومتك المحلية أو الوطنية.

تعهد بالتزام أمام الجمهور

يميل الناس إلى فعل شيء ما إذا وافقوا على القيام به أمام شهود أو في
بيان مكتوب  -لماذا ال نستفيد من ذلك؟

ارصد التغير واحتفل بالنجاح

إن تغيير السلوك عمل شاق بالفعل! أعد النظر في المهام بانتظام لرصد
اإلنجازات ومكافأة النجاح المستمر بطريقة مناسبة.

اجعل قيادتك على أساس القدوة

سوف ينظر الشباب الذين تعمل معهم باحترام إليك .فهم يحترمونك،
ويهتمون بمعرفة رأيك ،ويريدون أن تكون فخورا بهم .إذا كنت تريد لهم
تبني السلوك الذي تنادي به ،يجب عليك أن تكون قدوة ،وأن تعمل هذه
التغييرات بنفسك.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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إحداث تغيير في السلوك
نحن نعمل مع الشباب ألننا نريد أن ندعمهم في أن يعيشوا حياة تلبي
احتياجاتهم ،وأن نساعدهم في االستعداد لمستقبلهم ،وإعدادهم لكي
يصبحوا على يقين بأنهم يمكنهم أن يحدثوا فرقا في العالم .وأفضل طريقة
لعمل هذا االختالف هو من خالل تشجيع الشباب على تبني تغيير للسلوك
على المدى الطويل .إن العديد من المشاكل الحالية االجتماعية والبيئية نابعة
من السلوك البشري غير الصحي أو غير المستدام .فمعظم الناس بحاجة
إلى التكيف مع سلوكهم ،ليس فقط لمدة مشروع ما مثل العمل على هذه
الشارة ،ولكن طوال الحياة .والشباب اآلن على معرفة بهذه القضايا أكثر من
أي وقت مضى ،ولكن ال يزال يتصرف بطرق ضارة .فمن الواضح أن رفع الوعي ال
يكفي ببساطة لتغيير السلوك.

إذن ما الذي يمكن أن تفعله؟

هناك بعض الطرق المؤكدة لتعزيز تغيير السلوك ،ولذلك لزيادة األثر الطويل
األجل لشارة التحدي هذه ،حاول القيام بما يلي:

التركيز على تغيير محدد ويمكن تحقيقه في السلوك

حدد أولويات األنشطة التي تستهدف تغيير سلوك واضح جدا ومحدد
(مثل “شراء ورق التواليت المصنوع من مواد يمكن اعادة تدويرها” بدال
من اعطاء نصيحة عامة “لحماية الغابات”).

شجع على التخطيط للعمل والتمكين

ضع الشباب في مراكز القيادة ،ودعهم يختارون األنشطة الخاصة بهم،
ويخططون كيفية تنفيذها.

ت ََح َّد السلوك الحالي وتعامل مع الحواجز أمام العمل

شجع المشاركين على التدقيق في سلوكهم الحالي والتفكير
في الكيفية التي يمكن بها تغييره .كل لديه أعذار لتبرير عدم
التصرف بطريقة معينة ،ومنها ضيق الوقت ،أو عدم وجود المال ،أو
عدم معرفة ما يجب القيام به  ...والقائمة تطولَ .ش ِّجعْ الشباب على
التعبير عن هذه األعذار ،ثم ابحث عن طرق للتغلب عليها.

12

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الخطوة

٣

العمل

الخطوة

٤

المناقشة

اطلب من المشاركين عرض نتائج أنشطتهم الخاصة بشارة التحدي على بقية
المجموعة .هل تالحظ وجود تغييرات في مواقفهم وسلوكهم؟ شجع المشاركين
على التفكير في كيف أن أنشطتهم اليومية تعتمد على الغابات وتؤثر فيها .ناقش
التجربة ،وفكر في كيف يمكنهم االستمرار في تطبيقها في حياتهم.

الخطوة

٥

االحتفال

ِّ
نظم احتفال ألولئك الذين أتموا المنهج الدراسي لشارة التحدي بنجاح .ادع األسر
واألصدقاء والمعلمين والصحفيين وقادة المجتمع للمشاركة في االحتفال .شجع
مجموعتك على تقديم نتائج المشروع على المجتمع بطريقة خالقة .امنحهم شهادات
وشارات التحدي (انظر صفحة  134لالطالع على التفاصيل).

الخطوة

٦

تشارك مع االتحاد العالمي
للشباب واألمم المتحدة !

أرسل لنا قصصك وصورك ورسوماتك وأفكارك واقتراحاتك .يسعدنا دائما أن نسمع
كيف تم استخدام شارات التحدي هذه من جانبك ،فنحن نريد دائما تحسين مواردنا،
لذلك اتصل بنا علىyunga@fao.org :
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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اسمح بوقت كاف للمجموعة لتنفيذ األنشطة .فبعض األنشطة مثل لعبة التخمين
التي توضح بعض وظائف الغابة أو إعداد ملصقة عن الغابة قد تستغرق ساعة أو
أقل ،في حين أن بعض األنشطة مثل مراقبة حياة الغابة في الفصول المختلفة
يتطلب العمل على مدار عدة أسابيع أو أشهر .ومن المفيد أن تقرر أوال كيف تريد أن
تكمل الشارة (خالل اجتماعاتك األسبوعية أو في المعسكر( ثم تختار بعدها األنشطة
المناسبة التي يمكنك أن تنفذها قدم لهم الدعم والتوجيه طوال العملية ،ولكن
تأكد من أنهم ينفذون مهامهم بصورة مستقلة قدر اإلمكان .ويمكن إجراء العديد من
األنشطة بعدة طرق مختلفة .شجع المشاركين على التفكير والتصرف بشكل خالق
عند القيام بأنشطتهم.

نصائح

تتعلق بتنفيذ

متطلبات الشارة مع

مجموعتك

يتم إعدادها بالتعاون مع هيئات األمم المتحدة والمجتمع المدني وغيرها
من المنظمات .والغرض من هذه الشارات هو رفع الوعي وتثقيف وتحفيز
الشباب على تغيير سلوكهم ،وعلى أن يكونوا عنصرا فاعال في التغيير في
مجتمعاتهم المحلية .ويمكن استخدام شارات التحدي من قبل المعلمين في
الفصول المدرسية وقادة الشباب ،وخاصة المجموعات اإلرشادية أو الكشفية.

الخطوة

١

التحقق

شجع مجموعتك على معرفة المزيد عن الغابات .وننصحك بالبدء بتقديم نبذة عن
ِّ
الغابات من خالل تجربة تعلم عملية في إحدى الغابات (كما هو الحال في النشاط A.1
“نزهة بالغابة”) .يمكنك أيضا عرض مقطع فيديو ممتع ومليء بالمعلومات لتقديم
القضايا المتعلقة بالغابات ،مثال “عن الغابات والرجال”:

www.unep.org/flvPlayer/share/default.asp?id=1307

ّ
المختلفة
بعدها يستطيع المشاركون المضي قدما في التعلم في كثير من األماكن
زر الحدائق النباتية المحلية أو مكتبة الحي أو متحف للتاريخ الطبيعي ،وقم بدعوة
أحد العلماء للتحدث إلى مجموعتك أو قم بالبحث على االنترنت أو اكتشف الطبيعة
العظيمة .بعض الموارد مثل “دليل الشباب للغابات” وموقع الموجة الخضراء
( )greenwave.cbd.intوغيرها من الموارد المذكورة في نهاية هذا الكتيب تعتبر بمثابة
أماكن رائعة لإلطالع .ناقش مع المجموعة كيف يمكن لخياراتنا وأفعالنا الفردية أن تساعد
في إحداث تغيير إيجابي.

الخطوة

٢

االختيار

بصرف النظر عن األنشطة اإللزامية ،والتي تضمن أن يفهم المشاركون المفاهيم
األساسية والقضايا المتعلقة بالغابات ،يتم تشجيع المشاركين على اختيار األنشطة
التي تتوافق بصورة أفضل مع احتياجاتهم واهتماماتهم وثقافتهم .دعهم -إلى أقصى
حد ممكن -يختاروا األنشطة التي يريدون القيام بها .يمكن أن يتم عمل بعض األنشطة
بشكل فردي ،والبعض اآلخر في شكل مجموعات صغيرة .إذا كان لديك نشاط آخر مناسب
على وجه الخصوص لمجموعتك أو منطقتك ،يمكنك أيضا أن تدرجه كخيار إضافي.
14
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لسهولة االستخدام وضمان أن جميع المواضيع الرئيسية تم
تناولها ،فإن كال من المعلومات األساسية (صفحة  )-91 26واألنشطة
(صفحة  )131 - 92تنقسم إلى خمسة أقسام رئيسية هي:
(أ) :حياة الغابة  :يقدم الحقائق األساسية حول الغابات وحياة
الغابات ،وإعطاء لمحة مفصلة عن أنواع مختلفة من الغابات
(ب) :استخدام الغابات :يلقي نظرة فاحصة على ثروة
الخدمات والموارد التي توفرها الغابات.
(ج) :الغابات والثقافة :يستكشف األهمية الثقافية للغابات
في جميع أنحاء العالم ،والدور الذي تلعبه الغابات في الترفيه.
(د) :الغابات في خطر :يناقش الطرق التي يمكن للعمليات
الطبيعية والبشرية ان تضر من خاللها بالغابات ،وتضر بالحياة على
األرض نتيجة لذلك.
(هـ) :إفعل شيئا :تقترح أفكار لتحفيز ومساعدة مجموعتك
أو فصلك على اتخاذ مبادرات ذات صلة بالغابات داخل المجتمعات
المحلية.
المتطلبات :لكسب الشارة ،يجب على المشاركين إكمال (على
األقل) واحد من النشاطين اإللزاميين الموجودين في بداية كل قسم،
باإلضافة إلى نشاط واحد إضافي (على األقل) من كل قسم ،يتم
اختياره بشكل فردي أو كمجموعة (انظر الرسم صفحة  .)18ويمكن
للمشاركين أيضا استكمال األنشطة اإلضافية التي تعتبر مناسبة من
قبل المعلم أو القائد.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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هيكل الشارة
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محتوى الشارة
والمنهج الدراسي
تم تصميم “شارة تحدي الغابات” للمساعدة في توعية األطفال
والشباب بالدور الحاسم الذي تلعبه الغابات في دعم الحياة على
األرض .وسوف يساعدك هذا الكتيب على وضع برنامج تعليمي
مناسب وممتع وجذاب لفصلك أو للمجموعة الخاصة بك.
يقدم الجزء األول من هذا الكتيب معلومات أساسية عن الموضوعات
التعليمية ذات الصلة بهدف مساعدة المعلمين والقادة الشباب في
إعداد الدورات واألنشطة الجماعية دون الحاجة للبحث عن المعلومات.
وتشتمل المحتويات على أهمية النظم اإليكولوجية للغابات،
واستخدام الغابات ،والغابات في خطر ،والقيمة الثقافية واالقتصادية
واالجتماعية للغابات للناس في جميع أنحاء العالم .ومن الطبيعي أن
تكون بعض هذه األنشطة أكثر مالئمة ألعمار معينة أكثر من غيرها.
ومن ثم يجب أن يختار القادة الموضوعات ومستوى التفاصيل األكثر
مالئمة لمجموعتهم.
ويتضمن الجزء الثاني من هذا الكتيب منهج الشارة حيث يقدم
تشكيلة متنوعة من األنشطة واألفكار التي تساعد األطفال والشباب
على اكتساب المعارف والمهارات والقيم الالزمة لحماية وحفظ وتعزيز
الغابات واستدامة المنافع التي توفرها للناس وللكوكب .وتوجد
قائمة مرجعية لمساعدة المشاركين على تتبع األنشطة التي أنجزت
في نهاية المنهج الدراسي.
يوجد في نهاية هذا الكتيب موارد إضافية ،ومواقع الكترونية مفيدة،
ومسرد يشرح المصطلحات الرئيسية (والتي تم إبرازها في النص
هكذا).
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تذكر:

تقدم هذه الشارة العديد من األنشطة المختلفة تروق للشباب في جميع أنحاء العالم،
ممن يعيشون بالقرب من أنواع مختلفة من الغابات وبدرجات مختلفة من الوصول إلى
الموارد والتكنولوجيات .ولن تكون كل األنشطة ممكنة في جميع أنحاء العالم :فمن
الصعب استكشاف العالم الشتوي المتجمد للغابات إذا كنت تعيش في المناطق
المدارية ،أو بث نشرة إذاعية على االنترنت إذا لم يكن لديك اتصال عالي السرعة باإلنترنت.
تأكد من اختيار األنشطة ذات الصلة ،والتي يمكنك القيام بها في منطقتك.

الفئات العمرية لألنشطة
لمساعدتك ومجموعتك في اختيار األنشطة األكثر مالءمة ،يتم توفير نظام كودي لإلشارة
إلى الفئة (أو الفئات) العمرية التي يكون فيها النشاط أكثر مالئمة لها .فبجانب كل
نشاط ،يشير كود (المستوى  1 ١و  ٢على سبيل المثال) إلى أن النشاط ينبغي أن
يكون مناسبا لمن هم في عمر خمس إلى عشر سنوات ،والذين تتراوح أعمارهم بين
 15-11سنة.

المســــتوي

١

خمس إلى عشر سنوات

٢

أحد عشر إلى خمسة عشر سنة

٣

ستة عشر سنة وأكثر

ومع ذلك يرجى مالحظة أن هذا الترميز ُيعد بمثابة مؤشرات فقط .فقد تجد نشاطا ما
مدرجًا في مستوى واحد مناسبا لمجموعة عمرية أخرى في منطقتك .كما ينبغي أن
يقوم المعلمون وقادة الشباب باالستعانة برؤيتهم وخبرتهم الخاصة في إعداد المناهج
الدراسية المناسبة لمجموعاتهم أو فصولهم .ويمكن أن يشمل ذلك أنشطة إضافية غير
مدرجة في هذا الكتيب ،ولكنها تسمح لك بتحقيق جميع المتطلبات التعليمية.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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المقـــــــــــدمة

الهدف األساسي من شارة التحدي هو التثقيف واإللهام وتشجيع
االهتمام بالغابات وتحفيز األفراد على تغيير سلوكهم وتعزيز
العمل على المستويين المحلي والدولي .واألهم من ذلك كله
أن تكون أنشطة الشارة متعة ،وأن يستمتع المشاركون بعملية
كسب الشارة ،والتعرف على الغابات.

القسم (أ) :حياة الغابة
نشاط إلزامي واحد (  A.1أو )A.2

و

نشاط اختياري واحد على األقل

( )A.3-A.27

+

القسم (ب) :استخدام الغابات
نشاط إلزامي واحد ( B.1أو )B.2

و

نشاط اختياري واحد على األقل

()B.3 - B.17

+

القسم (ج) :الغابات والثقافة
نشاط إلزامي واحد (  C.1أو )C.2

و

+

نشاط اختياري واحد على األقل
( )C.3-C.20

القسم (د) :الغابات في خطر
نشاط إلزامي واحد (  D.1أو )D.2

و

نشاط اختياري واحد على األقل

+
القسم (هـ) :افعل شيئا

نشاط إلزامي واحد (  E.1أو )E.2

و
=

( )D.3-D.15

نشاط اختياري واحد على األقل

( )E.3-E.15

ا كتملت

شارة التحدي الخاصة بالغابات!
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القسم

ب

استخدام الغابات

ج
الغابات والثقافة

د

الغابات في خطر

هـ

افعل شيئًا

النشاط
 : A.1اذهب في نزهة

الستكشاف األشياء الحية
وغير الحية في الغابات
باستخدام الحواس
المختلفة.

 : A.10غابة لجميع
المواسم (صفحة )95

لتالحظ كيف تتغير الغابات
المحلية خالل المواسم
المختلفة.

 : B.1األخشاب الحية

البحث في كيف أن غابة ما
في منطقتك مهمة لتوفير
سبل العيش للناس.

(صفحة )93

(صفحة )103

 : B.5تسلق األشجار

لمعرفة المزيد عن فرص
العمل التي يحتاج الناس
فيها لتسلق األشجار،
ومعرفة كيفية تسلق
األشجار بأمان.

: C.1السكان األصليون

أداء مسرحية حول األهمية
الثقافية للغابات في بلدك.

 : C.8اإللهام األدبي

لقراءة األعمال األدبية حول
الغابات ووصف الغابات
بطريقة مبتكرة.

(صفحة )104

(صفحة )2 )111
(صفحة )113

 : D.1الغابات تحت

التهديد (صفحة )119

لفهم بعض العوامل التي
تهدد الغابات.

 : D.4الغرباء! (صفحة )120

لمعرفة ما هي األنواع
الغازية التي تعيش في
الغابات في منطقتك.

 : E.1مهرجان الغابة

تنظيم حدث ممتع لالحتفال
بالغابات.

 : E.4تبرعات للغابات

لتنظيم حملة لجمع
التبرعات لمنظمة تحمي
الغابات.

(صفحة )125

(صفحة )126

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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أ

حياة الغابة

الهدف التعليمي

عينة من المناهج

الدراسية

للشارة
تعطي عينة المناهج لمختلف الفئات العمرية أدناه أمثلة على الكيفية التي يمكن
بها الحصول على الشارة ،وذلك بغرض مساعدتك في تطوير البرنامج الخاص بك.

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
كل نشاط له هدف محدد للتعلم ،ولكن باإلضافة إلى هذا ،سيكون
لدى األطفال فرصة إضافية لتعلم المزيد من المهارات العامة بما في
ذلك ما يلي:
 Ù Ùالعمل الجماعي
 Ù Ùالخيال واإلبداع
 Ù Ùمهارات المالحظة
 Ù Ùالوعي الثقافي والبيئي
 Ù Ùالمهارات العددية ومهارات القراءة والكتابة

20
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القسم

ب

النشاط
 : A.2المنازل األحيائية

لتتعرف على مختلف
المجمعات الحيوية الحرجية
في منطقتك أو بلدك.

 : A.17تحليل التربة

لتالحظ الطبقات المختلفة
للتربة في الغابة المحلية.

(صفحة )93

(صفحة )98

 : B.1األخشاب الحية
(صفحة )103

استخدام الغابات  : B.5السياحة البيئية
(صفحة )106

ج
الغابات والثقافة

د

الغابات في خطر

هـ

افعل شيئًا

البحث في كيف أن غابة ما
في منطقتك مهمة لتوفير
سبل العيش للناس.
لمعرفة المزيد عن اآلثار
االجتماعية والبيئية
للسياحة البيئية.

: C.1السكان األصليون

أداء مسرحية حول األهمية
الثقافية للغابات في بلدك.

 : C.12الغابات المقدسة

لتقدير القيمة الثقافية
والدينية للغابات.

(صفحة )2 )111
(صفحة )115

التهديد (صفحة )119

لفهم بعض العوامل التي
تهدد الغابات.

 : D.9إزالة الغابات
والتدهور (صفحة )122

لمعرفة المزيد عن إزالة
الغابات وتدهورها.

 : E.2ازرع شجرة

لتنظيم حدث لزرع األشجار
وتحفيز اآلخرين على زرع
األشجار أيضا.

 : E.11التواصل مع صناع
القرار (صفحة )129

الدعوة إلى سياسة محددة
بشأن الغابات لمعالجة
قضية الغابات في منطقتك.

 : D.1الغابات تحت

(صفحة )125

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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أ

حياة الغابة

الهدف التعليمي

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
كما كان الحال في المستوى  ،1فإن كل نشاط في المستوى  2له هدف
تعليمي محدد ،ولكنه يعزز أيضا مهارات عامة إضافية بما في ذلك ما
يلي:
Ù Ùالعمل الجماعي ومهارات الدراسة المستقلة
Ù Ùالخيال واإلبداع
Ù Ùمهارات المالحظة
Ù Ùالوعي الثقافي والبيئي
Ù Ùمهارات البحث
Ù Ùمهارات العرض والخطابة العامة
Ù Ùالقدرة على تقديم الحجة والنقاش
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القسم

ب

النشاط
 : A.2المنازل األحيائية

لتتعرف على مختلف
المناطق األحيائية الحرجية
في منطقتك أو بلدك.

 : A.26غابات المانغروف
الشامخة (صفحة )101

الكتشاف كيف تحمي
غابات المانغروف المناطق
الساحلية.

 : B.2سبل عيش بديلة

الستكشاف كيف يعتمد
الناس على الغابات في
معيشتهم ورفاهيتهم.

(صفحة )93

(صفحة )103

 : B.10أشجار الطاقة

لتحفيز التفكير اإلبداعي
حول الحصول على الطاقة
من الموارد الموجودة في
الغابات.

: C.2الغابات والحرائق

إلشعال نار بالمعسكر في
الهواء الطلق بأمان وشواء
الطعام عليها.

 : C.18تقرير إخباري

إلنشاء تقرير إخباري
عن شخص من السكان
األصليين والتحديات التي
يواجهونها في الغابات
المحلية.

استخدام الغابات (صفحة )107

ج
الغابات والثقافة

د

الغابات في خطر

هـ

افعل شيئًا

(صفحة )2 )111
(صفحة )117

 : D.2فقدان التنوع

البيولوجي (صفحة )119

الكتشاف أي من حيوانات
الغابة المعرضة لالنقراض.

 :D.13الغابات تحترق

لفهم آثار حرائق الغابات
الهائلة على النظم
اإليكولوجية للغابات.

 : E.2ازرع شجرة

لتنظيم حدث لزرع األشجار
وتحفيز اآلخرين على زرع
األشجار أيضا.

 : E.10متطوع للغابات

لدعم المحافظة على
الغابات من خالل التطوع
لدى منظمة محلية.

(صفحة )123

(صفحة )125

(صفحة )128

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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أ

حياة الغابة

الهدف التعليمي

خمس إلى عشر سنوات
أحد عشر إلى خمس عشرة سنة
ستة عشر سنة وأكثر
تسعى المهارات العامة في منهج المستوى  3إلى تطوير ما يلي:
Ù Ùالعمل الجماعي والدراسة المستقلة
Ù Ùالخيال واإلبداع
Ù Ùمهارات المالحظة
Ù Ùالوعي الثقافي والبيئي
Ù Ùالمهارات التقنية والقدرة على البحث في القضايا
المعقدة
Ù Ùمهارات العرض والخطابة العامة
Ù Ùالقدرة على تقديم الحجة والنقاش
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Ù Ùعلى األقل بحجم ملعب كرة القدم األمريكية
Ù Ùبها أشجار بطول (أو أطول) زرافة بالغة
Ù Ùبها ما يكفي من فروع وأوراق وكروم في رؤوس األشجار تحجب عشر السماء
على األقل.

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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ج

د
افعل

?

أكثر من نصف غابات العالم (من حيث المساحة) توجد في خمسة بلدان
فقط (االتحاد الروسي والبرازيل وكندا والواليات المتحدة األمريكية والصين).

الحياة

وبعبارة أخرى ،وفقا لمنظمة األغذية والزراعة ،يجب أن تكون الغابة:

ب

خطر

Ù Ùمساحة يابسة  0.5 -هكتار كحد أدنى
Ù Ùارتفاع األشجار  5 -أمتار كحد أدنى
 Ù Ùغطاء تاجي  10 -في المائة على األقل

استخدام

ومع ذلك ،فمن المهم وضع تعريف مشترك إلعطاء الناس في جميع أنحاء العالم
نقطة انطالق مشتركة للعمل .تقدم منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو)
تعريفًا للغابات يتم استخدامه دوليا ،ينص على أنه يجب أن تتوافر في الغابة
الخصائص الثالث التالية:

أ

ثقافة

من خالل توفير الموائل
والغذاء لماليين من النباتات
والحيوانات ،تساعد الغابات
في الحفاظ على التنوع
البيولوجي على األرض فهي
توفر لنا مواد مفيدة مثل
الخشب للبناء أو كوقود.
كما أنها تساعد في الحفاظ
على مصادر المياه لدينا نظيفة وصالحة للشرب فضال عن أن جذورها القوية
تمنع تعرية التربة وانجرافها ،األمر الذي يجعلنا أيضا أقل عرضة للمخاطر البيئية
مثل الفيضانات .تساعد الغابات أيضا في الحفاظ على نظافة الهواء حيث تقوم
بتخزين ثاني أكسيد الكربون ،مما يساعد على إبطاء معدل تغير المناخ .توفر
الغابات كذلك فرص العمل التي تساعد الناس وأسرهم أن يعيشوا حياة أفضل
وتكفل لهم أماكن للعب واالسترخاء .حاول تلخيص كل ذلك في تعريف من بضع
كلمات!

ه

معلــــــــــــــــــــــــومـــــات

ما هي الغابة؟
ليس من السهل تعريف الغابة في بضع كلمات .فالغابات أكثر بكثير من
مجرد مجموعة كبيرة من األشجار التي تنمو على مساحة واسعة! فهي نظم
إيكولوجية معقدة تتغير باستمرار ومليئة بالحياة .كما أنها توفر مساكن
للماليين من البشر والحيوانات والحشرات واألشجار والفطريات والكائنات
المجهرية التي تعيش في التربة ،حيث تعيش وتنمو جميعا( .وتعرف هذه
“المنازل” علميا باسم الموائل :العديد من الموائل المختلفة تشكل نظم
إيكولوجية أكبر).

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة

سو يونغ تش
وي10 ،سنوات ،جمهورية كوريا
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الحياة

تؤدي أوراق الشجرة أو اإلبر أيضا وظيفة هامة .وهي مرتبة على األغصان
بحيث تحصل على الحد األقصى ألشعة الشمس ،والذي عن طريقه تنتج
األغصان الغذاء للشجرة كلها .وتعرف هذه العملية باسم التمثيل الضوئي،
والتي سوف نعرف المزيد عنها في وقت الحق.

استخدام

ثم يأتي جذع الشجرة وهو الذي يدعم الفروع وينقل الماء والمغذيات من
التربة إلى بقية الشجرة .وتغطي الجذع طبقة سميكة واقية تسمى اللحاء.
أيضا لألشجار فروع وأغصان .تنمو الفروع من الجذع بينما تنمو األغصان
الصغيرة تنمو على أطراف الفروع .تنقل األغصان الماء والمعادن من الجذع
والفروع إلى األوراق أو اإلبر.

أ

ب
ثقافة

الشجرة

األوراق (أو اإلبر)
األغصان

الثمرة

الجذع
الجذور

خطر

الفروع

ج

د

ال

اد ا
التح
در :ا
مص

يل
ال م
لع
ل

شبا
بو
ا
أل
م
م ال

نبتة
مت
حدة،

إ
ميلي
دونيجان
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البذور

شجيرة
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ما هي الشجرة؟
لما كان التعريف األساسي للغابة
يعتمد على وجود األشجار ،دعونا
نعرف كيف يتم تعريف األشجار نفسها .أبسط تعريف للشجرة هو أنها نبات
طويل الجذع يدعم الفروع ذات األوراق أو اإلبر .وإذا نظرنا أعمق ،فسنرى أن األشجار
مثل كثير من النباتات ،تبدأ في شكل بذور .فإذا حصلت بذرة الشجرة على ما
يكفي من الغذاء والماء وضوء الشمس ،فسوف تصبح نبتة والتي سوف تنمو
لتصبح شتلة (شجرة صغيرة) وتنمو في نهاية المطاف شجرة تنتج بذورها
الخاصة بها.

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة

سيساعد الرسم المقابل على شرح دورة حياة الشجرة وأجزاء مختلفة منها.
كل األشجار لها جذور تنمو إلى أسفل في التربة ويؤدي بعض الوظائف
الهامة جدا :فهي تثبت الشجرة بقوة في األرض بحيث يمكنها الوقوف بشكل
مستقيم؛ كما أنها تمتص الماء والمعادن والمغذيات من التربة ،والتي تغذي
الشجرة كلها.

كثير من الناس يوسعون تعريف “الغابة” ليشمل المنتزهات الحضرية
والبساتين ونظم الحراجة الزراعية والمحاصيل الزراعية الشجرية األخرى.

أطلق نكتة سخيفة
س :ماذا ترتدي الشجرة في حفل السباحة؟
ج :جذع السباحة!
س :ماذا تفعل الشجرة عندما يغلق البنك؟
ج :تفتح فرعا جديدا!
المصدر http://www.ducksters.com/jokesforkids/tree.php
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الحياة

أ
استخدام

فهذا هو المكان الذي يتم
فيه إعادة التدوير :حيث
تنشغل الفطريات والحشرات
والبكتيريا وديدان األرض
بتحليل مواد النفايات
إليجاد تربة جديدة ومغذيات
للنباتات .وغالبا ما تغطي أرضية الغابة سجادة من السرخس واألعشاب والفطر
ونبتات األشجار.

ب

الطبقة السفلية

الظلة
إذا بحثت أبعد من ذلك  ،يمكنك أن ترى ظلة الغابة .والظلة تشبه سقفا مصنوعا
من فروع متشابكة وأغصان وأوراق األشجار
الطويلة في الغابة .فهي تشكل غطاء
مظل لحماية بقية الغابة.

ج
خطر

الطبقة البارزة

ثقافة

إذا تحركنا مستوى واحد ألعلى ،سنجد أن الطبقة التالية التي ينبغي فحصها هي
الطبقة السفلية .وتتكون هذه الطبقة من األدغال والشجيرات واألشجار الصغيرة
التي تكيفت على العيش في ظل الظلة.

تتكون الطبقة البارزة
من أطول األشجار
التي تصل إلى ما
فوق الظلة (أي
أنها تخرج منها).

د

اون بنج ش

افعل

عاما،
ن16 ،
ي

مال
يزيا
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طبقات الغابة
العديد من الغابات لها
طبقات مختلفة من
نمو النبات .والطبقات
الرئيسية هي:
إذا حصلت على فرصة
الستكشاف غابة ما،
فأحرص على قضاء بعض
الوقت بعيدا عن جميع
المناظر المثيرة لالهتمام
لدراسة األرضية قليال .في
كثير من األحيان ،تكون
أرضيات الغابات مغطاة
باألوراق البالية واألغصان
واألشجار الساقطة
والمخلفات الحيوانية
والطحلب وغيرها
من المواد العضوية
(الطبيعية) .وهذه
المنطقة التي تبدو مملة
من الغابة هي في الواقع
مهمة للغاية.
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أرضية الغابة

المي للشباب واألمم المتحدة ،إميلي دونيجان

30

من دواعي األسف أن الغابات في عالمنا تختفي بمعدل ينذر بالخطر .وفقا لمنظمة
األغذية والزراعة فقد العالم بين عامي  2000و  ،2010حوالي  5.2مليون هكتار من الغابات
سنويا .هذه المساحة بحجم كوستاريكا! اليوم ،يبلغ مجموع مساحة الغابات في
العالم ما يزيد على أربعة مليارات هكتار ،أي  31في المائة من المساحة الكلية لليابسة.
ولحسن الحظ ،فإن معدل فقدان الغابات يتباطأ ،ولكن ال تزال هناك العديد من
التحديات التي تهدد غاباتنا .هناك أيضا العديد من األشياء التي يمكن القيام بها
للمساعدة في إنقاذها ،وهو ما سوف نتعرف عليه في هذه الشارة من شارات التحدي.

الحياة
استخدام

الي يونغ وونغ 13 ،عاما ،هونج كونج ،الصين

أ

ب
ثقافة

هل تعرف الفرق بين المناخ والطقس؟
Ù Ùالطقس مرتبط بمكان معين في غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا.
على سبيل المثال ،يوم ما قد يكون ملبدا بالغيوم ورذاذ المطر ،ويوم آخر
قد يكون مشمسا مع غيوم قليلة.
Ù Ùالمناخ هو ما نسميه ظروف الطقس المتوسطة أو التقليدية
لمنطقة معينة .وقد تكون هذه 'المنطقة' مدينة واحدة (على سبيل
المثال بعض المناطق لديها مناخ جاف وحار في حين قد تكون مناطق
أخرى باردة وممطرة)  -أو تشمل الكوكب كله (على سبيل المثال
يمكننا حساب متوسط درجات الحرارة العالمية ،أو متوسط كمية األمطار
في مختلف العالم).

خطر

تذكر :يساعد المناخ في تقرير المالبس التي تحتاجها
عادة في المكان الذي تعيش فيه .كما أن النظر من النافذة
ورؤية الطقس يساعدك على تحديد أي من تلك المالبس
سترتديها اليوم!

ج

د
افعل

تختلف أنواع الغابات أيضا وفقا للمجمع الحيوي التي تقع بها (انظر
صفحة  .)35 - 34تختلف المجمعات الحيوية بسبب الظروف المختلفة
للمناخ والطقس في المناطق التي توجد بها.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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أنواع الغابات
تتمثل إحدى طرق تصنيف الغابات في معرفة مدى تأثير األنشطة البشرية على
الغابات ،والتي تقسم الغابات إلى ثالث فئات:

الغابات األولية
تشكل الغابات األولية  36في المائة من الغابات في العالم .وهي الغابات التي لم
تتغير بفعل النشاط البشري ،وتنمو بها أنواع األشجار األصلية فقط .الغابات األولية،
وخاصة الغابات االستوائية الرطبة ،لديها أكبر مجموعة متنوعة من األنواع النباتية
والحيوانية.

الغابات المزروعة
هي الغابات التي زرع البشر فيها األشجار .وهي مصدر متزايد األهمية لمختلف
منتجات الغابات ،بما في ذلك المنتجات الخشبية للحصول على األخشاب وخشب
الوقود ،والمنتجات الحرجية غير الخشبية مثل األلياف .وتعتبر الغابات المزروعة
(وتسمى أيضا “المزارع الحرجية”) مهمة ألنها توفر هذه المنتجات الحرجية
الخشبية وغير الخشبية ،كما أنها تساعد على الحد من إزالة الغابات في الغابات
الطبيعية .وغالبا ما يتم أيضا إيجاد الغابات المزروعة ألغراض بيئية مثل المحافظة
على التربة .تجدر اإلشارة إلى أن مجال المزارع الحرجية في العالم آخذ في االزدياد،
ويتوقع أن يستمر هذا االتجاه .حاليا ،تشكل الغابات المزروعة سبعة في المائة من
غابات العالم.

الغابات الطبيعية
تتكون الغابات الطبيعية من األشجار األصلية التي ال تصنف على أنها مزارع حرجية.
فعلى سبيل المثال ،باإلضافة إلى أنواع األشجار األصلية بها ،يمكن أن تشمل هذه
الغابات األنواع غير األصلية التي أدخلها البشر .يعتبر التشبع بالماء مثال آخر للنشاط
البشري الذي يؤثر على هذه الغابات .تشكل الغابات الطبيعية  57في المائة من
الغابات في العالم.
هناك أنواع مختلفة من الغابات الطبيعية في جميع أنحاء العالم ،تتفاوت وفقا
لعوامل مثل المناخ (درجة الحرارة وسقوط األمطار) ،والموقع .تعرف على األنواع
المختلفة في الصفحات !٤١-٣٦
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الحياة
استخدام

ب
ثقافة

المصدر .MA 2005 :خريطة مصممة بواسطة ايمانويل بوماي ،،باريس.

أ

ج

التندرا
غابة البحر األبيض المتوسط
والمشج ّرة وحرج

المراعي والسافانا والجنيبات المعتدلة
المراعي والجنيبات الجبلية
المراعي المغمورة والسافانا

د

المانغروف

افعل

غابة شمالية  /التايغا

خطر

غابة عريضة األوراق رطبة
استوائية وشبه استوائية
غابة عريضة األوراق استوائية
وشبه استوائية
غابة صنوبرية استوائية
وشبه استوائية
غابة مختلطة عريضة
األوراق معتدلة
غابة صنوبرية معتدلة

المراعي والسافانا والجنيبات
االستوائية وغير االستوائية

الصحراء والجنيبات الجافة
الصخور والجليد

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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المناطق

األحيائية

الرئيسية في العالم
سواء كانت طبيعية أو مزروعة ،هناك عامل مشترك في الغابات :األشجار! ففي واقع
األمر ،أشجار الغابة  -جنبا إلى جنب مع غيرها من النباتات واألنواع الحيوانية التي
تعيش وتنمو فيها  -هي التي تحدد نوع الغابات أو “المجمع الحيوي” .فالمجمع
الحيوي هو منطقة يمكن تصنيفها وفقا للنباتات والحيوانات التي تعيش فيها.
على سبيل المثال ،الغابات المطيرة يعتبر المجمع الحيوي .وهناك أمثلة أخرى
للمجمعات الحيوية تشمل الصحاري والمراعي والشعاب المرجانية.
هذه الخريطة تبين المجمعات الحيوية المختلفة على األرض ،وأين تقع.
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الحياة

أ
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37

د
افعل

?

غابات االمازون المطيرة هي أكبر الغابات المطيرة في العالم ،وتمتد ألكثر
من  800مليون هكتار وتمر بتسع دول .يعتبر حوض األمازون موطن ألغنى
تنوع في العالم للطيور وأسماك المياه العذبة والفراشات ،وتشير التقديرات
إلى أن ربع جميع األنواع البرية توجد هناك .فهذا الحوض هو ،على سبيل
المثال ،موئل أنواع نادرة مثل النمور المرقطة والنسور الخطافة والدالفين
الوردية النهرية .اعرف المزيد عن الغابات االستوائية المطيرة في صفحة .38

ج
خطر

هل تعلم؟

ب
ثقافة

الغابات شبه االستوائية الجافة
هي الغطاء النباتي الطبيعي
لنوع مناخ البحر األبيض
المتوسط( معتدل ورطب في
الشتاء وجاف صيفا) ،السائد
في مناطق مختلفة حول العالم .أنواع األشجار
التقليدية هناك ذات أوراق صغيرة جلدية على مدار السنة (مما يجعلها دائمة
الخضرة ،على عكس النباتات النفضية) .يتراوح الغطاء النباتي من غابات
طويلة مفتوحة إلى مشجرات وشجيرات متناثرة .تم إزالة نسبة كبيرة من
الغابات المتوسطية التاريخية وتهيمن عليها اآلن الشجيرات ،في حين تحولت
العديد من غابات الكافور األسترالية إلى مزارع حرجية .وتعتبر منطقة كيب
في جنوب أفريقيا موطنا للحياة النباتية الغنية بشكل خاص ،بما في ذلك
العديد من األنواع المستوطنة .أما المنتجات الحرجية المهمة ذات القيمة
التجارية فتشمل األخشاب والفلين والعسل والزيتون .وتعتبر حيوانات ثعلب
البحر العمالق والنمر المرقط والمدرع العمالق بعض من الحيوانات التي تعيش
هناك.

استخدام

الغابات شبه
االستوائية الجافة

36
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دعونا نلقي نظرة فاحصة على األنواع المختلفة للغابات
الموجودة وأين تنمو.

الغابات االستوائية
الجافة
تقع الغابات والمشجرات
االستوائية الجافة في المناطق
االستوائية ذات مواسم الجفاف المميزة للغاية .توجد هذه الغابات
في شرق وجنوب أفريقيا والهند وأجزاء من أمريكا الجنوبية وأجزاء من الصين،
حيث تمتد المشجرات على مساحات واسعة .الغطاء النباتي فيها مفتوح
نسبيا وعادة ما يتكون من األشجار النفضية التي تفقد أوراقها موسميا .هنا
عادة ما تنمو األشجار لتصل إلى  20مترا ،كما توجد أيضا طبقة سفلية من
الحشائش (الغطاء النباتي الذي ينمو تحت الظلة) .وبسبب الحرائق المتكررة
وقطع األشجار ،تحول كثير من هذه المشجرات إلى مناطق تسمى السافانا ،حيث
تكثر الحشائش والشجيرات .في أفريقيا على وجه الخصوص ،تعتبر المشجرات
والسافانا موائل رئيسية للحياة البرية ،وتوفر للسكان المحليين منتجات وخدمات
ق ّيمة ،مثل خشب الوقود والعسل واألخشاب ولحوم الطرائد واألدوية ومراعي
للماشية .ومن المعروف أن الحيوانات بما في ذلك الزرافات والقردة ووحيد القرن
األبيض تتجول في الغابات االستوائية الجافة.
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الغابات النفضية
المعتدلة عريضة
األوراق

أ
استخدام

ب
ثقافة

الغابات النفضية المعتدلة
عريضة األوراق هي الغطاء
النباتي الطبيعي لشرق
أمريكا الشمالية وأوروبا
الغربية وشرق آسيا وأجزاء من باتاغونيا .ويسود
هذه الغابة مناخ رطب وتشمل أنواع شجرية مثل البلوط ،الزان والبتوال
والجوز وعين الجمل والقيقب والدردار .تختلف هذه الغابات في هيكلها
وتركيبتها وفقا للمناخ المحلي والتربة واالرتفاع ووتيرة الحرائق .يعتبر
العديد من أنواع الخشب الصلب المذكورة ذات قيمة عالية نظرا لخصائص
خشبها واستخداماته ،ومعظم الغابات المتبقية تدار بشكل مكثف .وتشمل
الحيوانات التقليدية الموجودة فيها الثعالب والغزالن والخنازير ،وكذلك الطيور
الكبيرة الجارحة مثل الصقور حمراء الذيل .وتتمتع هذه الحيوانات بقدرات
تكيف خاصة مناسبة للحياة الموسمية .على سبيل المثال ،تخزن الغزالن
الدهون في فصلي الربيع والصيف ،وتحرقها أثناء األشهر األكثر برودة عندما
تقل كمية الطعام المتاح.

ج
خطر

الغابات الجبلية

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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تبدو الجبال والمرتفعات في كثير من األحيان مختلفة تماما عن غيرها من
المناطق الحرجية ،مع النباتات والحيوانات المختلفة من الغطاء النباتي
المنخفض المحيطة بها .فالجبال العالية في المناطق االستوائية (مثل جبال
األنديز والهماليا) بها مجموعة من أنواع الغابات بحسب ارتفاعها (طولها)
والتعرض للمناخ .عادة ما يكون الحد األعلى لها حوالي  3000متر .في المناطق
الجافة ،مثل الشرق األوسط ،غالبا ما توجد الغابات الطبيعية فقط في
الجبال .وبشكل عام ،تدعم الغابات الجبلية مجموعة متنوعة وكبيرة من
الموائل وضرورية لحماية مستجمعات المياه والمحافظة على التربة .تمثل
الدببة السوداء والماعز الجبلي وحيوانات النيص عدد قليل من المخلوقات
رباعية األقدام التي قد تشاهدها هنا.

38

ه

معلــــــــــــــــــــــــومـــــات
أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
38

الغابات االستوائية
المطيرة
توجد الغابات االستوائية
المطيرة أساسا حيث يكون
المناخ حارا ورطبا على مدار
السنة (أي في المناطق
االستوائية) .على سبيل
المثال ،هناك غابات استوائية
مطيرة كبيرة في حوض األمازون في أمريكا الجنوبية
وحوض الكونغو في وسط أفريقيا .وتعتبر الغابات االستوائية المطيرة
هي أكثر النظم اإليكولوجية البرية تنوعا في العالم حيث تحتضن العديد
من األنواع النباتية والحيوانية النادرة والمعرضة للخطر تعيش في الغابات
المطيرة (معرضة للخطر أي أنها مهددة االنقراض) ،فضال عن الكثير من
األنواع المستوطنة (األنواع التي تعتبر أصلية في مكان واحد وال يمكن
العثور عليها في أي مكان آخر) .في الوقت الحالي ،هناك حوالي  1.75مليون
نوع من النباتات والحيوانات والفطريات معروفة علميا ،ومع ذلك ،تشير
التقديرات إلى أنه قد يكون هناك ما يصل إلى 100مليون نوع ،ومن المتوقع
أن معظم األنواع التي لم يكتشفها العلماء بعد تعيش في الغابات
االستوائية المطيرة.
يعتبر الغطاء النباتي للغابات المطيرة غني باألشجار الطويلة المتراصة
بقرب بعضها البعض والتي غالبا ما تشكل ،ظلة سميكة متواصلة فوق
ما تبقى من الغابة ،وغالبا ما يصل ارتفاعها إلى  50و  60مترا .كما أن بعض
األشجار “البارزة” أيضا تبرز فوق الظلة .تحتوي الغابات االستوائية المطيرة
على العديد من الموارد الطبيعية مثل األخشاب والفواكه والمكسرات،
والنباتات الطبية والمطاط وجذوع النخيل المعروفة باسم الروطان ،والتي
تستخدم في صنع األثاث والحرف اليدوية .تعتبر هذه الغابات أيضا موطن
لعدد كبير من السكان األصليين (المعروفون أيضا باسم الشعوب
األصلية وشعوب األمم األولى أو السكان البدائيين).

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

البق الشمالي

تطن الغابات الشمالية في كندا بـ  32000نوع مختلف من
الحشرات .وعلى الرغم من أن هذا قد يبدو وكأنه كابوس
لك ،إال أن هذه الحشرات تلعب دورا حاسما كملقحات ومحلالت
وكجزء من الشبكة الغذائية .كما أن العديد من الطيور ذوات األعشاش
تعتمد عليها من أجل الغذاء.

استخدام
خطر

شارة التحدي الخاصة بالغابات

41

ج

د
افعل

توجد الغابات الصنوبرية الشمالية
أساسا في األجزاء الشمالية من
العالم ،حيث المناخ البارد (بوريال،
يعني 'الشمال' في اليونانية،
والكثير من األسماء العلمية مأخوذة
من اليونانية أو الالتينية) .وتمثل
هذه الغابات أكبر نظام إيكولوجي أرضي في العالم وتغطي أجزاء من
أالسكا وكندا والدول االسكندنافية وروسيا وكازاخستان ومنغوليا واليابان،
كما أنها تعتبر المصدر الرئيسي للعالم من الخشب اللين التجاري .وغالبا ما
يكزن غطاء الظلة منخفضا ،مع انتشار معتاد لطبقة سفلية من الشجيرات أو
الطحالب أو األشنات .وتعتبر الغابة الشمالية في سيبيريا أكبر غابة مستمرة
على األرض .وفي هذه الغابات نجد أن التنوع البيولوجي متدني ،ولكن
ما ال يوجد فيها ،عادة ما ال يتواجد في أي مكان آخر .تمثل األراضي الرطبة
الشاسعة سمة أخرى للغابات الشمالية؛ وهذه المناطق الغنية بالمياه تقوم
بالعديد من الوظائف الهامة .فعلى سبيل المثال ،نجدها موئل لتربية العديد
من األنواع من الطيور المائية والطيور الساحلية ،وتخزن وتصفي مغذيات
هامة للتربة .وهناك مجموعة كبيرة من الحيوانات ،بما في ذلك الرنة والموظ
والدببة البنية تعيش في الغابة الشمالية.

ب
ثقافة

الغابات الصنوبرية
الشمالية

أ
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غابات المانغروف
غابات المانغروف هي مشهد
مألوف على ضفاف الشواطئ
االستوائية وشبه االستوائية.
توجد بعض أكبر مناطق
المانغروف في إندونيسيا
والبرازيل وسونداربانس في الهند
وبنغالديش .تعتبر المانغروف نظم إيكولوجية عالية اإلنتاجية
ومهمة للتكاثر والحضانة والتغذية للعديد من األسماك البحرية والمحار.
تساعد غابات المانغروف في الحفاظ على المياه نظيفة ونقي من خالل
تصفية الملوثات (حتى المعادن الثقيلة مثل الحديد والنيكل) كما تساعد
أيضا في منع التعرية وحماية السواحل من خالل العمل كحاجز بين اليابسة
والبحر ،وخصوصا خالل العواصف العارمة والهريكان وموجات تسونامي.
وبصرف النظر عن العديد من أنواع األسماك ،نجد العديد من األطعمة بدءا من
العسل والطحالب الصالحة لألكل وصوال إلى الفواكه وأوراق األشجار لتغذية
الحيوانات تأتي من غابات المانغروف ،وكذلك مجموعة كبيرة من األدوية
التقليدية .وباإلضافة إلى هذه المساهمات في النظام الغذائي والصحة ،توفر
مصائد األسماك في المانغروف فرص عمل لحوالي نصف مليون شخص.
ولكن لألسف فهذه الغابات المهمة تعتبر هشة ،وتشير التقديرات إلى أن
أكثر من نصف غابات المانغروف في العالم قد تم إزالتها في اآلونة األخيرة
ألغراض الزراعة أو برك الملح أو تربية األحياء المائية.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

أ

عادة ما تظهر هذه األشجار كأشجار
عيد الميالد في الجزء الشمالي من العالم .وتسبق أهميتها الثقافية عيد
الميالد .تقليديا ينظر الناس إلى األشجار دائمة الخضرة كرمز للحياة األبدية،
ألنها ال تنفض إبرها أو أوراقها ،ولهذا عبدتها مختلف الثقافات الوثنية .وترجع
قيمة الصنوبريات دائمة الخضرة أيضا لحطبها وأخشابها ،فضال عن العديد
من االستخدامات الطبية لها.

استخدام

الصنوبريات
دائمة الخضرة

ب
ثقافة

ج

الجنكة الصينية
(الجنكه بيلوبا)

خطر
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ال توجد شجرة تشبه تماما شجرة
الجنكة (المعروفة أيضا باسم الجنكه بيلوبا) .فهي نوع فريد من األشجار،
وغالبا ما تسمى “الحفرية الحية” ألنه ال يوجد لها اشباه يعيشون على مقربة
منها ،وإنما تبدو شبيهة فقط ألنواع معروفة من الحفريات .وقد نمت الجنكه
لفترة طويلة في الصين ،حيث يعتقد أن بعض أشجار الجنكة يزيد عمرها
أكثر من  1500عام .وهي أيضا رمز شعبي في الفن الياباني .كما تعتبر أشجار
الجنكة هامة أيضا في البوذية وكثيرا ما كانت مزروعة في المعابد .وكانت
الجنكه عنصرا هاما في كثير من األدوية التقليدية في الصين واليابان لفترة
طويلة ،وأصبحت تحظى بشعبية متزايدة في دول أخرى أيضا .وهناك حقيقة
واحدة مؤسفة عن الجنكه وهي أن ثمارها يمكن أن تكون ذات رائحة كريهة
جدا؛ بل في بعض األماكن تعرف بأنها شجرة “القيء”!
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بعض األشجار مشهورة ولها أهمية خاصة في ثقافات وتقاليد مختلفة .وإليك
أمثلة قليلة على ذلك.
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األشجار الشهيرة!

الحياة

أ

البلوط

ب
ثقافة

البلوط شائع جدا في نصف الكرة الشمالي.
وشهرته هناك قد تفسر لماذا يتمتع بمثل هذا
المكانة الخاصة في هذه الثقافات .فهو رمز مشترك
للقوة والتحمل والشجرة الوطنية في العديد من
البلدان ،بما في ذلك بلغاريا وانجلترا واستونيا وفرنسا
وألمانيا والتفيا وليتوانيا ومولدوفا وبولندا ورومانيا وصربيا والواليات
المتحدة ،وويلز .كما أتخذ أيضا رمزًا للعديد من األحزاب السياسية.
وللبلوط تاريخ أدبي في نصف الكرة الشمالي أيضا حيث يرد ذكره كثيرا
في اإلنجيل واألساطير اليونانية والنرويجية.

استخدام

(ساللة البلوط)

ج
خطر

شجرة الرمان

(بونيكا بروتوبونيكا)
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هل سبق لك أن أكلت الرمان؟ تنمو
هذه الفاكهة اللذيذة آلالف السنين في المناخات الدافئة
والجافة بدءا من البحر األبيض المتوسطإلى جنوب آسيا .والرمان لديه
الكثير ليقدمه أكثر من مجرد نكهته الرائعة .فالعصير والبذور وحتى
القشرة يتم استخدامها على نطاق واسع في الطب التقليدي ،ال سيما
نظام االيورفيدا الهندي في الطب ،لعالج أمراض مثل اإلسهال وتقوية
القلب .وقد ورد ذكر الرمان أيضا في بعض الكتب المقدسة بما في ذلك
اإلنجيل والقرآن نظرا لخصائص الشفاء الرائعة فيه.
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الجنكة الصينية

(السيكويا دائمة الخضرة)

أشجار السيكويا هي أطول األشجار
على األرض ومن أقدمها أيضا .ويبلغ ارتفاع أطول أشجارها
كمبنى يتكون من 26طابق ،وغالبا ما يكون قطرها عند قاعدة جذوعها
أكبر من عرض العديد من شوارع المدن .ووفقا لناشيونال جيوغرافيك
“فهذه األشجار قديمة جدا ألنها قد نجت من كل التهديدات التي كان من
الممكن أن تقضي عليها .فهي قوية جدا بحيث ال يمكن أن تسقطها الرياح.
كما أن خشبها الداخلي واللحاء مش ّرب بأحماض التانيك وغيرها من المواد
الكيميائية التي تحميها من أنواع العفن ،ونادرا ما تتمكن الخنافس آكلة
الخشب من النيل منها .ثم إن لحاءها السميك مقاوم للحرائق  ...وعلى الرغم
من أن البرق يضر األشجار البالغة الكبيرة ولكن عادة ال يقضي عليها .ومن ثم
تكبر هذه األشجار في السن والنمو عبر آالف السنين” .وتعتبر السيكويا أيضا
أحد أهم أنواع األخشاب قيمة.

النيم

(األزدرخت الهندي)
تنمو شجرة النيم في الهند
وباكستان وغيرها من دول جنوب
شرق أسيا .وتعرف باسم “صيدلية القرية” بسبب االستخدامات الطبية
العديدة لها بما في ذلك تخفيف األلم وعالج األمراض مثل المالريا وجدري
الماء وخفض الحمى أو االلتهاب وعالج فطريات القدم .كما أنها تستخدم
في مجموعة واسعة من منتجات التجميل ،بل وحتى أغصانها لها
استخدامات  -كفرشاة أسنان! والنيم أيضا تلعب دورا هاما في بعض
االحتفاالت الدينية.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

أ
استخدام

شجرة األنا
(الحراز)

ثقافة

شجرة األنا وجبة خفيفة مفضلة للفيلة والزرافات والقردة والظباء
والعديد من المخلوقات األخرى ،وهي شجرة أصلية في أفريقيا والشرق
األوسط ،حيث أنها واحدة من األشجار األسرع نموا ،بل تعتبر “شجرة الحياة
والخصوبة” في بعض الثقافات .وفي جميع أنحاء العالم ،يتم استخدامها
للمساعدة في تربية النحل والماشية وبناء الزوارق وعالج اإلسهال وصنع
الصابون .كما أنها تلعب دورا هاما في نظم الحراجة الزراعية (حيث يتم
الجمع بين الزراعة والحراجة) في أفريقيا جنوب الصحراء .وأفاد المزارعون
وجود زيادات في غالت محاصيل الذرة والذرة الرفيعة والدخن والقطن
والفول السوداني التي تزرع على مقربة من أشجار األنا .وفي الواقع ،تتراوح
زيادة الغلة بين ستة في المائة إلى أكثر من  100في المائة .كما تساعد
أشجار األنا أيضا في تحسين نوعية المياه والمغذيات في التربة.

ب

ج
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شجرة البوق
(الكولونيا)

تنمو الكولونيا كأشجار صغيرة أو شجيرات ثم
تزدهر بأزهار كبيرة على شكل البوق .وعلى الرغم من
كونها شجرة أصلية في أمريكا الجنوبية ،إال أنها دخلت اآلن
إلى معظم أنحاء العالم .في الليل تطلق رائحة جميلة من أجل جذب
الفراشات للتلقيح .وتلعب شجرة البوق دورا في الطب الحديث والتقليدي
حيث يتم استخدامها لعالج األوجاع واآلالم والتهاب الجلد والتهاب
المفاصل والروماتيزم والصداع وااللتهابات وكعامل مضاد لاللتهابات .كما
تستخدم أجزاء من شجرة البوق في عدد من الطقوس في ثقافات أمريكا
الجنوبية .أما في الثقافات اآلسيوية ،فيتم استخدامها لمساعدة الناس
على النوم بشكل أفضل .ومع ذلك ،يمكن أيضا أن يكون هذا النبات
سام ويسبب الهلوسة ،وينبغي أال يستعمل دون توجيه وارشاد من
متخصصين.
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الحياة

طائر التعريشة

استخدام

ب
ثقافة

إلقناع اإلناث ،يجب أن يكون طائر التعريشة
مهندس معماري خبير وعامل بناء وفنان .تجوب
ذكور طائر التعريشة موطنها األصلي في غابات أستراليا
وغينيا الجديدة بحثا عن األجسام الملونة الزاهية والعصي وغيرها من
مواد البناء .وبهذه المواد ،يقوم الذكور ببناء وتزيين هيكل يسمى
“التعريشة” .وكلما كانت التعريشة أكثر جماال ،كلما كان من األرجح أن
تجذب الذكور اإلناث .هناك حوالي  20نوعا مختلفا من طيور التعريشة؛
وكل نوع يفضل ألوان وأشياء مختلفة (مثل الزهور أو األوراق أو الحجارة أو
التوت أو الريش أو حتى األشياء التي من صنع اإلنسان مثل القطع النقدية
أو البالستيك أو أجزاء الزجاج) لتزين بها التعريشة.

أ

ج
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إذا مررت ذات مرة بمخلوق بجسم ثعلب الماء وذيل
القندس وأنف ضخم يشبه منقار البط ،وقدم وتراء ،ويتحرك كالزواحف،
فال تقلق فأنت ال تهلوس :فأمامك منقار البط الخجول! يعيش منقار البط
في الغابات النفضية من استراليا ،وهو حيوان شبه مائي ،أي يقضي وقتا
طويال من حياته في الماء .ذكور منقار البط لديها مهماز مدبب وسام
على كل ساق يستخدمونه للدفاع عن أنفسهم عند الشعور بالتهديد.
وينتمي منقار البط إلى عائلة من الحيوانات تسمى وحيدة المسلك ،وهي
الثدييات الوحيدة التي تضع البيض .معظم الحيوانات وحيدة المسلك
منقرضة اليوم؛ والناجين منها فقط هي منقار البط وآكل النمل الشائك.

خطر

منقار البط
بالتيبوس

ه
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العجيبة بالغابة

تعج غابات عالمنا بالحياة الحيوانية ،وليس سهال وضع رقم دقيق
للحيوانات التي تعيش داخل حدودها وارفة األوراق .حيوانات رباعية
األقدام أو طائرة أو ذات فروي أو ريش ،إليك عدد قليل من المفضالت.
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المخلوقات
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الحياة

إنسان الغاب

استخدام

ب
ثقافة

من الذي ال يحب إنسان الغاب؟ بشعرهم
البرتقالي الشهيرة والتعبيرات الحنونة ،يعتبر
إنسان الغاب أحد أكثر 'األنواع الكاريزمية “في
العالم ،أي األنواع المعروفة على نطاق واسع (اعتبرهم
نجوم أفالم الحيوانات) .وقد تساعد نجومية األنواع الكاريزمية في تحقيق
أهداف المحافظة .فمن جانبه ،لفت إنسان الغاب الكثير من االهتمام
لحماية الغابات المطيرة في إندونيسيا حيث يعيش ،ولكن تأثيرهم
البيئي يتخطى ذلك :فهم يأكلون أكثر من  500نوع من النباتات ثم
ينشروا البذور في جميع أنحاء الغابة ،بما في ذلك البذور الكبيرة التي
ال تنشرها الحيوانات الصغيرة .ونثر البذور على هذا النحو هام جدا
لصحة واستقرار الغابات المطيرة ،ومن ثم يعرف إنسان الغاب أيضا باسم
“بستاني” الغابة( .المصدر :االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة).

أ

ج
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ربما قد رأيت العديد من صور الباندا  -أو ربما
قد رأيت أحدها حقيقة .ينظر كثير من الناس
إلى الباندا كمثال آخر على “األنواع الكاريزمية” التي
تحتاج إلى الحماية ،حيث أنها تعتبر معرضة للخطر .لهذا السبب أصبحت
من األنواع الشهيرة في العديد من الجهود المحافظة الدولية .تعيش
الباندا العمالقة في الغابات الصنوبرية عريضة األوراق مع طبقة سفلية
كثيفة من الخيزران على ارتفاعات تتراوح بين 1500و  3000متر .وقد عاشوا
قبل ذلك في المناطق المنخفضة ،ولكن الزراعة وإزالة الغابات والتطورات
األخرى أجبرت الباندا العمالقة اآلن على االنتقال إلى الجبال (المصدر :معهد
سميثسونيان).

خطر

الباندا العمالقة
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الكسالن
يعيش الكسالن في أدغال أمريكا الوسطى
والجنوبية .والكسالن يكون ثالثي األصابع وثنائي
األصابع وكال النوعين يقضيان معظم وقتهما في
التسكع على رؤوس األشجار (حرفيا) .يعتبر الكسالن
أبطأ حيوان ثديي في العالم ،ومن ثم تجعلنا نرى أنفسنا فائقي الكفاءة.
في المرة القادمة التي يطلب فيها والداك منك ضرورة اإلسراع واالنتهاء
من أعمالك فذكرهم بأن األمور يمكن أن تكون أسوأ من ذلك :ينام
الكسالن حوالي  15إلى  20ساعة يوميا ،وعادة ال تزيد حركته عن  38متر في
اليوم الواحد .تقديرا لهذه الثدييات المسترخية ،تأكد من أن تبطئ في 20
أكتوبر من كل عام – فهذا هو اليوم الدولي للكسالن!

البق الشمالي
يفعل الكسالن كل شيء تقريبا بحركة بطيئة ،حتى إن هضم وجبة واحدة من
األوراق أو األغصان أو الفاكهة قد تستغرق شهرا كامال.
المصدر :تحالف الغابات المطيرة
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الحياة

الثعبان الطائر

استخدام

ب
ثقافة

إذا كنت في نزهة عبر الغابة في جنوب أو
جنوب شرق آسيا ،فال ننسى أن تنظر ألعلى :فقد
ترى مجرد ثعبان طائر! حسنا ،الثعبان الطائر ال يمكنه
الطيران من الناحية الفنية ألنه ال يمكنه االرتفاع (أي ال يمكنه أن يرتفع أعلى
من حيث بدأ) .ولكن يمكن أن ينزلق برشاقة في الهواء وكأنه جناح واحد
طويل .واليك طريقة ذلك .أوال ،ينزلق الثعبان إلى نهاية أحد األفرع ويتدلى
في شكل حرف “ ،”Jويستخدم الجزء السفلي من الجسم لدفع نفسه
بعيدا عن الفرع ،ثم يثني جسمه في نفس اللحظة على شكل حرف “”S
ويسطح جسمه في شكل مقعر كحرف  Cليتمكن احتواء الهواء .ويمكن
للثعبان االنعطاف من خالل حركات جسدية خاصة (تخيل ثعبان يرقص
البريك و'الدودة')! إن قدرة هذه الثعابين على الطيران مؤثرة جدا حتى إن
الجيش األمريكي يدرس ذلك عن كثب.

أ

ج

بايدوفراين أمينسيس
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الفقاري هو الحيوان الذي لديه عمود فقري .على
سبيل المثال ،الحمر الوحشية والتماسيح ،وأنت كإنسان
كلها من الفقاريات ،في حين أن القواقع ونجم البحر وديدان األرض
طوله 7.7

ليست كذلك .أصغر فقاري في العالم هو ضفدع يبلغ متوسط
ملليمتر .وبعبارة أخرى ،فإنه في حجم ذبابة المنزل تقريبا .يسكن هذا الضفدع
في الغابات االستوائية في غينيا الجديدة ،وهو بطل في القفز :في الواقع،
يمكنه أن يقفز  30مرة أطول من حجم جسمه وفقا لناشيونال جيوغرافيك.
ولكن ينبغي أن يتمتع بايدوفراين أمينسيس بمركزه األول على الالئحة طالما
أستطاع ذلك – فالعلماء يكتشفون أنواعا جديدة في كل وقت ومن الممكن
أن يكون أصغر الفقاريات في مكان ما لم يتم اكتشافه بعد.

خطر

(ويعرف أيضا بأنه أصغر كائن فقاري في
العالم)
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النمل
النمل أحد أهم الحيوانات في الغابة .هل
تعلم أن النمل 'اخترع' الزراعة قبل أن نعرفها
نحن البشر بـ  50مليون سنة؟ يقوم النمل قاطع األوراق
بتقطيع بعض من أوراق الشجر ويصحبها إلى العش من أجل أن تنمية
الفطريات التي يحب النمل تناولها .ويرعى بعض النمل قطيع من
الحشرات األخرى مثل آكالت اليرقات للحصول على مادة حلوة تنتجها هذه
الحشرات تسمى المن .وهذا األمر يشبه كثيرا تربيتنا لألبقار للحصول
على الحليب! عندما ترى نملة ،تذكر أنها على األرجح أنثى ،وأنها ليست
وحدها أبدا .فقد يكون هناك ما يصل إلى مليون نملة اعتمادا على حجم
أسرة النملة ،والتي تسمى مستعمرتها .والنملة في الرسم أعاله هي
نملة جيش ،يمكنك أن ترى فكيها الضخمين .بعض الثقافات تستخدم
هذا النمل في مداواة الجروح عن طريق السماح لها بلدغ جانبي الجرح
مما يساعد على تقريب فتحة الجرح ثم يقوم الشخص بنزع جسد النملة
المسكينة تاركا الرأس والفكين على الجرح وكأنها غرز طبيعية!

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

هل تعلم؟

?
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استخدام

يتم إنتاج أكثر من  40في المائة من األوكسجين في العالم من خالل الغابات
المطيرة .تمتص الغابات العالمية أيضا حوالي  15في المائة من انبعاثات غازات
االحتباس الحراري على كوكب األرض.

المصدر :البنك الدولي

ب
ثقافة

يفتت التمثيل الضوئي جزيء ثاني أكسيد الكربون ( )CO2إلى ذرات الكربون
واألكسجين (ذرة واحدة من الكربون واثنان من األكسجين) .تحتفظ األشجار
بالكربون لنفسها ،وتطلق األكسجين إلى الهواء .كل هذا قد ال يبدو وكأنه
وليمة بالنسبة لك ،ولكن لحسن حظنا أن صيانة األشجار منخفضة جدا! فمن
خالل التمثيل الضوئي ،ال تقلل األشجار فقط من ثاني أكسيد الكربون في
الغالف الجوي وتنتج األكسجين :حيث إن العديد من أنواع األشجار أيضا تمتص
الملوثات من الجو ،وتعمل كمرشحات هواء عمالقة تنقي الهواء الذي نتنفسه.
شكرا لك أيتها األشجار!

ج
خطر
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الغابات هي أحد أعظم كنوز األرض  -فهي الموائل الغنية التي تعج بأنواع
الحيوانات والنباتات واألعشاب والفطريات والكائنات الدقيقة .فالغابات
ليست مجرد منزل لجميع هذه الكائنات الحية ،وإنما توفر لنا الغذاء والخشب
والدواء والمياه العذبة والهواء النقي ونجد الماليين من فقراء العالم
يعتمدون على الغابات كمصدر للدخل .تخيل لو أن المنزل الذي تسكن فيه
ال يقتصر فقط على مجرد توفير المأوى ،ولكن أيضا يقدم لك وعائلتك الهواء
النقي والماء والغذاء والدواء ووظيفة! من يخترع ذلك المنزل سيفوز بجائزة
نوبل بالتأكيد.
وبما أننا لدينا حاليا هذه الغابات .دعونا نلقي نظرة فاحصة على كيفية
توفيرها الكثير من الخدمات.

الخدمات الحرجية
http://en.wikip
edia.org/wiki/F
ile:Photosynthe
المصدرsis.gif :
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استخدام الغابات

ضوء

الرئتان الورقيتان :التمثيل
الضوئي

الشمس

كسجين
أ

سيد الكربون

ثاني أك

الماء

تساعدنا الغابات بأهم وظيفة على اإلطالق:
التنفس .فحتى نظل على قيد الحياة،
نحن بحاجة إلى األكسجين للتنفس ،وهو
ما تنتجه األشجار فعال في عملية تسمى
التمثيل الضوئي .وإليك طريقة عمل
ذلك :تمتص األشجار (والنباتات الخضراء
األخرى) ثاني أكسيد الكربون من الجو
جنبا إلى جنب مع الطاقة المستمدة من
ضوء الشمس والماء من التربة ،من أجل
الحصول على طعامها.
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األشجار هي مكيفات هواء
طبيعية! فهي تبرد الهواء من
االتحاد الدولي لل
المصدر:
حولها من خالل النتح وتسخير
طاقة الشمس لجعل الماء في
أوراقها يتبخر (تعرف على المزيد
صفحة  .)58أيضا ،كما أن الظل الناتج عن األشجار يبرد الهواء واألرض
المحيطة ،مما يساعد في نهاية المطاف على تبريد درجة حرارة األرض ككل
(المصدر .)www.ecokids.ca :تؤثر الغابات أيضا المناخ األوسع ألنها تمتص ثاني
أكسيد الكربون .وهذا مهم حقا ألن ثاني أكسيد الكربون هو غاز من غازات
االحتباس الحراري ،وهي الغازات التي تسرع تغير المناخ .ومن ثم تلعب األشجار
والغابات دورا مهما في إبطاء تغير المناخ من خالل العمل “بالوعات للكربون”:
فعندما تستخدم وتخزن ثاني أكسيد الكربون ،تنخفض مستويات ثاني
أكسيد الكربون في الغالف الجوي.

إدارة الماء
مثل كل المخلوقات الحية ،تحتاج األشجار إلى الماء من أجل البقاء .ولكن األشجار
والغابات تذهب خطوة أبعد من ذلك :فهي تفعل الكثير لصيانة وتحسين
نوعية المياه لجميع الكائنات الحية المتبقية أيضا .فمن ناحية ،نجدها تساعد
على الحفاظ على المياه نظيفة .كما أن األشجار لها شبكات جذور المدهشة
غالبا ما تغطي منطقة تحت األرض أكبر من الشجرة التي ترونها فوق سطح
األرض .تصفي هذه الشبكات المعقدة المواد الضارة من المياه في باطن األرض،
بما في ذلك عدد من الملوثات مثل المعادن والمبيدات الحشرية.
تساعد األشجار أيضا في منع التشبع بالمياه الذي يحدث عندما تتشبع التربة
بالماء (أي أنها قد استوعبت الكثير من المياه بحيث ال يمكنها استيعاب
المزيد) .وهذا يجعل من الصعب على النباتات التنفس ،ويمكن أن يكون مدمرا
للغاية لممارسات الزراعة .كما تساعد األشجار من خالل احتجاز مياه األمطار في
الظلة ،مما يقلل من كمية األمطار التي تصل إلى األرض .أيضا ،من خالل “شرب”
المياه من التربة عبر جذورها ،تقلل األشجار منسوب المياه في التربة.
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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الغابات تتجاوز
ون المخزنة في
كمية الكرب
ي الغالف الجوي
كمية الكربون ف
في الواقع
حاليا.
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محاف

الحياة

أ
استخدام
ثقافة

ي

رو

شن

ك.

ر .ر

مي
ش

ب
ابو،

 7أع
وام ،ا

لهند

ب

شارة التحدي الخاصة بالغابات

59

د
افعل

كما تعلمنا أعاله ،تمسك األشجار األمطار في أوراقها ،وبالتالي تنظم كمية المياه
التي تصل إلى األرض .عالوة على ذلك ،تخزن جذور األشجار المياه وتساعد أيضا على
حماية التربة وتماسكها .كل هذا يساعد على منع تعرية التربة عند انجرافها (على
سبيل المثال انجرافها بفعل األمطار أو الريح) .كما يعتبر الغطاء األرضي للغابة هاما
في منع التعرية ،وذلك بفضل النباتات الصغيرة التي تنمو على أرضية الغابة
وطبقتها من المخلفات الطبيعية (بما في ذلك األوراق المتساقطة واألغصان).
أخيرا ،تساعد الغابات في الحفاظ على التربة رطبة وخصبة ،بحيث يمكن أن تستمر
في دعم الغطاء النباتي .عندما تتم إزالة الغابات وعندما يتم استخدام األرض
استخداما جائرا  ،يمكن أن يظهر التصحر وهو ما يعني أن التربة تجف وال تعد
خصبة بما يكفي لدعم نمو النبات .في مثل هذه الحاالت ،قد يضطر فقراء الريف
الذين يعتمدون على هذه األرض إلى مغادرة مواطنهم لتفادي الجوع.
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هل تعلم؟

الشجرة السليمة التي يبلغ طولها  30مترا يمكن أن تمتص أكثر من  40000لتر
من الماء من التربة في موسم النمو الواحد!
المصدرwww.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/stelprdb5269813.pdf :

ال يقتصر عمل األشجارعلى مجرد امتصاص كل الماء واالحتفاظ به لنفسها ،فمن
خالل النتح ،تعيد الماء مرة أخرى إلى الغالف الجوي كبخار ماء ثم يجتمع الماء مع
بخار الماء من مصادر أخرى في الغالف الجوي ويسقط في نهاية المطاف إلى األرض
‘هطول األمطار’ :في شكل مطر أو ثلج أو برد أو صقيع بحسب ظروف الغالف
الجوي (على سبيل المثال مدى البرودة فيه) .وكما ذكرنا أعاله ،يساعد ذلك في
الحفاظ على درجات الحرارة العالمية أكثر برودة.

عمل النتح:
لكل هذه األسباب ،تلعب
األشجار دورا رئيسيا في
حماية مستجمعات المياه
لدينا ،والمناطق اليابسة
المهمة التي تحتجز هطول
األمطار وتدخلها إلى تجمعات
أكبر من المياه مثل األنهار
والبحيرات أو حتى المحيط.

المصدر :االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة،

هل تعلم؟

األمازون  80-٥٠في المائة من
مياه األم
طار الخاصة بها من خالل النتح.

المصدرwww.mongabay.com :

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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المنتجات الحرجية غير الخشبية :الخشب ليس هو المنتج الحرجي الوحيد
الذي يحصده الناس ويبيعونه – فاألمر أكثر من ذلك .العديد من األشياء اليومية
األخرى التي تستخدمها تأتي أيضا من الغابات .الشوكوالتة ،أحد األشياء المفضلة،
تأتي من الغابات المطيرة ،وكذلك القهوة والموز .المكسرات وعش الغراب
والعسل والتوابل والزيوت والمطاط والخيزران والعديد من األدوية كلها أمثلة على
المنتجات الحرجية غير الخشبية ( .)NWFPsالمنتجات الحرجية غير الخشبية
لها تأثير هام على االقتصاد العالمي ،وأيضا في دعم المجتمعات األصلية .وفقا
للصندوق العالمي للحياة البرية ،حوالي  150نوع مختلف من المنتجات الحرجية
غير الخشبية لها قيمة عالية ،ليس فقط في مجال التجارة الدولية ،ولكن أيضا
لدورها في مساعدة االقتصادات على النمو وحماية التنوع البيولوجي .كما تدعم
المنتجات الحرجية غير الخشبية المجتمعات من خالل الدخل الذي يقدمونه،
ويمكنها أن توفر بدائل دخل تتسبب في ضرر أقل على البيئة من إنتاج األخشاب.
في عام  ،2005بلغت قيمة المنتجات غير الخشبية المأخوذة من الغابات حوالي 18.5
مليار دوالر بينما مثلت المنتجات الغذائية الحصة األكبر.
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الغابات وسبل العيش
باإلضافة إلى توفير احتياجاتنا األساسية مثل الهواء النظيف للتنفس ومياه نظيفة
للشرب ،توفر الغابات أيضا لنا موارد طبيعية هامة مثل الغذاء والوقود والدواء.
عالوة على ذلك ،هناك حوالي  14مليون شخص في العالم يقتاتون من الغابات
ويعملون رسميا في قطاع الغابات (المصدر :منظمة األغذية والزراعة).
يشير قطاع الغابات إلى جميع األنشطة التي توفر فرص العمل والدخل التي
تعتمد أساسا على السلع والخدمات من الغابات .على سبيل المثال ،إنتاج الورق
واألثاث الخشبي واألنشطة داخل قطاع الغابات ألنها تعتمد على إنتاج ألياف
الخشب .يعتمد حوالي  1.6مليار شخص في دخولهم على السلع والخدمات من
الغابات .وهذا يشمل نحو  350مليون من أفقر الناس في العالم ،بما في ذلك 60
مليون شخص من السكان األصليين الذين يعتمدون كليا على الغابات في سبل
العيش والبقاء على قيد الحياة .دعونا نلقي نظرة فاحصة على بعض الطرق
المختلفة التي تساعد بها الغابات الناس على كسب العيش.
األجور الخشبية :يعتبر الخشب أحد الموارد المألوفة في الغابة .نسمي الخشب
الذي يستخدم في صنع شيء آخر بـ “األخشاب” .يتم استخدام األخشاب لصنع كل
أنواع المنتجات ،مثل مواد البناء للمنازل واألثاث .في أجزاء كثيرة من العالم ،يصنع
الورق أيضا من األشجار .وبصفة عامة ،يشار إلى منتجات الغابات المستمدة من
الخشب على أنها منتجات حرجية خشبية.
لألسف ،استخدام خشب الغابة للحصول على األخشاب والورق له أضراره .فتقطيع
الغابات ألغراض المنتجات الخشبية مسئول عن حوالي ثلث إجمالي إزالة الغابات
عالميا ،ويشكل الورق  25في المائة من المخلفات المطمورة ...وفي حين أنه أمر
جيد أن الغابات تساعد الكثير من الناس على كسب العيش ،فمن األهمية بمكان
أن يتم استخدام هذه الموارد بطريقة مستدامة .في هذه األيام ،تعمل العديد من
المنظمات على ضمان ذلك ،وهو سوف نتعلم المزيد عنه في القسم هـ .
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الوقود الحرجي :تعتبر الكتلة األحيائية أحد الموارد الحرجية الهامة .الكتلة
األحيائية هي مصدر طاقة مهم يصنع من المواد النباتية والحيوانية (مثل الخشب
أو فضالت الحيوانات) .علمنا في وقت سابق أن النباتات تمتص الطاقة من أشعة
الشمس خالل عملية التمثيل الضوئي .ثم يتم تخزين هذه الطاقة في النبات
وإطالقها في شكل حرارة عند حرقه .يعتبر الخشب وقود شائع االستخدام من
الكتلة األحيائية في جميع أنحاء العالم ،بل هو خيار وقود بسيط للناس في البلدان
الفقيرة التي نادرا ما تحصل على الكهرباء أو خدمات الطاقة أخرى .في الواقع ،ووفقا
لمنظمة الصحة العالمية،
يستخدم نحو  2.4مليار
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ربما كنت قد سمعت عن الخشب الصلب والخشب اللين .إذا افترضت أن
الفرق بين االثنين يستند إلى صالبة الخشب ،فلست وحدك .كثير من الناس
يعتقد ذلك .لكن األمر ليس كذلك :في الواقع يتمثل الفرق في نوع البذور
التي تنتجه الشجرة!
بعض األشجار تعرف علميا باسم “األشجار عارية البذور” ،وهو ما يعني أن
بذورها ليس لها غطاء (“والمقطع األول من الكلمة في االنجليزية يعني
“عارية” باللغة اليونانية!) .وهذه هي أشجار الخشب اللين .ومن أمثلة األشجار
المنتجة للخشب اللين الصنوبر والراتينج واالرز والتنوب واألركس ودوغالس
التنوب والشوكران والسرو والخشب األحمر والطقسوس .توجد أشجار
الخشب اللين في المناطق الشمالية من األرض ويميل خشبها إلى الخفة
في اللون والوزن .وكثيرا ما يستخدم هذا النوع من الخشب في األثاث أو بناء
الكبائن.
تعرف أشجار األخشاب الصلبة رسميا باسم “األشجار كاسية البذور” وهو ما
يعني أن بذورها مغطاة بشكل ما (ويعني المقطع األول من الكلمة في
اللغة االنجليزية “سفينة” أو “حاوية” في اليونانية) .توجد أشجار األخشاب
الصلبة في جميع أنحاء العالم ،وتشمل أمثلة أشجار األخشاب الصلبة
الماهوجني والساج والجوز والبلوط ،والدردار والحور الرجراج والحور والبتوال
والقيقب .وتستخدم األخشاب الصلبة في البناء واألثاث واألرضيات
والحاويات ،من بين أمور أخرى .يميل هذا النوع من الخشب إلى أن
يكون ثقيال وداكنا.
وهناك فرق آخر كبير بين االثنين وهو أن الخشب
اللين ينمو أسرع بكثير من الخشب الصلب ،لذلك
يتم استبداله بسهولة أكبر .وهذا هو السبب
وراء اعتقاد العديد من خبراء البيئة أنه من
األفضل استخدام أشجار الخشب اللين في
األثاث واالستخدامات التجارية األخرى .والخشب
الصلب ،الذي ينمو ببطء شديد مقارنة بالخشب
اللين ،يكون أصعب (هاها!) في االستبدال ،وبالتالي هو
خيار أقل صداقة للبيئة مقارنة بالخشب اللين.
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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Ù Ùاألشجار البذرية – في هذه الطريقة يتم قطع األشجار والحفاظ على ما
تبقى منها متباعدة على نطاق واسع للسماح لها بنشر بذورها بشكل
موحد في جميع أنحاء المنطقة المحصودة .ويتم اإلبقاء على هذه األشجار
حتى تنمو األشجار الجديدة ،وعند هذه النقطة يمكن إزالتها.
Ù Ùالقطع التدريجي  -تم تصميم هذا القطع إلزالة جميع األشجار القديمة
على مدى عدة سنوات .ويتم تشجيع استنساخ األشجار وتوفير بعض
الحماية األولية والظل للشتالت جديدة الحساسة بواسطة األشجار القديمة.
Ù Ùالقطع إلى الجذور  -هذا األسلوب من التجديد يصلح فقط مع األخشاب
الصلبة .معظم هذه األشجار ،مثل البلوط والبندق والدردار والصفصاف
والليم ،ال تموت عندما يتم قطعها .فجذر الشجرة (القاعدة التي تظل
متجذرة في األرض بعد قطع الجذع) تظل على قيد الحياة وسوف تخرج
براعم جديدة .هذه البراعم تتحول إلى فروع تحل محل الجذع الذي تم قطعه
من خالل العديد من الجذوع األصغر.
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أساليب الزراعة المختلطة بالغابات
الزراعة المختلطة بالغابات هي عملية الرعاية والحصاد والتجديد للغابة .ودون
وجود النوع المناسب من الزراعة المختلطة بالغابات ،فإنه من المستحيل إدارة
الغابات على نحو مستدام .يتضمن تجديد الغابات استبدال الغطاء الشجري
عن طريق زراعة األشجار الصغيرة ،ويكون ذلك بشكل عام بعد فترة وجيزة من
إزالة المنطقة الحرجية السابقة .وتستخدم أساليب مختلفة إلدارة وتجديد الغابات
 -وإليك بعض األمثلة:
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Ù Ùالقطع االنتقائي (مجموعة  /فرادى)  -في هذه التقنية ،يتم إزالة
مجموعات فردية أو صغيرة من األشجار بشكل انتقائي .عادة ما يتم قطع
األشجار األقل جودة إلعطاء مساحة أكبر لألشجار األكبر واألكثر قيمة تجاريا.
وعندما تنمو األشجار المتبقية بما فيه الكفاية ،يمكن حصادها.
Ù Ùالقطع الشامل  -في هذه الطريقة ،يتم إزالة جميع األشجار في منطقة
معينة دفعة واحدة .يؤدي ذلك إلى منطقة مفتوحة كبيرة ،على غرار تأثير
حرائق الغابات .في العديد من البلدان ،يحظر القانون القطع الشامل ألنه
يمكن أن يضر بالغابة إلى حد كبير.

والئم الغابات :توفر الغابات أيضا الغذاء لماليين من الناس ،وخصوصا أولئك
الذين يعيشون في البلدان الفقيرة .يعتمد حوالي  80في المائة من الناس
الذين يعيشون في البلدان النامية على المنتجات الحرجية غير الخشبية
الحتياجاتهم الصحية والغذائية .ويشمل ذلك الفواكه واألعشاب والمكسرات
والبذور والدرنات واألوراق والسيقان وكذلك المنتجات الحيوانية مثل الطيور
والبيض والحيوانات البرية واألسماك .وعلى الرغم من أن أطعمة الغابات عادة ال
توفر نظاما غذائيا كامال ،إال أنها تشكل جزءا هاما من اإلمدادات الغذائية للبشر
وتزيد من الجودة الغذائية لألطعمة الريفية .بل إن هذه األطعمة هامة أيضا
بوصفها إمدادات غذائية طارئة خالل فترات الجفاف والمجاعة أو الصراع (المصدر:
منظمة األغذية والزراعة).
تساعد الغابات واألشجار أيضا في الحفاظ على الظروف البيئية الالزمة لإلنتاج
الزراعي .حيث تعمل على استقرار مستويات المغذيات في التربة ومنع التعرية
وتعزيز قدرة األرض على تخزين المياه واعتدال الهواء ودرجات حرارة التربة
(المصدر :منظمة األغذية والزراعة).
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في هذه األيام ،ظهرت الحوكمة واإلدارة المستدامة للموارد الحرجية بوصفها
قضايا هامة ،ويعكف المجتمع الدولي على سبل تضمن عدم استغالل
المجتمعات األصلية .ويعتبر قانون الغابات هو مجال عمل المجتمع الدولي اآلن،
حيث يقوم المتخصصون بسن القوانين المتعلقة باستخدام الغابات ،على الرغم
من أنه ليس من السهل دائما وضعها موضع التنفيذ ،ونحن ال يزال أمامنا طريق
طويل لنقطعه ،ولكن وفقا لالتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة (،)IUCN
شهدت السنوات األخيرة تحسينات هامة حيث أصبحت المجتمعات المحلية
المعنية تحصل على حقوق الحيازة الرسمية لمواردها الحرجية.

ب

خطر

يشير االستثمار التوقعي البيولوجي إلى عملية إيجاد وصنع المال من المنتجات
المكتشفة حديثا والتي تأتي من مصادر طبيعية ،مثل الغابات .ويجري معظم
االستثمار التوقعي البيولوجي في البلدان النامية ويعتمد غالبا على معرفة
السكان األصليين ألنهم يستخدمون األدوية واألعشاب التي تنمو في األماكن
النائية على نطاق واسع ،وهي األماكن غير المعروفة بعد لبقية العالم حتى اآلن.
وعندما تعلم الشركات أن منتجات هذه الغابات يمكن أن تكون ذات قيمة تجارية
هائلة ،فإنها غالبا ما تسجل براءة تلك المعرفة باعتبارها ملكا لهم ،وهو ما يعني
أنها يطالبون قانونا بأن تكون هذه المعرفة أو هذا المنتج حصرا عليهم .ثم
تستخدم الشركات هذه البراءات لكسب الربح ،وربما ال تعطي أي مقابل (ومال)
للمجتمع األصلي الذي اكتشف أصال االستخدامات المفيدة لمنتجات الغابات .وهذا
ليس عدال على اإلطالق! ويعرف هذا االستغالل للمعارف األصلية ،دون إعطاء القبيلة
أي مقابل أو تعويض ،باسم القرصنة البيولوجية.

استخدام

المصدر :االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة *

أ

ثقافة

?

Ù Ùأكثر من ربع األدوية الحديثة ،بقيمة ما يقدر بـ  108مليار دوالر أمريكي
في السنة ،تأتي من نباتات الغابات االستوائية*.
Ù Ùيستخدم أكثر من  70000نوعا نباتي كدواء في جميع أنحاء العالم.
Ù Ùفي الصين وحدها ،يستخدم  5000نوع من أنواع النباتات واألدوية في
الطب الصيني التقليدي.
Ù Ùتشير تقديرات المعهد الوطني للسرطان أن أكثر من ثلثي كل
عقاقير مكافحة السرطان تأتي من نباتات الغابات المطيرة.

الحياة

هل تعلم؟

ه
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مصانع األدوية :الغابات حرفيا (! أي بمعنى الكلمة) تنمي الدواء! بدءا من المواد
الطاردة للحشرات وصوال إلى المسكنات ،تقدم حياة الغابة أنواع كثيرة من الفوائد
الصحية التي استخدمها البشر آلالف السنين .العديد من األدوية الجديدة ال تزال
تنتظر االكتشاف لعالج أمراض مثل اإليدز والسرطان والسكري والتهاب المفاصل
ومرض الزهايمر .إن غابات العالم ال تزال تخفي الكثير من األسرار والكنوز التي ال
توصف ،دعونا نأمل أن يكون بعضها عالجات جديدة!
إن الكثير من المعرفة عن هذه العالجات الطبيعية تحوزها المجتمعات األصلية
التي تعيش في الغابات ،حيث يستخدمون هذه األدوية بشكل منتظم لعالج
األمراض واإلصابات والحفاظ على صحة جيدة .وهذا هو سبب واحد فقط يوضح
األهمية الكبيرة الحترام ثقافات الشعوب األصلية والقيام بكل ما في وسعنا
لحماية المناطق التي يعيشون فيها.

حقوق الوصول

فيسنتي ت
و 16،
كيوك
يو تان
اما،
ع

سن
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عندما نتحدث عن جميع الموارد المدهشة التي توفرها الغابات ،فإنه من
المستحيل تجاهل السؤال :من له الحق في الحصول على كل هذه الفوائد؟ هنا
تثار قضايا مثل االستثمار التوقعي البيولوجي والقرصنة البيولوجية.

ورة
غاف
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والترفيهية ولكن أيضا تعزز المحافظة على الطبيعة وتفيد المجتمعات
المحلية وتعطي الناس فرصة الستكشاف الطبيعة مصحوبة بالتعلم،
وتطلع الناس على الثقافات المحلية.
إذا كنت تعيش بالقرب من الغابات فهناك العديد من الطرق التي
يمكنك االستفادة بها من هذا المورد العظيم .يمكنك الذهاب في نزهة
أو الجري الخفيف أو المشي على مهل .كما يمكنك إعداد نزهة لذيذة
وتناول وليمة تحت سقف من أوراق الشجر مع أصدقائك وعائلتك .أيضا
يمكنك التخييم مع أصدقائك أو مجرد قراءة كتابك المفضل عند سفح
شجرة كبيرة .توفر العديد من السلطات المسئولة عن الغابات األنشطة
الترفيهية المنظمة ،مثل النزهات المصحوبة بمرشدين أو التجديف.
مهما كانت النشاط الترفيهي الذي تختاره في الغابات ،تأكد من أن تأخذ
احتياطات السالمة والقيام باألنشطة تحت إشراف مؤهل أو بإذن من أحد
الوالدين أو ولي األمر!

ج
خطر

جير
يكا شي 13 ،عاما ،الفلبين

د
افعل
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الغابات والثقافة
المتعة والفلسفة في الغابات
سيطرت الغابات على خيالنا لعدة قرون ،وبالتالي على وجهات نظرنا وثقافاتنا
الجماعية .بدءا من األنبياء القدماء والقادة الباحثين عن المقدسات الروحية،
مرورا بالفالسفة الذين ينشدون الحكمة والسالم الداخلي ،وصوال إلى المخيمين
والمستكشفين والمغامرين في العصر الحديث – تظل الغابات هي المكان
المفضل لجميع أنواع األنشطة الثقافية والروحية والترفيهية.
مفتونون بالغابات ،استخدم الناس الغابات كأماكن لقصص سحرية وحكايات عن
المغامرات آلالف السنين .وفي القصص ،عادة ما تكون الغابة هي المكان التي يمر
به شخص ما حيث يجد القالع المسحورة واألميرات المسجونة والغيالن الشريرة ذات
القوى الغريبة واألقزام الذين يطرحون األلغاز .يتحدث الشعراء صراحة عن جمال
الغابات وأسرارها الخفية .ويعوذ بها النساك واليوغيون طالبين المأوى في ظلها
العميق .كما يعبد بعض الناس جذور األشجار القديمة ،والبعض اآلخر يرقص حولها
في االحتفاالت .ومن ثم فقد لعبت الغابات دائما دورا هاما في حياة من حالفهم
الحظ للعيش بالقرب منها.

الغابات والترفيه
الغابات ليست مكانا للسحر والغموض فقط؛ فالناس أيضا يستفيدون من
الغابات في جميع أنواع األنشطة الترفيهية .في الواقع ،تشكل األنشطة في
الهواء الطلق أساس صناعة بمليارات الدوالرات .وبطبيعة الحال ،فإن أحد مناطق
الجذب الرئيسية هي الحياة البرية المذهلة الموجودة داخلها .يذهب محبو
الحيوانات والطيور والحشرات إلى الغابات لرؤية وسماع هذه المخلوقات مباشرة،
في حين يتمتع آخرون بأنشطة مثل المشي أو التخييم على طول الطرق
الوعرة .كما أصبحت السياحة البيئية اليوم ذات أهمية متزايدة في أجزاء كثيرة
من العالم .بل هي نوع من السياحة التي توفر ليس فقط األنشطة الممتعة
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة
حتى األدب الحديث استمر في تناول الغابات" .هاري" و "رون" و "هيرميون" ،في
كتب هاري بوتر ،لديهم مغامرات تشيب لها الرؤوس في الغابة المحرمة .وفي
"ألعاب الجوع" ،لم تكن "كاتنس" ،الشخصية الرئيسية ،في قمة سعادتها
وراحتها في الغابة فقط ،ولكن أيضا اعتمدت عليها في الغذاء والبقاء على
قيد الحياة.
يبزغ نجم الغابات في الشعر أيضا؛ كما هو الحال على سبيل المثال في
"الغابة الجميلة والمظلمة والعميقة" لـ "روبرت فروست" .وقد حاول العديد
من الرسامين التقاط جمال الغابات على القماش .كما تبرز بعض األغاني أيضا
الغابات.
هل يمكنك التفكير في أي قصص أو شعر أو أغاني عن الغابات في ثقافتك؟

أ
استخدام

ب
ثقافة

ج
خطر
ويجا
في راتماني 10 ،سنوات ،تايالند
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في منتصف رحلة الحياة
وجدت نفسي تائها في غابة مظلمة
بال طريق مستقيم يمكن رؤيته في أي مكان.

دانتي أليغييري ،الكوميديا اإللهية

الغابات في الفن واألدب والموسيقى
الكتاب والشعراء مفتونون منذ األزل بالغابات, .إذا كان للغابات أي رأي في
هذا الشأن ،فلربما اشتكت من وصفها في كل الكتب تقريبا بأنها مظلمة
ومخيفة .وعلى الرغم من ذلك ،وبغض النظر عن إظهارها مخيفة أو آمنة،
فللغابات دوما فعلها الساحر الذي يجذب األشخاص إليها ،بنفس الطريقة
التي ننجذب نحن إليها في الحياة الحقيقية.
ربما كانت أكثر القصص المرتبطة بالغابات هي الحكايات الخرافية ،حيث
تواجه الشخصيات البريئة مغامرات غريبة أثناء مرورهم بالغابات .فهناك
ذات الرداء األحمر التي تلتقي الذئب الماكر ،في حين يقابل هانسيل
وغريتل ساحرة خبيثة .وربما كانت بيضاء الثلج أسعد حظا عندما التقت
األقزام السبعة في الغابة.
وبعيدا عن الحكايات الخرافية ،سكن "روبن هود" و "رجاله المرحين" في
غابة شيروود في انجلترا ،والتي وفرت مالذا آمنا وكذلك المكان األمثل
للعديد من المغامرات" .علي بابا" ،الحطاب الفقير في "علي بابا واألربعين
حرامي" ،واجه اللصوص في الغابة .تتميز الغابات بعدد ال يحصى من
حكايات األساطير اليونانية ،وتظهر حتى في أعمال شكسبير – وربما كان
أكثرها تميزا هي الغابة السحرية في "حلم ليلة صيف" .أما في األساطير
من غرب أفريقيا ،فهناك مجموعة من الكائنات الخارقة تعرف باسم "عزيزة"
تعيش في الغابات ،وتقدم السحر الجيد والمعرفة الروحية للناس الذين
يعيشون ويصيدون هناك.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

المصدر :اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ

وإليك بعض األمثلة على الطرق المختلفة التي تؤثر بها
الغابات في حياة السكان األصليين في جميع أنحاء العالم:

ثقافة
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Ù Ùيستخدم سكان منطقة "وايميري اترواري" في األمازون البرازيلية
 32نوعا من النباتات فقط لصنع أدوات الصيد! حيث يختارون
كل نبات بحسب خصائصه الفيزيائية والكيميائية المميزة له.
Ù Ùفي المرة القادمة التي يطلب فيها والداك أو معلمك أن تتوقف
عن الصفير ،يمكنك أن تقول لهم أنك تتحدث بلغة :السيلبو".
هذا صحيح" ،السيلبو" هي لغة صفير (كم هذا لطيف؟!) ،نشأت
في غابات الحديقة الوطنية كارخوناي في اسبانيا ،باعتبارها
وسيلة للناس للتواصل عبر الوديان العميقة.
Ù Ùتقريبا جميع االحتفاالت والطقوس لسكان الماساي األصليين -
بما في ذلك التسمية والزواج ومراسم الموت  -تجري في الغابة
أو تتم باستخدام النباتات واألشجار من الغابة.
Ù Ùعاش سكان "إيفي" ،والمعروفون باسم "األقزام" في غابة إيتوري
في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ آالف السنين .وقد
ألهمتهم الغابة اختراع موسيقى مدهشة .حيث "يبتهلون إلى
(اهلل) بأدعية تشبه البوق وتقلد أصوات الحيوانات ،ويغسلون
ثيابهم مصحوبة بصوت آلة موسيقية تسمى "مبيرا" ،وغالبا
ما ينشدون باستمرار طوال المساء ،وهم مشهورون عالميا
بأغانيهم  -أغاني عن حب الغابة التي هي وطنهم "*.
* المصدر :إنقاذ الثقافة ()Cultural Survival

استخدام

ترغب الشعوب األصلية في التأكد من أن هذه الغابات تتم
المحافظة عليها وحمايتها و تستخدم على نحو مستدام ليس
فقط بالنسبة لهم ولألجيال الماضية والمستقبلية ولكن
أيضا لألشياء الحية وغير الحية ،للحاضر والغائب.
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يمكننا أن نفكر في الغابة كمكان للزيارة ،ولكن الغابة تعتبر المأوى لحوالي
 150مليون شخص في العالم .أولئك الذين يعيشون في الغابات (بما في ذلك
العديد من الشعوب األصلية) غالبا ما يعتمدون على الغابات من أجل الغذاء
والكساء والدواء والدخل .ولكن غالبا ما تكون عالقتهم بالغابة أعمق من ذلك
بكثير .فللغابات أهمية مقدسة بالنسبة لكثير من السكان األصليين؛ عالقة
خاصة كانت موجودة منذ أن أتى أسالفهم وتجمعوا في نفس تلك األراضي.
وفي كثير من األحيان ،يكون لدى المجتمعات التي تعيش في الغابات طقوس
هامة في الغابات ومن ثم يربون أطفالهم على االعتزاز بها وحمايتها والشعور
بالترابط مع أسالفهم من خالل األرض واألشجار القديمة.
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بسبب احترامهم العميق للغابات ،لعب
كثير من المجتمعات األصلية دورا
كبيرا في حمايتها .وفي الواقع،
يعيش كثير من السكان
األصليين في الغابات
االستوائية األخيرة
المتبقية في العالم.
فالغابات بالنسبة
للكثيرين منهم
ليست فقط مصدرا
للدخل والبقاء،
ولكنها وطنهم؛
جزء عميق الجذور في
هويتهم وثقافتهم
ومجتمعهم .ومن ثم
ليس من المستغرب
بعد ذلك أن يعتزوا بها
ويحمونها بعناية ،ويقاوموا
أي محاوالت لتشجيعهم على
االنتقال منها.
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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األشجار المعرضة للخطر

أ
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وعادة ما ينطوي ذلك على حرق وقطع األشجار في عملية تعرف باسم
القطع والحرق.
Ù Ùبيع األخشاب على نطاق واسع .وفي هذه الحالة ،يتم إخالء الغابات للحصاد
وتصدير األخشاب ،دون التأكد من مدى استدامة هذه الممارسة ،وهذا
يعني أن قطع األشجار يتم بشكل سريع يفوق قدرتها على النمو مرة أخرى.
وغالبا ما يحدث ذلك اآلن في البلدان النامية للمساعدة في تحقيق الربح،
ولكن العديد من الدول المتقدمة اليوم أيضا مدانة بإزالة كميات كبيرة
من غطائها الحرجي .حتى أوائل القرن العشرين ،وقعت أعلى معدالت إزالة
للغابات في الغابات المعتدلة في آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية (المصدر:
منظمة األغذية والزراعة) .وفي الواقع ،فإن أكبر الغابات المتبقية في العالم
اليوم هي في معظمها في البلدان النامية.
Ù Ùتوفير المزيد من األراضي ألغراض التنمية .مع النمو السكاني ،نجد أنفسنا
بحاجة إلى مساحة أكبر ،ويكون الخيار األسهل في كثير من البلدان هو
استغالل أراضي الغابات.
Ù Ùالتعدين على نطاق واسع ،والذي غالبا ما يتطلب إزالة الغابات حتى يمكن
حفر موقع المنجم الطرق وشق الطرق.
Ù Ùعدم وجود نظم مناسبة إلدارة الغابات.

ب
ثقافة

هناك العديد من أنواع األشجار ذات األهمية االقتصادية ،بما في ذلك
بعض أنواع الصنوبر والبلوط والتنوب واألرز والماهوجني والميرانتي،
مهددة بسبب االستخدام غير المستدام .كما أن أكثر من واحد من
ستة أنواع من أشجار المانغروف في جميع أنحاء العالم موجود في
القائمة الحمراء لألنواع المهددة .فهي تتعرض لخطر االنقراض بسبب
عوامل مثل التنمية الساحلية وتغير المناخ وقطع األشجار والزراعة.

استخدام

على الرغم من اإلدراك الجيد للتهديدات المتعلقة ببقاء األنواع
المشهورة التي تعيش في الغابات مثل الدببة الشهباء أو النمور أو
الغوريال ،إال أن كثيرا من الناس ال يدرك الوضع الخطير لبعض األشجار
في العالم .تشير القائمة العالمية لألشجار المهددة ( )1998إلى أن أكثر
من  8000نوع من أنواع األشجار ،حوالي عشرة في المائة من إجمالي
أشجار العالم ،مهددة حاليا باالنقراض.
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الغابات في خطر
بالنظر إلى كل الطرق المذهلة التي تساعدنا بها الغابات ،فإنك تعتقد أن علينا
فعل كل ما هو ممكن للحفاظ عليها ،أليس كذلك؟ لألسف ،األمر ليس دائما
بهذه البساطة .هناك العديد من العوامل التي تهدد غابات عالمنا والتنوع
البيولوجي التي تعتبر موطن له ،وكالهما يختفي بمعدل ينذر بالخطر .فبينما
تتغير الغابات دائما في الحجم والشكل بسبب عوامل مثل المناخ ،واألخطار
الطبيعية وتوافر المياه ،إال أن إزالة الغابات من قبل البشر (مثال ألغراض المزارع أو
االستخدام الحضري) قد تسبب في زيادة معدل فقدان الغابات مقارنة بالماضي.
ولحسن الحظ ،فإن معدل فقدان الغابات يتباطأ اآلن بفضل الجهود الدولية،
ولكن ال تزال هناك العديد من التحديات التي ينبغي التغلب عليها ،كما سترون
في هذا القسم.

إزالة الغابات
تسمى اإلزالة الدائمة
لغابة ما إلفساح
المجال لغرض معين،
مثل الزراعة بـ إزالة
الغابات .وعند فقدان
الغابات ،فإن العديد
من النباتات والحيوانات التي عاشت فيها تصبح غير قادرة
على التكيف مع البيئة الجديدة ،ومن ثم تختفي .وعلى الرغم من وجود أسباب
مختلفة إلزالة الغابات في مناطق مختلفة ،إال أن ما يلي هي بعض األسباب
الرئيسية:
Ù Ùتتم إزالة الغابات إلفساح المجال لألغراض الزراعية ،وال سيما للبساتين
وزراعات زيت النخيل ،وكذلك لمناطق رعي الماشية.
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األرض تصبح صلعاء

ب
ثقافة

إن استخدام أراضي الغابات لألغراض الزراعية والتعدين والتنمية التجارية ما
هي إال بعض األسباب الرئيسية لتدهور الغابات .هذه األسباب غالبا ما تنبع من
مشاكل أكبر ،مثل فشل المنظمات والحكومات في حماية الغابات وعدم وجود
تعريفات واضحة لحقوق األراضي وحقوق الملكية وضعف إنفاذ القانون ووجود
حوافز لتحويل األراضي الحرجية إلى استخدامات أخرى وعدم كفاية الموارد
البشرية لمراقبة الغابات.
ويمكن أيضا إرجاع سبب تدهور الغابات إلى العمليات الطبيعية ،على الرغم
من أنه غالبا ما يرتبط ذلك بالنشاط البشري .فالنشاط البشري يمكن أن يجعل
الغابات أكثر عرضة للتدهور مقارنة باألسباب الطبيعية مثل الحرائق واآلفات
واألمراض .ولما كانت الغابات موردا متجددا ،فإن بعض أشكال التدهور قابلة
للعالج ،على الرغم من أن ذلك قد يستغرق وقتا طويال .ومع ذلك ،قد يكون
التدهور غير قابل للعالج في بعض األحيان ،مما يؤدى إلى فقدان دائم لبعض
النظم اإليكولوجية للغابات.

استخدام

قبل ثمانية آالف سنة ،كان نصف مساحة اليابسة على سطح األرض
مغطى بالغابات أو المناطق المشجرة .أما اليوم ،تشكل المناطق
الحرجية أقل من ثلث مساحة اليابسة على سطح األرض.

أ

ج
خطر

التعرية
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تعرية التربة هي نتيجة وسبب على حد سواء لفقدان الغابات .حيث تساعد
جذور األشجار على تماسك التربة ،ومن ثم فعندما تتم إزالة الغابات أو تدهورها،
ويختفي الغطاء النباتي الذي يغطي التربة ،يمكن أن تتسبب األمطار الغزيرة
في انجراف التربة .في الواقع ،قد يكون هطول األمطار أثقل ألنه ال يوجد مزيد
من األوراق فوق التربة إلمساك المياه وتحول دون وصوله للتربة أسفلها .وهذا
االنجراف للتربة يسمى تعرية والتي يمكن أن تكون خطرة جدا على الغابات
وتمنعها من النمو .ففور تعرية التربة السطحية  -طبقة التربة المملؤة
بالمغذيات ،تجد جميع النباتات صعوبة في النمو من جديد ،مما يتسبب في
بقاء األرض عارية لفترات طويلة من الزمن أو حتى تتحول إلى صحاري.

ه

معلــــــــــــــــــــــــومـــــات
أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
76

هل تعلم؟

?

إزالة الغابات هي محرك رئيسي لتغير المناخ ،فهي مسئولة عن ما يصل إلى
 20في المائة من االنبعاثات العالمية لغازات االحتباس الحراري  -أكثر من كل
السيارات والشاحنات والطائرات والقوارب والقطارات في العالم مجتمعة.

المصدر :منظمة السالم األخضر

التدهور

وعلى النقيض من إزالة الغابات ،الذي ينطوي على التحويل الدائم للغابات إلى
أراض الستخدامات أخرى ،فيقال على الغابة 'متدهورة' عندما يتم تدمير بعض
الجوانب أو الخصائص المحددة فيها .على سبيل المثال ،يحدث تدهور الغابات
عندما يكون هناك انخفاض في الغطاء الشجري للغابة أو تغيرات في هيكل
األشجار أو انخفاض في عدد األنواع التي يمكن العثور عليها فيها.

زيت النخيل
تحدث بعض أخطر ممارسات إزالة الغابات عندما تصبح بعض المنتجات
مشهورة فجأة في جميع أنحاء العالم .في مثل هذه األوقات ،يقوم
المزارعون والشركات الزراعية الكبرى بإزالة مناطق الغابات لزرع محاصيل
أكثر ربحية في السوق والتي تستخدم في إنتاج تلك السلع المشهورة.
أحد األمثلة على ذلك هو زيت النخيل ،والذي يستخدم في مئات من
المنتجات الغذائية ،بما في ذلك السمن والشوكوالتة .كما يستخدم أيضا
في المنظفات ومستحضرات التجميل وبشكل متزايد كوقود الديزل
الحيوي ،وهو وقود ينتج من الزيت النباتي .وذلك على الرغم من إمكانية
إنتاج زيت النخيل بشكل مستدام (مثال عن طريق زراعته في أراض غير
حرجية أو متدهورة) ،وهو ما يتطلب تخطيط أفضل وقوانين أكثر صرامة.
المصادرwww.unep.org/pdf/Dec_11_Palm_Plantations.pdf :
و www.greenpeace.org.uk/forests/palm-oil
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الحياة

الحرائق

ومن ثم فإن منع حرائق الغابات تماما ليس في الواقع أمرًا جيدًا للغابات .بل إن
الحرائق صغيرة الحجم التي يمكن السيطرة عليها تساعد في الحقيقة على
مكافحة اآلفات وإيجاد مساحة لألشجار األقوى لتنمو ومنع األوراق الجافة والفروع
من التكدس على أرضية الغابة .والحل هو السيطرة على شدة هذه الحرائق،
وهذا األمر يعتبر وظيفة فعلية! حيث يقوم المسئولين عن الحرائق بإضرام حرائق
مدبرة على أساس منتظم وذات كثافة منخفضة ويتم التحكم بها بعناية.
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79

خطر

في بعض األحيان تكون حرائق الغابات في الواقع مساعدة الغابات! وأن أحد األمثلة
األكثر إثارة لالهتمام في هذا الصدد يأتي من الغابات واألراضي الحرجية االسترالية،
حيث الحرارة والدخان والرماد أمور ضرورية إلنبات كثير من األنواع النباتية! وبعبارة
أخرى ،فإن هذه الغابات لن تتجدد أو تتكاثر دون حرائق.
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حرائق الغابات ليست ظاهرة جديدة .في الماضي القديم ،كانت القوى الطبيعية
مثل البرق أو االنفجارات البركانية تثير حرائق الغابات ،ولكن في وقت الحق أصبح
البشر المشعل الرئيسي للحرائق ،واليوم يعتبر البشر مسئولون عن  90في المائة
من حرائق الغابات .في بعض األحيان ،يتم إضرام هذه الحرائق عمدا ،على سبيل
المثال إلزالة األراضي للزراعة .وفي حاالت أخرى تبدأ الحرائق بطريق الخطأ ،على سبيل
المثال ،جراء سيجارة طائشة أو عدم مراقبة نيران المعسكر .قد تخرج حرائق غابات
عن نطاق السيطرة بسهولة .حرائق الغابات الهائلة ال تضر بالغابات فحسب ،بل
أيضا تضر بحيوانات وأناس وقرى ومجتمعات بأكملها في بعض األحيان.
  

أ
استخدام

تتعرض الغابات بشكل غير مباشر للكثير من اآلثار األخرى لتغير المناخ أيضا .فكثير
من ظواهر الطقس األكثر تطرفا ،مثل العواصف واألمطار الغزيرة والجفاف ستدمر
األشجار وبالتالي تؤثر على صحة الغابات .كما أن حرائق الغابات قد تصبح قابلة
للحدوث على األرجح أيضا نظرا للظروف األكثر جفافا ودفئا في بعض األماكن .يمكن
أن يؤدي تغير المناخ أيضا إلى هجمات أكثر تواترا وشدة لآلفات واألمراض ،فضال عن
وصول أنواع غازية جديدة.
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تغير المناخ
يشير تغير المناخ إلى تغيرات في المناخ العام لألرض ،والناجمة عن خليط من
عمليات طبيعية وأنشطة بشرية .حيث يصبح الطقس أكثر تطرفا في كثير من
األماكن ،وهذا يعني أن الصيف يزداد سخونة في بعض المناطق ويزداد الشتاء
برودة في مناطق أخرى .تتعرض بعض األماكن ألمطار أثقل وحتى فيضانات،
بينما تضرب أعاصير أقوى وجفاف أشد مناطق أخرى .وال تنجو الغابات من كل
هذا التغيير أيضا .حتى التغيرات الطفيفة في درجات الحرارة تجبر بعض األنواع
في الغابات على إيجاد مناطق جديدة للعيش فيها ،وهو ما يعني أنها توسع
أراضيها .وهناك أنواع أخرى تختفي تماما من موائلها المعتادة .بل إن هناك
غابات بأكملها تتحرك ،حيث تنتقل إما شماال أو جنوبا نحو القطبين أو على
المرتفعات األعلى بحثا عن ظروف أكثر مواتاة .كما أن بعض الغابات قد تختفي
تماما ،مثلما حدث بالفعل في المناطق الجافة جدا ،أو تلك في المناطق الرطبة
والساحلية مع ارتفاع مستوى سطح البحر (مثل غابات المانغروف على العديد
من جزر المحيط الهادئ) .يمكن أن تؤدي تغيرات المناخ إلى زيادة أو نقصان نمو
الغابات ،مما يغير وجه الغابة.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

السباحة مع التيار

أ

يشكل تلوث المياه تهديدا خطيرا للتنوع البيولوجي .حيث تمتص المواد
الكيميائية في الماء المغذيات والمعادن من التربة قبل أن تتمكن النباتات من
استخدامها .كما أنهم تحول جزيئات التربة األخرى التي عادة ما تكون غير ضارة،
مما يجعلها خطرا على األشجار.

خطر
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الحشرات والفطريات والحيوانات البرية هم سكان طبيعيون وأساسيون في
الغابات الصحية ،حيث يؤدون العديد من المهام المختلفة والمفيدة .على
سبيل المثال ،تعمل على تسريع عملية التحلل وإعادة تدوير المغذيات للنباتات
والحيوانات الميتة وتلقح النباتات وتنقل البذور وقد تصبح غذاء لحيوانات أخرى.
وفي نفس الوقت ،يمكن أن تضر هذه المخلوقات بالغابات أيضا .فقد تؤدي اآلفات
والفطريات واألمراض التي تسببها الكائنات الدقيقة في قتل أو جرح األشجار
كما يمكن لحيوانات الرعي أن تمنع نمو النبتات الجديدة .هذه األحداث عادة ما
تكون محدودة جدا وتؤدي إلى موت األشجار األضعف فقط (مثل األشجار الصغيرة،
أو المجهدة أو المريضة) .ومع ذلك ،وفي ظل ظروف معينة تنتشر تجمعات
الحشرات أو اآلفات إلى درجة تشكل تهديدا خطيرا للغابات .وهذا ما يسمى
تفشي اآلفات.
يحدث تهديد آخر للغابات عند وصول األنواع غير المحلية (وتسمى أيضا
"الدخيلة" أو األنواع الغريبة ') إلى المنطقة ،سواء كانت هاجرت أو أدخلت بطريق
الخطأ بواسطة البشر .وعندما يبدأ هؤالء القادمون الجدد في االنتشار بسرعة
في بيئتهم الجديدة تشرع في منافسة الكائنات األصلية للحصول على الغذاء،
وتضر النظم اإليكولوجية في المحيط التي أتت إليه ،وهي ما يطلق عليها األنواع
الغازية (المصدر :االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي).

ب
ثقافة

األعداء على قيد الحياة ويتحركون

استخدام

النوع الوحيد من ا
لغابات الذي يعيش على ما يرام في
المياه الراكدة هو غابات المانغروف.

ه
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من الصعب أن نتصور أن المياه  -أحد أثمن الموارد على األرض  -يمكن أن تكون
في الواقع ضارة .غير أن كمية ونوعية المياه يمكن أن يكون لها تأثير كبير على
الغابات وسكانها .على سبيل المثال ،يمكن أن يؤدي الكثير من المياه ،الناجمة
عن الفيضانات أو هطول األمطار الغزيرة ،إلى تدمير الغطاء النباتي وتتسبب
في االنهيارات األرضية .كما أن المياه الراكدة الزائدة (المياه التي ال تستنزف) تكون
أيضا ضارة ألنها تمأل الفراغات بين جزيئات التربة وتحل محل األكسجين وتمنع
الجذور المغمورة من امتصاص المغذيات الهامة وتبادل الغازات .ومن ناحية أخرى،
تضر ندرة المياه نتيجة لظروف الطقس الجاف أيضا بالنباتات ،مما يسبب ذبولها
وموتها في نهاية المطاف .باإلضافة إلى ذلك ،يجعل الجفاف النباتات أكثر عرضة
لتهديدات أخرى ،مثل األمراض واآلفات ودرجات الحرارة القصوى والرياح العاتية .كما
يزيد الجفاف لفترات طويلة أيضا من مخاطر الحرائق.

كوان ي

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة

ثم تأتي مسألة نوعية المياه .إن نوعية المياه في جميع أنحاء العالم آخذة في
التدهور في الغالب بسبب األنشطة البشرية ،مثل صرف مياه الصرف الصحي
والمواد الكيميائية والنفايات المشعة في البحيرات واألنهار .كما أن تسربات
النفط ،أيضا ،يمكن أن تكون مدمرة للغاية.

يل
ي 13 ،عاما ،ماليزيا
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الحياة

ةيراجتلا تاكرشلا لمع

عمل الشركات التجارية

أ
استخدام

تتمتع الشركات الكبرى بقدرة كبيرة على إحداث تغيير إيجابي .حيث يمكنها التأكد من
أن مورديها ينتجون سلع مثل األخشاب وفول الصويا وزيت النخيل والورق بطرق تمثل
الحد األدنى من الضرر بالغابات والبيئة بشكل عام ،وذلك من خالل المشاركة في خطط
اعتماد الشهادات على سبيل المثال .كما يمكنها أن تزيد من استخدام الخشب
المعاد تدويره واللب والورق واأللياف في منتجاتها .وبطبيعة الحال يتعين على كل
واحد منا دعم وتشجيع الشركات التي تساعد على حماية الغابات ،كما سنرى أدناه.

ب
ج كو
عاما ،هون
تيفاني لو15 ،

ثقافة

ج

نج ،ا
لص
ين

خطر

قل ما تفعل ،وافعل ما تقول
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افعل

يحتل السياسيون مكانة قوية تمكنهم من بذل المزيد من الجهد لغاباتنا .فعلى
سبيل المثال ،يمكنهم التأكد من وجود استثمارات جيدة في البرامج والبحوث التي
تدعم الغابات .ويمكن للسياسيين في البلدان المتقدمة وضع برامج يتم من خاللها
تقديم التدريب والمعرفة للناس في البلدان النامية .كما يمكن للسياسيين إظهار
دعمهم من خالل تنفيذ إدارة أفضل للغابات وسن قوانين أكثر صرامة والتأكد من أن
السكان المحليين يشاركون ديمقراطيا في صنع القرارات بشأن غاباتهم ألنها سوف
تؤثر على سبل عيشهم.

د

82

ه
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افعل شيئا
تقدم اإلدارة المستدامة للغابات فوائد متعددة -
فمع البرامج والسياسات الصحيحة ،يمكن لقطاع
الغابات قيادة الطريق نحو مزيد من االقتصادات
األكثر استدامة واألكثر اخضرارا.
المدير العام المساعد للغابات – منظمة األغذية والزراعة

إجراءات للحكومات وصناع القرار
علمنا للتو عن األخطار التي تواجه غابات عالمنا؛ واآلن حان الوقت لبعض األخبار
الجيدة .هناك الكثير من الناس والمنظمات في جميع أنحاء العالم يعملون
بجد لحماية غاباتنا ،ويتم تنفيذ الكثير من العمل الرائع .وإليك بعض الطرق
التي تحدث فرقا:

شهادات االعتماد الحرجية
تعتبر شهادات االعتماد الحرجية وسيلة لمراقبة إنتاج األخشاب والورق
ومنتجات الغابات األخرى للتأكد من أنها قد تم حصادها وفقا لمجموعة
من المبادئ التوجيهية الموضوعة بعناية .باإلضافة إلى ذلك ،تهدف أنظمة
شهادات االعتماد إلى:
Ù Ùحماية األنواع والموائل المهددة.
Ù Ùحماية حقوق المجتمعات المحلية والعمال.
Ù Ùتقليل النفايات من األنشطة الحرجية.
Ù Ùالمساعدة في بناء اقتصادات محلية مستدامة (أي المساعدة على إيجاد
مصدر مستدام للدخل للسكان المحليين).
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نهج متعدد األفرع

أ
استخدام

الغابات نظم إيكولوجية معقدة وحمايتها مسألة معقدة أيضا .ومن أجل إحداث
فرق دائم نحو حمايتها ،علينا أن نتبنى نهجا “شامال” ،مع األخذ بعين االعتبار
جميع العوامل المختلفة التي تؤثر عليها .على سبيل المثال ،اتفاقية التنوع
البيولوجي بها “برنامج عمل” مكرس لحماية التنوع البيولوجي للغابات .الق
نظرة على البرنامج و”فروعه” المختلفة:
www.cbd.int/forest/doc/forest-pow-web.pdf

الحياة

عرفألا ددعتم جهن

ب
ثقافة
خطر
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ج

د
افعل

والفكرة هي أنه من خالل رد بلس ،سيكون هناك فوائد مالية للبلدان النامية
من أجل :
Ù Ùتقليل االنبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات (وهو ما يرمز له بحروف )RED
Ù Ùتقليل االنبعاثات الناتجة عن تدهور الغابات (وهو ما يرمز له بحرف  Dالثاني)
Ù Ùإدارة الغابات بطريقة مستدامة (مدرج في الرمز ')'+
Ù Ùالحفاظ على الكربون الذي تحتويه الغابات (مدرج في الرمز ')'+
Ù Ùتعزيز رصيد الكربون المخزن بالغابات (مدرج في الرمز '.)'+
Ù Ùومن المقرر أن تحصل البلدان النامية التي تحمي أشجارها بنجاح من خالل
استكمال واحد أو أكثر من هذه اإلجراءات (وبالتالي تقليل انبعاثات الكربون
الخاصة بها) على مقابل لهذه الجهود .ومن المتوقع أيضا أن تكون الشعوب
األصلية والمجتمعات األخرى التي تعتمد على الغابات أكثر المستفيدين
من رد بلس ،ألنهم سكان الغابات الذين يقومون بمعظم أعمال المحافظة.
وسوف تستفيد هذه الجماعات أيضا على المدى الطويل من منع فقدان
الغابات أو منع تدهورها .وعلى الرغم من أن بعض تفاصيل رد بلس ال تزال
قيد التفاوض ،إال أن مشاريع رد بلس جارية بالفعل والتجارب األولى إيجابية.

ه
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زيادة التوعية
إن التأكد من أن الناس “على دراية” بالقضايا الهامة هو أحد أفضل الطرق إلحداث
تغيير ،وهناك الكثير من المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات
األخرى تتحدث عن الغابات .فعلى مواقعها على االنترنت ،سوف تجد الحقائق واألرقام
والمعلومات التفصيلية واألفكار حول كيفية االنضمام إليهم في جهودهم .وسوف
نذكر بعضا من هذه المنظمات الحقا في هذا القسم ،وكذلك في قسم “الموارد
والمعلومات اإلضافية” من الشارة (صفحة .)137 – 134

المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة
عن إزالة األحراج وتدهور الغابات + REDD
لقد ناقشنا كيف تساعدنا الغابات في محاربة تغير المناخ ،حيث تخزن األشجار
كميات ضخمة من الكربون .وهذا هو أحد األسباب المهمة للحفاظ على صحة
الغابات .ورغم ذلك ،نجد في البلدان األكثر فقرا أن تحقيق أرباح من خالل استخدام
الغابات لزراعة المحاصيل أو األخشاب كثيرا ما توفر مكاسب أسرع بكثير .ومع ذلك،
فعندما يتم قطع األشجار ينطلق الكربون الذي تخزنه (والكربون المخزن في التربة
تحت األشجار) مرة أخرى إلى الغالف الجوي .وهو ما يعتبر مصدر قلق كبير.
وهذا هو السبب الذي دفع المجتمع الدولي لإلتيان بطريقة مبتكرة إلنقاذ وحماية
الغابات ومحاربة تغير المناخ في نفس الوقت بشكل أسهل للمجتمعات المحلية.
اربط حزام األمان الخاص بك - ،فاالسم الذي اختاروه لهذا البرنامج طويل جدا:
"خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات في البلدان النامية؛
ودور المحافظة واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز أرصدة الكربون في الغابات في
البلدان النامية".
ال تقلق .يمكن نطقها رد بلس اختصارا.
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تسوق أقل
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بعد أن نصبح غير قادرين على استخدامها وإعادة
استخدامها ،فإن إعادة تدوير منتجات مثل الورق تساعد
على منع قطع أشجار جديدة .وفقا ل ـ �www.doso
" ،mething.orgإذا أعاد كل أميركي تدوير واحد على
عشرة فقط من صحفهم ،فيمكننا أن نوفر حوالي 25
مليون شجرة كل عام".

ج
خطر

التقليل من استخدام الطاقة في المنزل هو أيضا وسيلة
جيدة لمساعدة الغابات .فمن خالل إطفاء األجهزة الكهربائية
التي ال نستخدمها (مثل اإلضاءة وأجهزة التلفاز وأجهزة
الكمبيوتر) ،أو المشي أو ركوب الدراجات بدال من ركوب
السيارة ،سنستهلك وقود أحفوري أقل .ونحن نعرف
أن الوقود األحفوري يسهم في تلوث الهواء ويمكن
أن يسبب األمطار الحمضية .أما إذا قللنا كمية الوقود
األحفوري التي نستخدمها ،فبذلك يمكننا المساعدة في
إنقاذ بعض الغابات من التلف بسبب األمطار الحمضية.

ب
ثقافة

افصل

أ
استخدام

إن تقليل استهالك (األشياء التي نستخدمها ونشتريها) هو
وسيلة أخرى قوية يمكننا جميعا المساعدة بها في حماية
الطبيعة .فعندما نقلل كمية المنتجات التي نستخدمها
ونشتريها ،يتم قطع أشجار أقل لصنع منتجات جديدة! ومن
ثم إذا حافظنا على األشياء التي لدينا بالفعل وأصلحناها
عندما تنكسر ،فلن نكون بحاجة إلى شراء أخرى جديدة .كما
أنه من الجيد أيضا االهتمام بتعبئة المنتج :حاول التقليل من
كمية المنتجات المعبأة التي تشتريها ،حيث إن التعبئة الزائدة
تخلف النفايات غير الضرورية.

الحياة

“أنا أ
تحدث نيابة عن األشجار،
ألن
ها
ال
أل
سنة لها”

ه

ما الذي يمكنك القيام به
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إليك خطوات قليلة يستطيع كل واحد منا القيام بها للتأكد من مساهمة
أعمالنا في المحافظة على التنوع البيولوجي واالستخدام المستدام للتنوع
البيولوجي للغابات:

احصل على الحقائق
نأمل أن تزودك هذا الشارة بنظرة عامة جيدة عن الغابات
العالمية وفوائدها والمخاطر التي تواجهونها .واآلن حان
الوقت لمعرفة المزيد عن التنوع البيولوجي (وخاصة
الغابات) في مجتمعك .ما هي النباتات والحيوانات التي
تعتبر أصلية في منطقتك؟ وهل تواجه أي تهديدات؟
أيضا تع ّرف على الروابط بين الصحة والحيوية في
بيئتك الطبيعية من ناحية وصحتك الشخصية من
ناحية أخرى .هناك العديد من مصادر المعلومات المختلفة:
على سبيل المثال ،يمكنك التحدث إلى الناس في بلديتك المحلية أو الحكومة
المحلية ،أو الحكومة الوطنية حول أهمية التنوع البيولوجي والغابات،
واستفسر عن الطرق التي يمكن أن تساعد على تحسين المحافظة على
الغابات واالستعمال المستدام لها في منطقتك.

تسوق بذكاء
في أي مشاريع بناء للمنازل ،احرص على استخدام والديك
ألخشاب مستدامة المصدر أو الخشب الرقائقي.
أيضا تأكد من أن المنتجات الورقية التي تستخدمها
في المنزل  -ورق الطابعة والمناشف الورقية وورق
التواليت وما إلى ذلك  -هي صديقة للغابات .هناك
عدة نظم اعتماد شهادات ذات مصداقية ،ابحث
عنها عند شراء مثل هذه المنتجات ،على سبيل المثال
تلك المعتمدة من مجلس اإلشراف على الغابات FSC -
) .(www.fsc.org
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انشر رسالتك

استخدام

ب
ثقافة

أخبر عائلتك وأصدقائك وأفراد المجتمع ببعض الحقائق
عن الغابات .شجعهم على توحيد جهودهم
معك للمساعدة على حماية الغابات والتنوع
البيولوجي.حتى عمل صغير مثل نشر تحديثا
على ملفك الشخصي في وسائل اإلعالم االجتماعية
عن الغابات هو وسيلة جيدة لجعل أصدقائك
يفكرون في أهميتها .ربما يمكنك بدء مدونة أو
كتابة مقال لمجلة أو صحيفة .أو استخدم تويتر وغّ رد -
غ ّرد لجميع طيور الغابات التي تحتاج إلى شخص ما يتحدث
عنها! تأكد من الحصول على إذن من أحد الوالدين أو ولي األمر إذا كنت أقل
من  16عاما .إذا لم يكن لديك اتصال باإلنترنت في المنزل ،لماذا ال تنظم حفلة
تحت عنوان الغابات في مجتمعك المحلي؟ أخبر الناس عن الغابات المحلية
والتهديدات التي تواجهها وكيف يمكنهم المساعدة!

ج

شارك

دعونا نفعل شيئا

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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للغابات !

خطر

إن أنشطة هذه الشارة هي طريقة رائعة للبدء في كل خطوة من هذه
الخطوات .وهناك أيضا الكثير من التحركات والمشاريع العالمية التي يمكن
أن تساعدك على البدء في مهمة إنقاذ الغابات الخاصة بك .تأكد أيضا من
االطالع على روابط االنترنت في نهاية هذا الكتيب.
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معلــــــــــــــــــــــــومـــــات
أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
88

كن نباتيا
قد تبدو هذه الوسيلة غريبة بعض الشيء للمساعدة في
إنقاذ الغابات :تناول كميات أقل من اللحوم الحمراء.
هل تعلم أن ماليين الهكتارات من الغابات المطيرة
قطعت وحرقت من أجل تحويل األرض إلى مراعي
عشب لألبقار؟ كل ربع رطل همبرغر من الوجبات
السريعة التي تأتي من الحيوانات المرباة على
األرض التي اعتادت أن تكون غابات مطيرة ،يدمر 16
مترا مربعا من الغابات المطيرة (المصدر :شبكة عمل
الغابات المطيرة) .هذا هو مجال اقتطاع جزء من مطبخ
صغير يتمثل في قطعة همبرغر واحدة فقط! استكشف الوصفات التي
ال تحتوي على لحوم البقر ولترى ما إذا كان يمكنك العثور على وجبات
بديلة مرة واحدة في األسبوع تحتوي على البقول والحبوب (والتي
تحتوي أيضا على البروتين) بدال من اللحوم.

افعل شيئا

يمكنكم أن تحدثوا فرقا كبيرا من خالل المساعدة في
حماية المناطق الطبيعية والمساحات الخضراء في
مجتمعاتكم ،حتى الصغيرة منها مثل حديقة
الحي .أحد أنشطة المرح ،وفي الوقت نفسه نشاطا
مفيدة جدا ،هو زرع شجرة .فزراعة األنواع المحلية
من األشجار في منطقة تنمو فيها بشكل طبيعي
يمكن أن تكون طريقة رائعة لزيادة الوعي بين
عائلتك وأصدقائك ومجتمعك عن الفوائد المتعددة
لألشجار والغابات .ولكن تذكر أن تعتني بها!

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

أ

ب
ثقافة

يطبق االتحاد الدولي للمحافظة على الطبيعة برنامج
للمحافظة على الغابات يهدف إلى “التأثير في وتشجيع
ومساعدة المجتمعات في جميع أنحاء العالم على
المحافظة على التنوع البيولوجي في الغابات واألماكن
كثيرة األشجار والتأكد من استخدام موارد الغابات
بإنصاف واستدامة ايكولوجية”
(.)www.iucn.org/about/work/programmes/forest

استخدام

تعمل إدارة الغابات بمنظمة األغذية والزراعة على
تحقيق التوازن بين األهداف االجتماعية واالقتصادية
والبيئية بحيث يمكن لألجيال الحالية أن تجني فوائد
موارد غابات األرض مع الحفاظ عليها لتلبية احتياجات
األجيال المستقبلية (.)www.fao.org/forestry/ar

ج
خطر
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تهدف االتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي ()CBD
إلى الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع
البيولوجي للغابات من خالل إيجاد بيئة مؤسسية
واجتماعية واقتصادية من شأنها أن تساعد في
المحافظة واالستعمال المستدام للتنوع البيولوجي
بالغابات ،فضال عن تقييم و رصد التنوع البيولوجي
للغابات(.)www.cbd.int/forest/programme.shtml

ه
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تعرف على بعض المنظمات واألحداث الرئيسية التي تركز
ّ
على الغابات:

مركز مراقبة المحافظة على البيئة
العالمية التابع لبرنامج األمم المتحدة
للبيئة ( )UNEP-WCMCيشجع على الحفاظ
على أنواع األشجار .حيث أصدر أطلس عالمي
للمحافظة على األشجار عام  ،2003حيث يقدم
لمحات عن أنواع األشجار المهددة باالنقراض
حول العالم في شكل خريطة
(.)www.unep-wcmc.org
تم تأسيس منتدى األمم المتحدة المعني
بالغابات لتعزيز اإلدارة والمحافظة والتنمية
المستدامة لجميع أنواع الغابات وتعزيز
االلتزامات السياسية على المدى الطويل
(.)www.un.org/esa/forests

يحتفل باليوم الدولي للغابات في كل عام
يوم  21مارس لالحتفال ورفع مستوى الوعي
بأهمية جميع أنواع الغابات
www.un.org/esa/forests/international/day-of-forests
و
www.fao.org/forestry/international-dayof-forests/en
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المستوي

A.2

المنازل الحيوية يعتمد نوع الغابة ومجموعة
 3الحياة المتنوعة التي توجد فيها (التنوع
 2البيولوجي) على عوامل كثيرة ،بما في ذلك
تعرف على
 1الموقع الجغرافي للغابة والمناخ.
ّ
هذه “المجمعات الحيوية” المختلفة للغابة.
ما هي المجمعات الحيوية للغابات؟ اذكر
أربعة أمثلة للمجمعات الحيوية للغابات .وما
هي الخصائص الرئيسية لكل منها؟ وأين تقع في
العالم؟ ما هي المجمعات الحيوية للغابات الموجودة في
منطقتك أو بلدك؟ شارك إجاباتك مع مجموعتك.
المزيد :اجمع أو ارسم صور للمجمعات الحيوية المختلفة
للغابات .اخترع لعبة مطابقة تضع فيها المجمع الحيوي
للغابة على الموقع الجغرافي الموجود فيه في جميع أنحاء
العالم .العب هذه اللعبة مع صديق.

ب
ثقافة

ال تلتقط أو تأكل أي نباتات ألن بعض النباتات السامة تبدو
مشابهة جدا لتلك غير السامة .كما أن بعض النباتات أيضا
نادرة ويجب أن ال تضر بها .ال تجمع المخلوقات الحية؛ ارسم
صورة بدال من ذلك .تذكر دائما أن تغسل يديك بعد ذلك.

أ
استخدام

A.1

اذهب في نزهة في الغابة .وعلى طول الطريق،
 3اجمع المواد التي تعتقد أنها تمثل أجزاء مهمة من الغابة.
 2حصاة أو قليل من التراب أو بعض األوراق المجففة أو عدد
 1قليل من األغصان أو جلد ثعبان قديم أو بعض الريش
الملقى على أرضية الغابة فهذه األشياء يمكن أن تمثل
على التوالي صخور الغابات والصخور المستديرة والتربة
والشجيرات واألشجار والزواحف والطيور .استخدم خيالك
إليجاد العناصر األخرى لتمثيل األشياء األخرى التي يمكن
أن تراها أو تشمها أو تسمعها أو تشعر بها  -مثل الرياح
أو الماء أو الحشرات .بعد النزهة ،اصنع ملصقة عن الغابة
بجميع العناصر التي تم جمعتها مجموعتك .تحدث عن ما
يمثله كل بند من البنود وما سبب أهمية كل منها.

الحياة

قم بواحد من النشاطين اإللزاميين
التاليين:

ه
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القسم (أ):

حياة
الغابة

نفذ النشاط  A.1أو ( A.2على األقل) ونشاط
آخر تختاره أنت .وبعد االنتهاء من أنشطة
حياة الغابة ،سوف تكون قادرا على:
 ÙÙوصف األجزاء الطبيعية للغابة والسبب
في أهميتها.
ÙÙمالحظة و التعلم عن الغابات من خالل
اكتشاف األشياء الحية وغير الحية في
الغابات من حولك.
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ثقافة

A.11

صيدلية الغابة يمكن استخدام المادة الحية في الغابات كأدوية
لعالج كل شيء بداية من الجروح البسيطة والخدوش وصوال لألمراض
القاتلة .تع ّرف على اثنين من النباتات التي تنمو في الغابات والتي
يمكن أن تساعد في عالج األمراض .قد تكون النباتات ضارة أيضا .
تع ّرف على اثنين من النباتات التي تعتبر سامة للبشر .شارك النتائج
الخاصة بك مع مجموعتك.

3
2
1

ج
خطر

A.10

غابة لجميع المواسم اختر موقع واحد في غابة محلية .زره على
سجل ما ترى وتشم وتسمع وتشعر به.
األقل في موسمين مختلفينّ .
كيف يبدو الطقس؟ ما الذي تفعله الحيوانات والناس في الغابة؟ هل
النباتات مزهرة؟ قارن المالحظات الخاصة بك في كل موسم على حده.
شارك النتائج الخاصة بك مع مجموعتك بطريقة خالقة ،مثل ملصقة
صور أو فيلم قصير أو سلسلة من المدخالت اليومية.

2
1

ب

د
افعل

A.9

من يأكل من؟ ارسم ،أو اصنع ملصقة أو تركيبة للشبكة الغذائية
تربط العديد من األنواع المختلفة التي تعيش في الغابات.
  

أ
استخدام

2
1

اذهب في نزهة ازرع النبتات مع
مجموعتك ،ازرع نبتات أشجار الغابات.
ناقش كيف قمت بزرعها( .على سبيل المثال،
ما مدى عمق كل حفرة؟ ما مدى التباعد بين النبتات
المزروعة؟ هل وضعت أي شيء في الحفرة قبل وضع
النبتات ،مثل المخصبات أو السماد؟) هل تحتاج النبتات
إلى أي نوع خاص من الرعاية ،على سبيل المثال في الفترات
الباردة؟ تحدث عن كيف ستستمر في رعاية النبتات حتى
يتسنى لها البقاء على قيد الحياة.

الحياة

A.8

فكرة
جيدة

ه

1

المستوي

A.4
1

األصوات والعالمات قم بإجراء بعثة مراقبة في غابة في الصباح
الباكر .استمع ألصوات الحيوانات .حاول تقليد األصوات لمعرفة ما إذا
كانت الحيوانات سترد أم ال .ابحث عن آثار أقدام الحيوانات على األرض .هل
يمكنك معرفة أي حيوان ترك هذه اآلثار؟ حاول البحث عن أدلة مثل الوبر
أو الريش أو البراز (فضالت الحيوانات) .راقب الموائل التي يعيشون فيها.
خمسة أشياء جيدة اذكر خمسة أسباب لماذا الغابات مهمة
للطبيعة؟ هل هذه الفوائد جيدة للبشر أيضا ؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟
ارسم صورة تبين أهمية الغابات.

A.6

طبقات الغابة ارسم صورة إلظهار طبقات النبات واألشجار لغابة
ما في منطقتك .قم بتسمية الطبقات المختلفة( .إذا كنت إذا كنت
تعيش في منطقة ليس بها غابات ،فاختر منطقة توجد بها غابات

A.7

حلقات العمر يمكن تحديد عمر الشجرة من خالل عدد حلقاتها .اعثر
على غصن شجرة أو اقطع جذع وافحص حلقات نموها .كم عدد حلقات
النمو التي تراها؟ كل حلقة من حلقات النمو تمثل موسم نمو .ما هو
عمر شجرتك؟ هل الحلقات متباعدة بشكل متساو أم ال؟ ما الذي تخبرك
به مسافة التباعد عن تاريخ حياة الشجرة؟ فكّ ر في ما الذي يخبرك به
ذلك عن الغابة التي عثرت فيها على الغصن أو الجذع .اصنع ملصقة
تظهر حلقات نمو الشجرة الخاص بك.

المستوي

A.5

أنماط اللحاء زر مشتل (متحف لألشجار التي تعيش في الهواء
الطلق) .خذ مسحة من لحاء األشجار الثالثة األكثر غرابة في رأيك( .تعرف
على كيفية القيام بذلك من على هذا الموقع:
( )www.wikihow.com/Make-a-Bark-Rubbingقم
ودون مكان
بتسمية كل مسحة باالسم الشائع والعلمي للشجرةّ ،
النمو الطبيعي للشجرة.

المستوي
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A.3

المستوي
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اختر (على األقل) نشاط واحد إضافي من
القائمة أدناه:

1

2
1

2
1

وارسم صورة لتلك الغابات).
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افعل

أين الماء؟ غالبا ما تكون الغابات مستجمعات مياه الهامة .تع ّرف
أين يمكن العثور على المياه في الغابة .هل تحت األرض أو في التربة
أو في بحيرة أو مجرى مائي أو في قطرات صغيرة تحت أوراق الشجر،
قدم نموذج لجميع مواقع المياه .ما هي النباتات
الخ؟ ارسم خريطة أو ّ
والحيوانات التي تعتقد أنها تستخدم كل موقع من هذه المواقع
المختلفة؟

ب

خطر

المزيد :تعمل الصخرة في بعض األحيان كركيزة (سطح يمكن أن
ينمو عليه النبات أو الحيوان) .على سبيل المثال ،الطحالب واألشنات
وحتى بعض األشجار تنمو على الصخور أو في شقوق الصخور .قم
بإعداد معرض واقعي أو عبر اإلنترنت للصور الفوتوغرافية أو الرسومات
أو اللوحات من الصخور باعتبارها ركيزة في الغابة .يمكنك أن تجد ما
يلهمك للمعرض الخاص بك في الغابة المحلية أو المكتبة أو متحف
الطبيعة .قم بدعوة عائلتك وأصدقائك للمشاهدة والتعليق على
معرضك.

استخدام

A.15

اكتشف صخور الغابة قم بدعوة جيولوجي (أخصائي صخور)
للتحدث مع مجموعتك عن األنواع المختلفة للصخور التي يمكنك أن
تجدها في غابة بالقرب منك .كيف تشكلت الصخور؟ ومتى تشكلت؟
وهل ستظل هناك في غضون  100عام؟ ما هو الدور أو األدوار التي
تلعبها الصخور في المنظر الطبيعي للغابة؟

3
2
1

أ

ثقافة

A.14

على قمة العالم إذا كان ذلك ممكنا في منطقتك ،اذهب في
نزهة لظلة الغابة مشيا على األقدام .ما الذي تراه من رؤوس األشجار
وال يمكن أن تراه بسهولة من األرض؟ عندما تنزل بأمان إلى األرض
مرة أخرى ،ارسم بالقلم أو ارسم لوحة زيتية أو صورة للمنظر المفضل
لديك .ال تنسى أن يشمل ذلك جميع النباتات المتطفلة (“النباتات
الهوائية” التي تنمو على النباتات األخرى) وأعشاش الطيور والحشرات
والقرود التي رأيتها .اكتب توضيح فني قصير مرافق لصورتك .قم مع
األعضاء اآلخرين في مجموعتك ،بإنشاء معرض فني ودعوة العائالت
واألصدقاء لرؤيته.

ه

المستوي

الغطاء النباتي الفريد قد يكون الغطاء
 3النباتي للغابات (النباتات واألشجار) متنوعا جدا.
 2فبعض أنواع الغطاء النباتي طويلة وبعضها قصيرة
 1وبعضها شائكة ،وبعض به زهور مشرقة ،الخ .أثناء المشي
في الغابة ،ارسم خمسة أنواع مختلفة من الغطاء النباتي .
تأكد من أن نشير إلى السمات الفريدة لكل منها .إذا كان ذلك
ممكنا ،اعثر على االسم الشائع واالسم العلمي لكل األنواع.

A.13
المستوي
المستوي
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نوات،
ني 10 ،س
جيوفانا لوكاري

الي ا
إي ط
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A.12

فكرة
جيدة

3
2
1

حديث شجري قم بدعوة (أخصائي شجر) لمقابلتك .اطرح عليه جميع
األسئلة المتعلقة بالشجر التي قد تخطر ببالك ،مثل “لماذا تغير أوراق
األشجار النفضية لونها في الغابات المعتدلة؟” أو “لماذا ال تغرق
أشجار المانغروف؟”

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

 18عاما،
كى،

استخدام

هوي لونغ

أ

ونج
ه

كون
ج ،ال

ب

ص

ين

المستوي
المستوي

2

المستوي
المستوي

د
افعل

شارة التحدي الخاصة بالغابات

99

ج
خطر

A.21

التحليق بعيدا بعض الطيور المهاجرة تسافر مسافات شاسعة كل
 3عام .حيث يقضون أشهر الشتاء في الغابات االستوائية الدافئة بالقرب
 2من خط االستواء ،وأشهر التكاثر الصيفية في الغابات المعتدلة الغنية
بالحشرات .اختر نوعا واحدا من طيور الغابات التي تهاجر عبر القارات كل
عام .أين يعيش؟ ما هي أنواع الغابات التي يعيش فيها؟ هل تأكل
نفس الطعام في كل غابة من الغابات؟ ما هي الحيوانات المفترسة
ومسببات األمراض (البكتيريا والفيروسات التي تسبب المرض) التي
تهاجم هذا النوع في كل غابة؟ هل لدى الطيور فئات اجتماعية مختلفة
في كل موقع ،على سبيل المثال هل تطير في مجموعات صغيرة في
موقع واحد وكبيرة في موقع آخر؟ في رأيك ،كيف تتعامل الطيور مع كل
هذا التنوع؟ شارك إجاباتك مع مجموعتك .ال تنسى عرض بعض الصور!

ثقافة

A.20

متحرك على الدوام بعض حيوانات الغابات تعيش في أجزاء مختلفة
من الغابات في أوقات مختلفة في حياتهم .على سبيل المثال ،قد
يفقس ثعبان في الغابات المعتدلة ويقضي الشتاء في كهف ،ثم
يقضي أشهر الربيع والصيف الدافئة في أرضية الغابة وفوق األشجار.
اختر أحد حيوانات الغابة في منطقتك .تع ّرف أين تعيش في الغابة في
األوقات المختلفة من السنة .قم بإعداد تقويم لمدة سنة وارسم األماكن
المختلفة التي يوجد فيها الحيوان كل شهر .اعرض التقويم الخاص بك
على مجموعتك.

ه

A.18
المستوي
المستوي
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المستوي

A.17

3
2
1

تحليل التربة في الغابة ،احفر حفرة ال يقل
 3عمقها عن  30سم .راقب بنية التربة في األعماق
 2المختلفة .هل يمكنك رؤية طبقات متميزة؟ ما الذي
 1يوجد في كل طبقة؟ كيف يبدو النسيج وما هو مدى رطوبة
التربة؟ هل هناك أدلة على وجود حياة نباتية أو حياة حشرات
أو غيرها؟ ارسم مخطط وقم بتسمية بنية التربة الخاصة بك.
اردم الحفرة قبل أن تغادر.
مسابقة الغابات وقت اللعب! قم بتنزيل تطبيق الغابات لمنظمة
األغذية والزراعة من اي تيونز .زر:
www.itunes.apple.com/en/app/fao-forestry/
id490653521?mt=8
انزل المسابقة على جهاز الكمبيوتر أو الجهاز اللوحي أو الهاتف
المحمول .أو ،اخترع لعبتك الخاصة حول الغابات .العبها مع مجموعتك.

A.19
المستوي

98

فكرة
جيدة

فئة الحيوانات هناك ست فئات حيوانية رئيسية:
 3الثدييات والزواحف والطيور والبرمائيات والحشرات
 2واألسماك .ابحث عن مثال واحد من كل فئة يعيش في
 1الغابة في منطقتك .اآلن ،استعد للعب لعبة التخمين
مع مجموعتك .ينبغي على كل عضو في المجموعة
كتابة أمثلته ،كل مثال في قطعة من الورق ثم ضع كل
قطع الورق في قبعة .شكل فرق تضم من ثالثة إلى أربعة
أشخاص .ثم يسحب كل عضو في الفريق قطعة من الورق
من القبعة ويضعها على جبينه دون قراءتها .وينبغي
على كل عضو في الفريق أن يخمن ما هو مكتوب فيها.
يسمح فقط بأسئلة “نعم” أو “ال” ،من قبل بقية المجموعة.
إذا كان الجواب نعم ،يكون من حق السائل طرح سؤال آخر،
إلى أن تصبح اإلجابة “ال” .ثم يجئ دور الشخص
القادم لطرح األسئلة( .على سبيل المثال “هل
أضع بيضا”؟  -نعم“ .هل أنا من الزواحف؟  -ال).

فكرة
جيدة

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

المستوي
المستوي
المستوي
المستوي

المستوي
المستوي

3
2

A.27

القيام بأي نشاط آخر يوافق عليه معلمك أو قائدك.

استخدام

A.26

غابات المانغروف الشامخة تعلم كيف يمكن أن تساعد غابة
المانغروف في حماية المناطق الساحلية من العواصف العاتية
(موجات ضخمة تحدث في البحر بواسطة رياح قوية للغاية تدفع سطح
الماء) وأمواج تسونامي (موجات ضخمة تنتج عن تحرك كميات كبيرة
من مياه البحر بواسطة أحداث مثل الزالزل أو ثورات البراكين تحت
الماء) .إذا كنت تستطيع ،قم بزيارة غابات المانغروف وراقب طريق
نمو األشجار .كيف يبدو نظام الجذور؟ ما هي األنواع األخرى في كل
من اليابسة والمياه  -التي تعيش في غابات المانغروف؟ في رأيك
ما هو الدور الذي تلعبه أشجار القرم في توفير بنية لهذه األنواع لكي
تعيش فيها؟

3
2

ب
ثقافة

A.25

هزلية الفحم اكتشف كيف تحولت أجزاء من الغابات إلى مصادر
للطاقة مثل الفحم .اكتب قطعة هزلية أو رواية مصورة قصيرة لشرح
العملية .شاركها مع مجموعتك.

3
2

أ

ج
خطر

A.24

الغابات على مر العصور تحدد العديد من العوامل المختلفة
األنواع القادرة على البقاء والنماء في الغابة( .أنواع والكميات النسبية
من الغازات في الغالف الجوي هي أحد هذه العوامل) -اختر فترة
واحدة من التاريخ ،مثل العصر الجوراسي أو العصر الطباشيري وتعرف
على بعض نباتات الغابات التي كانت تعيش في ذلك الوقت .هل
لهذه النباتات أقارب حديثة تعيش اليوم؟ هل هي أكبر أم أصغر؟ هل
لديها خصائص مختلفة؟ هل كان التنوع داخل العائالت النباتية (مثل
ذنب الفرس) أكبر آنذاك أم اآلن؟

د
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المستوي
المستوي

المستوي

A.23

وسجل
األصوات الطبيعية بالغابة قم بزيارة الغابة
ّ
األصوات بها ،بما يشمل كال من األصوات األحيائية (الحية)
مثل أغاني الطيور ونقيق الحشرات وغير األحيائية (غير
الحية) منها مثل صوت المياه المتحركة أو الرياح .كما أنك
قد تسمع أصوات بشرية (مثل وقع أقدامك أثناء السير).
اصنع مزيجا من جميع أصوات الغابة التي سجلتها
وشاركها مع المجموعة .هل يمكنهم تحديد األصوات؟

ين

100

A.22

مخطط الغطاء النباتي في فرق تتكون من  2-3أفراد ،تحققوا من
 3مخطط الغطاء النباتي .هذه هي الطريقة المستخدمة من قبل العلماء
 2ألخذ عينات من الغطاء النباتي والتربة من المناظر الطبيعية المختلفة.
للقيام بذلك ،ضع عالمة على  1م في  1م مربع من أرضية الغابة .قم
بحساب عدد النباتات في المخطط الخاص بك .ما هي األنواع؟ هل هي
كبيرة أو صغيرة؟ هل هناك أشياء أخرى في المخطط مثل صخور أو
حشرات أو قمامة؟ ارسم مخططك على مقياس معين (أي إذا اخترت
مقياس  1.10فإن مخطط المتر المريع لديك ( 100سم مربع) على األرض سوف
يصبح  10سم  2في الرسم التخطيطي) .قارن النتائج مع نتائج الفرق
األخرى .إلى أي درجة تختلف وإلى أي درجة تتشابه؟ ؟ إذا كان ذلك ممكنا،
قم بدعوة عالم نباتات (أخصائي نبات) لمرافقة مجموعتك ومساعدتك
على تحديد األنواع النباتية المختلفة.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي

3
2
1

3
2
1

ب
ثقافة

المستوي

B.2

ج
خطر

سبل عيش بديلة ليس كل الناس الذين يعتمدون
على الغابات في سبل عيشهم هم جزء من ما يسمى
“االقتصاد الرسمي”  -النظام االقتصادي الرسمي (لكسب
المال وشراء وبيع السلع) لبلد معترف به بواسطة
الحكومة .بعض الناس تصطاد وتجمع أخشاب ومنتجات
الغابة من أجل الغذاء والدواء والكساء ومستلزمات لصنع
السلع األخرى التي تعتبر مهمة لرفاهيتهم .قم بإعداد
قائمة بجميع األشياء التي توجد في
الغابات التي يمكن للناس
استخدامها لسبل
عيشهم .اخترع لعبة
لتعريف أصدقاءك
بمنتجات الغابات
واستخداماتها
المختلفة في
معيشتهم.

أ
استخدام

B.1

األخشاب الحية قم بإعداد تقرير استقصائي عن غابة
في منطقتك .ما هو نوع الغابات هناك؟ هل هي مهمة
للتراث الثقافي المحلي؟ ما سبل العيش المحلية التي
تدعمها؟ هل هناك أي تهديدات على الغابة؟ ما الشيء
الذي (إذا كان هناك أي شيء) يقوم به الناس لحماية القيمة
قدم النتائج
البيولوجية والثقافية واالقتصادية للغابات؟ ّ
الخاصة بك بشكل مبتكر ،في شكل مسرحية مثال أو نشرة
أخبار أو موقع الكتروني أو ملصق.

الحياة

قم بواحد من النشاطين اإللزاميين
التاليين:

د

اي

افعل

فا أ
حم

10 ،
د
وا
سن

ت،
جزر
ا
ل
م
الد

يف

شارة التحدي الخاصة بالغابات

103

ه
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القسم (ب):

أ ســـــــــــــــــــــــاســــــــــــــــيـــــــة
102

استخدام
الغابات

نفذ النشاط  B.1أو  B.2ونشاط واحد (على
األقل) من اختيارك.بعد االنتهاء من أنشطة
استخدام الغابات ،سوف تكون قادرا على:
 ÙÙتقدير كيف تدعم الغابات سبل عيش
الناس في منطقتك وحول العالم.
ÙÙفهم كيفية أن النظم اإليكولوجية
بأكملها ،والتي تحتوي على العديد من
األنواع المختلفة من النباتات والحيوانات،
تعتمد على الغابات من أجل البقاء.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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B.7

استخدام األخشاب قم بإعداد قائمة بكل األشياء المصنوعة من
الخشب من حولك وفي منزلك .ما الذي يمكننا صنعه واستخدامه
بفضل الخشب؟ ما هي اإلعالنات والحمالت التي تخبرك بأن قطع األشجار
أمر سيء؟ هل تتفق معها؟ في عمود واحد ،اسرد جميع األسباب التي
تجعلك تعتقد أن قطع األشجار أمر جيد وفي عمود آخر اذكر لماذا يعتبر
قطعها أمر سيء.

خطر

المستوي
المستوي

B.6

حراس الغابات قم بإجراء مقابلة مع حارس غابة أو حارس حديقة
يعمل في منطقة محمية .قم بإعداد قائمة باألسئلة لمعرفة المزيد
عن عملهم .على سبيل المثال ،قد تسأل ما الذي يفعلونه كل يوم
وهل تتغير أنشطتهم من موسم إلى آخر وأين يذهبون وكيف يساعد
عملهم في حماية الغابات وسلع وخدمات النظم اإليكولوجية التي
يقدمونها أو كيف يعملون مع السكان المحليين .شارك نتائج المقابلة
مع مجموعتك.

ج

ه

B.4
B.5

تسلق األشجار إن تسلق األشجار ليس مجرد نشاط ممتع أو وسيلة
للحصول على المانجو الطازجة أو جوز الهند .بل هو أيضا مهارة مهمة
مطلوبة لبعض أنواع سبل العيش أو الوظائف .اذكر خمس وظائف
أو سبل عيش يتسلق فيها الناس األشجار؟ لماذا يعتبر تسلق شجرة
مهما لعملهم؟ هل يقوم المتسلقون في كل وظيفة بتسلق األشجار
بنفس الطريقة أو إلى نفس االرتفاع؟ هل يستخدمون أي معدات تسلق
خاصة؟ ما هي احتياطات السالمة التي يتخذها المتسلقون؟ ما هي
أنواع الناس الذين يتسلقون األشجار ،على سبيل المثال هل الشباب أو
النساء العجائز هم من يقومون بمعظم التسلق؟ شارك اكتشافاتك
مع مجموعتك.

المستوي
المستوي
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المستوي
المستوي

2
1

الوظائف المرتبطة بالغابات قم بإعداد قائمة بكل فرص العمل
التي قد تخطر ببالك وتعتمد على الغابات ،سواء بشكل مباشر أو غير
مباشر .العب لعبة التخمين مع مجموعتك حيث يقوم شخص بتمثيل
هذه الوظيفة ،ويحاول األشخاص اآلخرون تخمينها.

المستوي
المستوي

104

B.3

السالمة أوال حتى تتمتع بالسالمة ،يتعين على الناس الذين يعملون
في الغابات إتباع قواعد معينة لألمن والسالمة .اذكر بعض األمثلة على
القواعد التي يجب على عمال الغابات إتباعها؟ ما هو نوع المالبس الذي
يجب على عمال الغابات ارتداؤه؟ قم بإعداد قائمة باألشياء التي يجب أن
تجلبها معك لضمان سالمتك عندما تكون في الغابة.

3
2
1

3
2
1

المزيد :حاول تسلق شجرة بنفسك.
انتبه بشكل خاص إلى موضع اليدين والقدمين! ال تضع وزنك على
الفروع الصغيرة أو الرقيقة .تسلق الشجرة فقط إذا كان في المكان
شخص واحد بالغ على األقل ليتابعك.
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المستوي

المستوي
المستوي

المستوي
المستوي

3

ج
خطر

B.12

الغابات العادلة إن حقوق الوصول وتقاسم المنافع للسكان
المحليين هي شرط أساسي لإلدارة المستدامة للغابات والحد
من الفقر في المناطق الريفية التي تغطيها الغابات .ناقش مع
مجموعتك ،كيف يمكن حماية هذا الحق ضمن سياسات إدارة الغابات
لدى حكومتك.

ب
ثقافة

B.11

الغابات واألمم المتحدة تعمل العديد من وكاالت األمم المتحدة
تعرف على اثنين من هذه الوكاالت .ما هي
 3على مسألة الغاباتّ .
 2القضايا المحددة التي تتناولها كل منهما؟ ما هي التحديات العالمية
الرئيسية التي يحاول كل منها معالجتها؟ هل الغابات هي المحور
الرئيسي لكل وكالة ،أم هل تنسجم مع أهداف وأنشطة أوسع؟ أين
تقع المكاتب الرئيسية لكل منها؟ أين تأسست هذه الوكاالت؟ ما هي
بعض المشاريع الحالية ذات الصلة بالغابات التي تعمل عليها كل
وكالة؟ شارك النتائج الخاصة بك مع مجموعتك.

أ
استخدام

3
2

أشجار الطاقة يمكن أن تكون الغابات
مصدرا مهما للطاقة .على سبيل المثال ،يمكن
حرق الجذوع واألغصان كوقود للطهي أو تحويله إلى
الفحم .ما هي بعض الطرق األخرى التي تستخدم فيها
موارد الغابات كمصدر للطاقة؟ ما هي بعض االحتماالت
التي يجري استكشافها من قبل شركات الطاقة
والتكنولوجيا الحيوية حاليا؟ هل لديك أي أفكار جديدة
ومبتكرة لكيفية الحصول على الطاقة من الغابات؟ قم
بإعداد نموذج مصغر الختراعك.

الحياة

B.10

فكرة
جيدة

د
افعل
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المستوي

B.9

المستوي
المستوي
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B.8

تغير المناخ يؤثر تغير المناخ ويتأثر بالغابات .حيث
 3إن أداء الغابات وتكوينها يمكن أن يتغير بتغير درجة
 2الحرارة ولو لدرجة واحدة فقط .قارن كيف ستتأثر ثالثة أنواع
مختلفة من الغابات (مثل غابات المانغروف والغابات الجبلية
والغابات الشمالية) بسبب تغير المناخ .كيف يمكن لكل
منها التأثير في تغير المناخ؟ شارك النتائج الخاصة بك،
وابتكر لعبة بطاقات يقوم فيها الالعبون بمحاولة التوفيق
بين كل نوع من أنواع الغابات وعالقته بتغير المناخ.

السياحة البيئية ابحث مثالين عن السياحة البيئية التي تساعد
 3على حماية الغابات والناس الذين يعيشون فيها وحولها .ما هو نوع
 2الغابات المتضمنة في السياحة البيئية؟ ما هي األنشطة التي يشارك
فيها السياح البيئيون؟ أين يقيمون؟ ماذا يأكلون؟ هل توظف شركة
السياحة البيئية السكان المحليين؟ كيف تؤثر السياحة البيئية
على البيئة؟ وكيف تؤثر على السكان المحليين؟ هل تعتقد أن هذه
العمليات هي أمثلة جيدة للسياحة البيئية؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟ هل
قدم النتائج لمجموعتك.
تريد المشاركة في السياحة البيئية؟ ّ
المزيد :قم بزيارة غابة في منطقتك وتخيل أنها وجهة للسياح
البيئيين .ما هي األنشطة التي يمكن تقديمها؟ أين سيقيم الضيوف؟
ماذا سيأكلون؟ وكم سيتكلف ذلك؟ هل ستذهب أي من هذه األموال
لمساعدة السكان المحليين أو المحافظة على الغابات؟ اصنع كتيب
عن السفر لجهة سياحة بيئية خاصة بك .إذا كان ذلك ممكنا ،اصطحب
بعض األصدقاء إلى الغابة في 'جولة حية' أو نزهة مصحوبة بمرشدين.
 B.12الغابات العادلة إن حقوق الوصول وتقاسم المنافع للسكان
المحليين هي شرط أساسي لإلدارة المستدامة للغابات والحد من الفقر
في المناطق الريفية التي تغطيها الغابات .ناقش مع مجموعتك ،كيف
يمكن حماية هذا الحق ضمن سياسات إدارة الغابات لدى حكومتك.
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الحياة

المستوي
المستوي
المستوي
المستوي

3

3

ج

د

القيام بأي نشاط آخر يوافق عليه معلمك أو قائدك.

افعل

B.17

( REDD+وتنطق “رد بلس”) هو برنامج
دولي يهدف إلى تقليل كمية غازات
االحتباس الحراري في الغالف الجوي والتخفيف
من تغير المناخ (اعرف المزيد صفحة  .)85, 84إذا تم
استخدام هذا البرنامج بشكل صحيح ،فسيتمكن من
مساعدة التنوع البيولوجي ،وخصوصا التنوع البيولوجي
للغابات .سجل نشرة إذاعية أو اكتب مقال صحفي يوضح
 REDD+وكيف يعمل .ال ننسى اإلدالء برأيك حول هذا
الموضوع.

ب

خطر

المستوي

B.16

فكرة
جيدة

استخدام

B.15

األخطار الطبيعية عند حدوث األخطار الطبيعية (مثل انهيار
ارضي ،أو إعصار أو موجة تسونامي) ،فيمكن أن تؤثر الغابات في
المنطقة على إمكانية تسبب هذا الخطر في كارثة أم ال كارثة (يصبح
األمر 'كارثة' عندما يعجز المجتمع على الرد والتعامل مع آثار الخطر).
تفحص كارثة واحدة في الغابات قد لعبت دورا في ذلك .هل ساهمت
ّ
قدم النتائج
الناس؟
على
التأثيرات
تحسن
أم
استفحال
في
الغابات
ّ
الخاصة بك في تقرير صحفي  -أو مقال صحفي أو برنامج إذاعي
مدونة على اإلنترنت ،أو مقطع تلفزيوني.

3

ثقافة

B.14

تعرف على المؤتمرات واألحداث الهامة
الجدول الزمني الدولي ّ
المتعلقة بتغير المناخ والغابات التي حدثت في السنوات
الخمسين الماضية .ضع جدول زمني يبين كل هذه األحداث .ما
هي أدوار الحكومات ووكاالت األمم المتحدة والشعوب األصلية
والمنظمات غير الحكومية في كل حدث من هذه األحداث؟

أ

المستوي 3 2 1
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المستوي
المستوي

تشارلوت
وت 14
نجو سي

عاما،
ونج
ه

ج ،ال
كون

ص
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B.13

القراصنة البيولوجيون! يحمل التنوع البيولوجي للغابات
 3مكونات ثمينة للمنتجات الطبية والصيدالنية .كما يعرف المعالجون
التقليديون واألطباء بعض االستخدامات الطبية للنباتات والحيوانات
والفطريات (الفطر) .وتحاول شركات األدوية (التي تنتج األدوية التجارية)
والمؤسسات البحثية (مثل الجامعات) الوصول واالستفادة من هذه
المعرفة التقليدية حتى يتمكنوا من تطوير أدوية أفضل .استضف
نقاشا حول هذه المسألة مع مجموعتك .ينبغي أن يمثل جانب
منكم الباحثين وشركات األدوية ويجادل لصالح “االستثمار التوقعي
البيولوجي” .أما الجانب اآلخر فينبغي أن يمثل الجماعات الرافضة
“للقرصنة البيولوجية” (مثل الشعوب األصلية).

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي

3
2
1

المزيد :قم بدعوة شخص من السكان األصليين لحضور
االجتماع الخاص بك والحديث عن كيفية استخدام واحترام
الغابة .هي عالقة شعبه الحالية بالغابة هي نفسها كما كانت
قبل  50عاما؟ ماذا عن  200سنة؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟

المستوي

3
2
1

ب
ثقافة

C.2

ج
خطر

د
افعل

الغابات والحرائق مطلوب الحذر الشديد وإشراف من
المؤهلين .تعلم كيفية بناء محرقة نار بالمعسكر بأمان
والتمتع به في الهواء الطلق .اجمع الحطب وقم بإشعال
(األوراق الجافة والعصي الصغيرة للمساعدة في إشعال النار).
ثم قم ببناء المحرقة في ظل إشراف من المؤهلين .تأكد
من اتخاذ االحتياطات الالزمة بحيث تظل النار تحت السيطرة.
يمكنك شواء الطعام على النار بعناية (مثل الكستناء
والتفاح والبطاطا والفشار) .قم بإعداد قائمة لماذا الحرائق
وتعرف أي
ضرورية لبقائنا .ابحث عن أنواع مختلفة من الخشب
ّ
منها يحترق أسرع من غيرها (مثال البلوط يحترق ببطء بينما
الصنوبر يحترق بسرعة كبيرة) .متى تكون الحرائق خطرا على
البشر والغابات؟ هل واجهت أي من الغابات في منطقتك
حرائق الغابات؟ ما هي االحتياطات التي يمكنك اتخاذها
لضمان أال تتسبب نيران معسكرك في حرائق للغابات؟ ناقش
ذلك مع مجموعتك .يمكنك أيضا التمتع بنيران المعسكر
أثناء الغناء أو القراءة حولها .ناقش كيف أن النيران مهمة
للثقافات المختلفة  -ما هي األحداث أو الطقوس التي قد
تخطر ببالك وتحدث حول النار؟

أ
استخدام

C.1

تعرف على القصص أو األساطير
األخشاب الحية ّ
التقليدية من الشعوب األصلية التي تعيش أو عاشت في
الغابات في بلدك .قم بإعداد مسرحية قصيرة وأداء دور واحد
منهم مع أصدقائك .يمكنك أيضا تنظيم مناسبة خاصة مثل
أمسية تؤدي فيها مجموعات مختلفة عدة أساطير.

الحياة

قم بواحد من النشاطين اإللزاميين
التاليين:

المزيد :خطط وقم بقيادة أغنية جماعية بالمعسكر حول
موضوع من موضوعات الغابات.
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القسم (ج):

الغابات
والثقافة

نفذ النشاط  C.1أو  C.2ونشاط واحد (على
األقل) من اختيارك.بعد االنتهاء من أنشطة
الغابات والثقافة ،سوف تكون قادرا على:
ÙÙفهم وتقدير األهمية الثقافية للغابات
إلى الناس في منطقتك وحول العالم.
ÙÙتعزيز الغابات من خالل األنشطة
الموسيقية أو الفنية أو األدبية
أو الرياضية.
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الحياة

المستوي
المستوي

C.9

الغناء مع الغابة قم بتأليف وأداء أغنية عن الغابة .يمكنك أيضا
جمع بعض األشياء أثناء المشي في الغابة واستخدام آلة موسيقية
لمرافقة األغنية المفضلة لديك ،أو األغنية التي كتبتها (على سبيل
المثال أحدث حفيفا باستخدام األوراق أو التطبيل بالعصي أو صفير
مثل الطيور ،الخ.

المستوي
المستوي

3
2
1

المستوي
المستوي

3
2
1
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ال تلتقط أو تأكل أي نباتات ألن بعض النباتات السامة تبدو مشابهة
جدا لتلك غير السامة.
ال تجمع المخلوقات الحية.
تذكر دائما أن تغسل يديك بعد ذلك  .

استخدام

C.8

اإللهام األدبي اقرأ بعض القصائد أو القصص أو المسرحيات التي
تتناول الغابات .كيف وصف المؤلف الغابات؟ ما هي بعض الكلمات أو
العبارات التي استخدمها المؤلف أو المؤلفة؟ كيف تجعلك القصائد أو
القصص تفكر وتشعر؟ في رأيك ،لماذا اختار المؤلف تصوير الغابة على
هذا النحو؟ هل هذا الوصف يجعلك ترغب في زيارة هذه الغابة؟ شارك
إجاباتك مع مجموعتك.
المزيد :اكتب بنفسك قصيدة أو قصة قصيرة أو مسرحية مستوحاة
من الغابات!

ب
ثقافة

C.7

رياضتك ابتكر رياضة ما والعبها في الغابة .كيف يمكن لبيئة الغابات
دعم رياضتك؟ المستوي 2 1

2
1

خطر

C.6

الغابات حول العالم تعرف كيف تقول كلمة “الغابة” و “الشجرة”
بعشر لغات مختلفة .على خريطة العالم ،اكتب الكلمة بلغتها على
كل دولة من الدول العشر .هل تالحظ وجود أوجه تشابه بين الكلمات؟
هل الكلمات المتشابهة قريبة من بعضها البعض على الخريطة؟ في
رأيك ،ما السبب في ذلك؟

أ

ه

2
1

المستوي
المستوي

2
1

C.5

المستوي

2

شجرة األمنيات اجمع مواد الغابات التي يمكن
استخدامها كورق (مثل اللحاء وأوراق الشجر وغيرها).
اكتب أمنياتك عليها ثم استخدمها لصنع ملصقة كبيرة
على شكل شجرة  -أو مجموعة من
األشجار إذا كان لديك ما يكفي.
قد تكون هذه الرغبات لكم
أو ألصدقائكم أو عائالتكم
أو العالم كله .تأكد
من إرسال صور أشجار
أمنياتكم إلى
! yunga@fao.org

ست

فكرة
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نت
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C.4

المغامرات في الهواء الطلق اذكر بعض األنشطة الترفيهية
المختلفة التي يمكن القيام بها في الغابة (مثل التخييم أو المشي
أو تسلق الصخور أو الطبخ ،الخ)؟ أكتب كل أفكارك .اختر ثالثة أنشطة
واصنع دليال مصورا عن األشياء التي سترتديها أو ستحضرها معك لهذه
األنشطة .نفّ ذ واحد على األقل من هذه األنشطة مع مجموعتك.

المستوي
المستوي

C.3

التعلم باللعب ابحث عن أنواع مختلفة من األلعاب التي عادة ما كانت
تمارسها الثقافات القائمة على الغابات .العب ثالثة من هذه األلعاب؛ اختر
لعبة واحدة تتم ممارستها في بلدك ،واثنتان تمارسان في بلدان أخرى.
ما الذي يتعلمه الالعبون من كل لعبة؟

شو
ن،

5
 1عا

ما
 ،هو
نج كونج ،الصين
سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة
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المستوي
المستوي

C.11

ال تلتقط أو تأكل أي نباتات ال تعرفها،
فقد تكون سامة.

ب

المستوي
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جيدة
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المستوي

C.13

اعثر على وجهتك شارك في مسابقة
 3تزلج بالغابة حيث عليك أن تجد طريقك
 2عبر الغابة عن طريق خريطة .إذا كنت تعيش
في مكان حيث توجد ثلوج ،حاول التزلج في مواسم
وجرب
مختلفة .يمكنك التنزه رفع في الربيع أو الصيف،
ّ
أحذية التزلج أو التزلج في الريف في أشهر الشتاء.

ج
خطر

الغابات المقدسة بالنسبة لبعض
 3الجماعات من البشر ،تعتبر الغابة مكانا
 2مقدسا أو روحيا أو دينيا .اختر ثالثة مجتمعات
تعرف
 1أصلية أو أديان تنظر إلى الغابات على هذا النحو.
ّ
على سبب أهمية الغابة لكل مجتمع منها .كيف يتم
استخدام الغابة؟ وأي أجزاء من الغابة؟ ومتى يستخدمون
الغابة؟ وما هي المحرمات ،إن وجدت (األشياء غير المقبولة)
في الغابة؟ في رأيك ،لماذا اختيرت الغابة كمكان خاص بدال
من وسط المدينة على سبيل المثال؟ شارك النتائج الخاصة
بك مع مجموعتك.

ثقافة

فكرة
جيدة

C.12

أ
استخدام

3
2
1

أطعمة الغابة يعتبر التنوع البيولوجي للغابات مصدرا ممتاز
للغذاء للنباتات والحيوانات وحتى للبشر .قم بدعوة أحد األشخاص
الذين يجمعون األغذية البرية من الغابات إلى اجتماعك .إذا كنت ال
تعرف أي شخص كهذا ،ابحث عن األطعمة الصالحة لألكل المتاحة
للجمع والصيد في الغابات المحلية .ما هي ألذ وأسلم وأصح
طريقة لتحضير هذه األطعمة؟ إذا كان ذلك ممكنا ،اطلب من
الشخص المدعو مساعدتك في إعداد وجبة من أطعمة الغابات ،أو
افعل ذلك مع مجموعتك .بالهناء والشفاء!

ه
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المستوي

3
2
1

معرض فني عن الغابات اصنع قطعة
فنية مثل رسمة أو لوحة أو منحوتة مستوحاة من
سجل بيان فني قصير تصف فيه القطعة
الغابات .اكتب أو ّ
شجع أصدقائك على صنع قطعة فنية أيضا.
الخاص بكّ .
اعرض عملك الفني في “معرض فني عن الغابات” في اللقاء
المقبل؛ يمكنك دعوة أفراد عائلتك وأصدقائك ألخذ جولة
وشرح المعروضات لهم.

بي ابراهام 13 ،عاما ،قطر
ا
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C.10

فكرة
جيدة
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الحياة

المستوي
المستوي

C.17

المستوي

C.18
3
2

فكرة
جيدة

المستوي
المستوي

المستوي 3 2 1
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C.20

القيام بأي نشاط آخر يوافق عليه معلمك أو قائدك.

ج
خطر

C.19

الغابات السياسية اختر مثال واحد عن كيف استخدمت الغابة
 3كموقع للمقاومة السياسية ،على سبيل المثال في حركة
شيبكو في الهند أو في حركة الحزام األخضر في كينيا .تع ّرف
على ذلك :ما الذي حدث ،ومتى وأين؟ من الذين شاركوا؟ ما هو
السبب؟ وماذا كانت النتائج؟ لماذا كانت الغابة مهمة للحركة؟
قدم النتائج في شكل مبتكر مثل نشرة إذاعية أو قصيدة
ّ
مسموعة أو رقصة أو تقرير صحفي.

ب
ثقافة

تقرير إخباري قم بإجراء مقابلة مع أحد
السكان األصليين حول تحديا هاما يواجهه
هو أو شعبه ،واستخدامهم للغابات المحلية.
اكتب تقريرا صحفيا أو نشرة إذاعية بناء على هذه
المقابلة .تذكر أن تطلب اإلذن من الشخص المعني
لمشاركة المعلومات التي أخبروك بها .أيضا قد تكون
فكرة جيدة أن تطلع هذا الشخص على التقرير قبل عرضه
على العائلة واألصدقاء .إذا كان لديك إذن من الشخص
الذي قابلته ،فيمكنك حينها أن تشارك التقرير أو البرنامج
اإلذاعي الخاص بك مع صحيفة محلية أو محطة إذاعية!

أ
استخدام

الحياة في األشجار بعض الشعوب التي تعتمد على الغابات،
 3مثل “الكورواي” في بابوا الغربية ،يبنون منازل ال تصدق من
 2األشجار في الغابة .تع ّرف على اثنين من الشعوب األصلية ممن
يبنون أكواخ شجرية مؤقتة أو دائمة أو أراجيح أو منازل في الغابة.
قم ببناء نموذج مصغر ألحد هذه المنازل.
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ه
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المستوي
المستوي

المستوي
المستوي

C.15
3
2

اقتفاء األثر بعض الناس الذين يعيشون في الغابات وحولها
يجيدون التنقل عبر الغابات بمهارة على الرغم من عدم وجود طرق أو
الفتات شوارع .بدال من ذلك ،فإنهم يستخدمون معالم أخرى أو عالمات
لألثر إليجاد طريقهم .تعلم كيف تجعل رموز األثر تعطي معان مثل
“اذهب إلى األمام مباشرة” أو “يمينا” أو “قف” أو “لقد ذهبت للمنزل”.
مع اثنين أو ثالثة من أصدقائك ،اترك أثر خالل الغابة باستخدام رموز
اآلثار .قم بدعوة مجموعة أخرى لتحاول تتبع األثر الخاص بك.

C.16
المستوي
المستوي
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C.14

منحوتة عن كارثة اصنع منحوتة مستوحاة من إحدى الكوارث
 3الطبيعية .فعندما تسبب األخطار الطبيعية ،مثل الفيضانات
 2والتيفون والهريكان واإلعصار المداري (الرياح الحلزونية) والزلزال
أضرارا بالغة للناس ومنازلهم وسبل عيشهم ،يسمى هذا الحدث
“كارثة” .للتعامل مع المأساة والخسارة ،يصنع بعض الناس في بعض
األحيان منحوتات وقطع فنية من “الخشب المستصلح” (من األشجار
المقتلعة) .إذا كنت تعيش في المناطق المتضررة من الكوارث ،حاول
استخدام الخشب المستصلح لصنع منقوشة أو منحوتة .وإذا تعذر
ذلك ،استخدم الخشب مستدام المصدر .وإذا كنت تعيش بالقرب
من البحر يمكنك أيضا استخدام األخشاب الطافية الموجودة على
الشاطئ.

مزارعو الغابات تزرع بعض الشعوب التي تعتمد على الغابات
 3المحاصيل الغذائية وتربية الحيوانات في الغابات .ومن خالل زراعتهم
( 2زراعة النباتات) ،يمكنهم إدارة التنوع البيولوجي بنشاط ،بل وفي
بعض األحيان زيادة التنوع البيولوجي الحالي في المنطقة .تع ّرف
على مجموعة واحدة تمارس الزراعة في الغابة .شارك النتائج الخاصة
بك مع مجموعتك بطريقة خالقة ،مثال في شكل نموذج أو قطعة
فكاهية أو رواية مصورة قصيرة.

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

المستوي
المستوي

3
2
1

استخدام

D.2

فقدان التنوع البيولوجي تعاني حيوانات الغابات
جراء تدمير الغابات أو تدهورها .آالف األنواع في الغابات
حاليا تواجه خطر االنقراض بما في ذلك بعض من أكثر
الحيوانات المعروفة على األرض ،مثل الباندا العمالقة ووحيد
القرن اآلسيوي والنمور وإنسان الغاب والغوريال .اختر حيوان
الغابة المفضلة لديك من تلك التي تواجه خطر االنقراض،
واصنع ملصق واصفا الوضع الحالي وكيف يمكن في رأيك
حماية هذا الحيوان من االنقراض.

3
2
1

أ

ب
ثقافة

D.1

الغابات تحت التهديد اصنع ملصقة أو نموذج
أو ملصق تعليمي عن األخطار التي تهدد الغابات في
منطقتك والغابات في مختلف أنحاء العالم .اكتب بيان فني
قصير مرافق لذلك لشرح آثار هذه التهديدات وما يمكننا
القيام به إلحداث فرق .إذا كان ذلك ممكنا ،اعرض عملك
الفني في مكان عام ،مثل المدرسة أو مركز لزوار الحديقة.

الحياة

قم بواحد من النشاطين اإللزاميين
التاليين:

ج
خطر

البنة،
تسنيم ا
سلوى

د

 13عا

ما ،ب

افعل

الدي
نغ
ش
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القسم (د):

الغابات
في خطر

نفذ النشاط  D.1أو  D.2ونشاط واحد (على
األقل) من اختيارك.بعد االنتهاء من أنشطة
الغابات في خطر ،سوف تكون قادرا على:
 ÙÙإدراك العوامل التي تعرض غابات عالمنا
للخطر.
 ÙÙفهم التأثيرات األوسع على كوكب األرض
نتيجة لفقدان الغابات.
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الحياة

المستوي

3
2
1

فكرة
جيدة

الغابة المفضلة ابحث عن غابات
مختلفة في العالم ،واختر واحدة تبدو لطيفة
بشكل خاص لك .هل تريد زيارة هذه الغابة؟ لماذا؟
هل تواجه هذه الغابة أية مخاطر؟ ما هي هذه المخاطر؟
ما الذي يفعله الناس لحمايتها؟ ما هي اقتراحاتك
لحمايتها؟ اصنع ملصق حول هذه الغابة ولماذا ،في رأيك،
قدموا ملصقاتكم لبعضكم
من المهم العناية بها .ثم ّ
البعض في المجموعة.

ب
ثقافة

D.7

استخدام

را
ساد 8 ،أع
وام ،قطر

سيدهي ب

أ

ج
خطر

المستوي
المستوي

D.8
3
2
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د
افعل

لحوم الطرائد لحوم الطرائد (اللحوم البرية) هي مصدر مهم جدا
للبروتين لألسر الريفية (األسر في الريف) في بعض األجزاء من العالم
مثل أفريقيا الوسطى .لألسف ،في بعض األماكن ،تختفي أنواع لحوم
الطرائد بسبب االستغالل الجائر .اعثر على ثالثة بلدان حيث يأكل
الناس لحوم الطرائد .ما هي أنواع الحيوانات التي يأكلها الناس؟
كيف يتم اصطيادها؟ ما هو تأثير صيد لحوم حيوانات الطرائد
على الغابات؟ في رأيك ما الذي ينبغي القيام به لمعالجة “أزمة لحوم
الطرائد '؟ شارك النتائج الخاصة بك مع مجموعتك.

ه

المستوي
المستوي

3
2
1

D.5

المستوي
المستوي
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المستوي
المستوي

D.4

الغرباء! تع ّرف على األنواع الغازية التي تعيش في غابات منطقتك
اآلن .هل هي من الحشرات أم الثدييات أم الفيروسات أم األشجار أم
األعشاب أم أي شيء آخر؟ من أين أتت؟ وكيف أتت إلى غابتك؟ وكيف
تؤثر فيها؟ ما هي التدابير التي يمكن اتخاذها لمنع المزيد من "غزوات
الغرباء"؟ شارك النتائج الخاصة بك مع مجموعتك.
  
مصير الغابات انقسموا إلى مجموعات ،ولتختر كل مجموعة قارة ما.
تع ّرف على مقدار الغطاء الحرجي في القارة التي اخترتها اليوم ،وما
مقدار المفقود من الغطاء الحرجي على مر السنين .لماذا يحدث هذا؟
كيف يؤثر هذا الفقدان على الحياة في تلك القارة؟ اصنع ملصق عن
النتائج الخاصة بك واجتمعوا مرة أخرى لعرض الملصقات.

3
2
1

3
2
1

D.6

المستوي
المستوي
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D.3

قطع األشجار قم بدعوة شخص يعمل في صناعة قطع األشجار
للتحدث في االجتماع ،واسأله عما تفعله شركته وصناعة قطع األشجار
لضمان عدم اختفاء الغابات .ما الذي يمكن أن يفعله المستهلكون
(الناس الذين يشترون المنتجات الخشبية) لدعم الممارسات
المستدامة لقطع األشجار (أي ممارسات قطع األشجار التي ال تضر
بالبيئة على المدى الطويل)؟ كيف يمكنك معرفة ما إذا كان المنتج
الخشبي قد أتي من األنواع المعرضة للخطر أو الغابات األولية؟

3
2
1

الغابات وأنت هل تعيش بالقرب من الغابات؟ ما مدى أهمية الجزء
الذي تلعبه في حياتك؟ كيف تشعر لو كانت هذه الغابات ستختفي؟
اكتب تقرير حول ما تعنيه الغابات لك ولمجتمعك .إذا كنت ال تعيش
بالقرب من الغابات ،فاكتب عن لماذا قد ترغب في وجود واحدة في
مكان قريب منك ،وكيف يمكن أن تؤثر على حياتك .اقرءوا تقاريركم
بصوت عال لبعضكم البعض في مجموعتك.
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المستوي

المستوي

3

المستوي
المستوي

D.15

القيام بأي نشاط آخر يوافق عليه معلمك أو قائدك.

3

المستوي 1

3 2
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د
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D.14

اكتشف المساوئ شكّ ل فرق وابدأ في فحص أنواع مختلفة من
التلوث في منطقتك ،تلوث المياه على سبيل المثال (والذي يمكن أيضا
أن يأخذ شكل األمطار الحمضية) وتلوث التربة .ما حجم المشكلة في
منطقتك؟ ما هي األسباب؟ هل تؤثر على التنوع البيولوجي للغابات،
وإذا كان األمر كذلك ،كيف؟ وما الذي يمكن عمله لمنع حدوث هذه
قدم النتائج الخاصة بك في شكل تقرير إخباري.
المشكلة؟ ّ

ج
خطر

الغابات تحترق يمكن أن تكون الحرائق
جزءا من دورة الغابات الطبيعية .في حقيقة
األمر ،تحتاج بعض البذور إلى حرارة النار
الشديدة قبل أن تتمكن من اإلنبات .ومن ناحية
أخرى ،فإن بعض الحرائق تدمر أجزاء كبيرة من الغابات
تعرف على كيفية قيام بلديتك و /أو بلدك
وبيوت الناس.
ّ
بالتعامل مع حرائق الغابات .هل تنفذ الحرائق المحدودة (حرق
أجزاء معينة من الغابة تحت إشراف دقيق)؟ هل تسمح بحرائق
الغابات الطبيعية؟ هل تع ّلم السكان كيفية الوقاية من
حرائق الغابات؟ هل الحرائق مهمة في النظم اإليكولوجية
للغابات في منطقتك؟ ما الذي يمكنك القيام به لمنع الحرائق
العرضية وغير المحدودة؟ شارك أفكارك مع مجموعتك.

ب
ثقافة

D.13

فكرة
جيدة

أ
استخدام

3
2

الغابات وتغير المناخ قم بإجراء
بحث عن الغازات التي كانت موجودة في
الغالف الجوي تاريخيا .ماذا كانت نسبة كل منها
في الغالف الجوي؟ قارن النتائج الخاصة بك مع أنواع
ومستويات الغازات في الغالف الجوي حاليا .لماذا تغيرت
أنواع ومستويات الغازات بمرور الوقت؟ وفقا للعلماء ،كيف
تؤثر غازات الغالف الجوي على الحياة النباتية في الغابات؟
في رأيك ما الذي قد يحدث إذا استمرت مستويات ثاني
أكسيد الكربون في االرتفاع؟ شارك النتائج الخاصة بك
مع مجموعتك.

الحياة

D.12

فكرة
جيدة

ه

فكرة
جيدة

D.10
المستوي
المستوي
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المستوي

3
2

3
2

D.11
المستوي
المستوي
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D.9

إزالة الغابات وتدهورها تمثل إزالة الغابات
وتدهورها تهديدات رئيسية للغابات في جميع أنحاء
العالم .ما هو الجزء في بلدك الذي تغطيه الغابات
األولية وما هو الجزء اآلخر الذي تغطيه أنواع الغابات
األخرى؟ ما هو المعدل الحالي إلزالة الغابات في بلدك؟
هل هو أكبر أو أصغر من المتوسطالعالمي؟ هل هو
أسرع أو أبطأ مما كان عليه في السنوات السابقة؟
وما هو السبب في ذلك؟ ابتكر طريقة إبداعية
لتشارك النتائج الخاصة بك مع مجموعتك.

3
2

األنواع الذكية للماء كل الحياة تحتاج الماء للبقاء على قيد
الحياة .ولكن الحصول على ما يكفي من المياه قد يكون صعبا
في بعض المواسم ،على سبيل المثال في موسم الجفاف عندما
ال توجد أمطار أو في فصل الشتاء عندما يتجمد الماء .تع ّرف كيف
تتمكن أربعة أنواع مختلفة من الغابات (مثل شجرة الصنوبر
والطيور والفطر وزهرة برية) من العثور على الماء أو البقاء على
قيد الحياة بدون ماء خالل هذه الفترات .هل تعتقد أن تستمر هذه
االستراتيجيات صالحة إذا أ ّثر تغير المناخ على توفر المياه في
الغابات؟ لماذا نعم أو لماذا ال؟
  
غير حرجية وغير جيدة يتم إنتاج بعض المنتجات الحرجية غير
الخشبية ( )NWFPsبطرق يمكن أن تكون ضارة بيئيا .على سبيل
المثال ،كما علمنا في وقت سابق ،غالبا ما يتم إزالة مناطق واسعة
من الغابات إلنتاج زيت النخيل المربح .افحص منزلك لمعرفة عدد
العناصر التي تستخدمها و تحتوي على زيت النخيل .وهل يتم
إنتاجها بشكل مستدام؟ إذا لم يكن كذلك ،هل يمكن التحول
إلى شركة تشارك في الزراعة المسئولة ،أو ربما التحول إلى منتجات
مختلفة؟ قم بإجراء نفس البحث عن المنتجات الحرجية غير
الخشبية األخرى في منزلك.
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E.2

ازرع شجرة اعمل مع أحد المعلمين أو أحد الوالدين إليجاد
 3مساحة في مجتمعك حيث يمكن لمجموعتك الحصول على إذن
 2لزرع شجرة .ثم ّ
فكر في نوع الشجرة التي ستزرعها .قم بزيارة
 1هذا الموقع االلكتروني للحصول على إرشادات حول كيفية
زراعة الشجرة الخاص بكwww.greenwave.cbd.int/ :
 ،resources/how-to-plantثم قم بتنظيم حفل رسمي
لزراعة األشجار .قم بدعوة األهل >واألصدقاء لالنضمام إليك في
هذا اليوم العظيم ووزع معلومات حول
وشجع الجميع
األشجار والغابات
ّ
على تنظيم زراعة األشجار
الخاصة بهم .تأكد من
التخطيط لكيفية رعاية
الشجرة الخاصة
بك بعد زراعتها،
وكيفية تقاسم
المسؤولية عن
القيام بذلك.

أ
استخدام

E.1

إعادة الغابات خطط و/أو شارك في احتفال للغابات مصحوبا
 3باأللعاب والموسيقى والرياضة والترفيه الطعام واألشياء الممتعة
 2األخرى .قم بدعوة العائلة واألصدقاء لالنضمام إلى االحتفاالت.
 1يمكنك أيضا دمج هذا النشاط مع المعارض أو العروض أو
المسرحيات التي أعددتها طوال هذه الشارة! إذا كانت بلدك
تحتفل بيوم وطني للغابات ،يمكنك استضافة هذا الحدث الخاص
بك في ذلك اليوم .علما بأن اليوم الدولي للغابات هو  21مارس
من كل عام واليوم الدولي للتنوع البيولوجي هو  22مايو.

الحياة

قم بواحد من النشاطين اإللزاميين
التاليين:

تن
ام
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القسم (هـ):

افعل
شيئا

نفذ النشاط  E.1أو  E.2ونشاط واحد (على
األقل) من اختيارك.بعد االنتهاء من أنشطة
أفعل شيئا ،سوف تكون قادرا على:
 ÙÙتنظيم و المشاركة في مبادرة مجتمعية
للمساعدة في حماية الغابات الخاصة بك.
 ÙÙإقناع اآلخرين باالنضمام إلى جهود حماية
الغابات على كوكب األرض

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

الحياة

المستوي
المستوي

المستوي
المستوي
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استخدام

E.7

التقليل وإعادة االستخدام وإعادة التدوير انظر حولك في
منزلك في األيام القليلة المقبلة ،تحقق من االستخدام المنزلي لألشياء
المستمدة من األشجار ،مثل المناشف الورقية والدفاتر .هل تستخدم أكثر
مما تحتاج إليه؟ هل يمكنك إعادة استخدامها أكثر من ذلك؟ هل تقوم
بإعادة تدويرها عندما ال يكون من الممكن إعادة استخدامها؟ قم بإنشاء
قائمة مراجعة وضعها في مكان ما يسهل على عائلتك بأكملها رؤيتها
(مثال على الثالجة) .تحقق من إتباع الجميع لذلك ،وكيف يؤثر ذلك على
االستخدام العام للمنتجات المستمدة من الغابات في منزلك.

3
2
1

ب
ثقافة

E.6

ما وراء الوثائقيات مع مجموعتك ،شاهد فيلم وثائقي عن الغابة.
بعد ذلك ،ناقش القضايا التي يثيرها الفيلم؟ لمن وجهات النظر التي
يعرضها الفيلم؟ وما هي وجهات النظر غير المعروضة؟ ما هي الرسائل
األكثر أهمية؟ ما هي اإلجراءات الموصى بها؟ واألهم من ذلك :ما الذي
ستفعله مجموعتك لمتابعة توصياتها؟ ضع خطة عمل ثم نفذها.

أ

ج
صوفيا ديل ريو روخاس 7 ،أعوام ،المكسيك

خطر

د
افعل

شارة التحدي الخاصة بالغابات

127

ه

قم بارتداء القفازات والمالبس الواقية ،إذا كان ذلك
مناسبا!

E.4

E.5

المستوي
المستوي
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المستوي
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E.3

تقليل القمامة! لألسف ،تصبح القمامة في بعض األحيان جزءا من
المناظر الطبيعية للغابات .قم بزيارة غابة في منطقتك وابحث عن
القمامة والنفايات األخرى .قد تفاجأ برؤية كيف تحلل الطبيعة القمامة
حيث تحلل األكواب الورقية للقهوة ونمو الطحالب واألعشاب في
سيارة قديمة صدئة .فكّ ر كيف يمكنك التخلص من القمامة وساعد
على منع المزيد من رمي النفايات في الغابة .شارك أفكارك مع العائلة
واألصدقاء .اجمع بعناية القمامة وتخلص منها بشكل سليم ،على
سبيل المثال ،في صناديق إعادة التدوير.

3
2
1

3
2
1

فكرة
جيدة

تبرعات للغابات ّ
نظم حملة
لجمع التبرعات لجمع المال لحماية الغابات
(أو كن جزءا من إحدى هذه الحمالت) .تبرع بالمال
لمجموعة محافظة على الغابات المحلية أو منظمة
تعمل على حماية الغابات في بلد آخر .من المهم البحث
عن مؤسسة تدعمها قبل جمع التبرعات الخاصة بك.
ال تنسى أن جمع التبرعات الخاصة بك هي أيضا فرصة
لتعريف اآلخرين بفوائد الغابات والتهديدات التي
تواجهوها!

التوعية بمكافحة الغزو اصنع ملصق يظهر ما يمكن أن يفعله
الناس لمنع نقل األنواع الغازية بين الغابات .اعرض عملك الفني في
مكان عام مثل بداية طريق طبيعي أو مدرسة أو مركز لزوار الحديقة.
ربما يمكنك إلقاء محاضرة أو عرض لمجتمعك المحلي أيضا.
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د
افعل

دونها! ابدأ مدونة في مجموعتك حول الغابات ومختلف
ّ
الطرق المحلية التي يمكن أن يساعد بها أفراد المجتمع
في حمايتها .انشر رسالتك عن طريق إرسال المدونة بالبريد
اإللكتروني للعائلة واألصدقاء واطلب منهم تمريرها لآلخرين.
قم بدعوة الناس إلى التعليق أو المساهمة في المحتويات
ذات الصلة بالغابات .اعقد مسابقة للصور وادعوا الناس إلى
تقديم صور من الغابات المحلية .ارفع الصور إلى المدونة
واطلب من الناس التصويت للصور المفضلة لديهم.

ج
خطر

E.13

3
2

اعترافات المستهلك احتفظ
بيوميات ترصد فيها عاداتك اليومية
وآثارها المحتملة على الغابات .على سبيل
المثال ،هل تستهلك من الطاقة ولحم البقر أكثر
من الالزم؟ هل تشتري المنتجات الحرجية الخشبية
وغير الخشبية من الشركات المسئولة فقط؟ بعد
شهر واحد ،التقوا كمجموعة وقارنوا المالحظات .ناقش
الطرق التي يمكنك بها تحسين عادات المستهلك.

ب
ثقافة

المستوي

E.12

فكرة
جيدة

أ
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المستوي
المستوي

E.11

تواصل مع صناع القرار باإلضافة إلى وكاالت األمم المتحدة ،هناك
منظمات أخرى تعمل على قضايا الغابات أيضا .تع ّرف على بعض هؤالء
الفاعلين وصناع القرار .هل هناك قضية ما يعملون عليهما جميعا هي
محط اهتمامك؟ لماذا تعتبر القضية مهمة لك؟ في رأيك ،هل هناك
حل ممكن لهذه القضية؟ شارك رأيك حول سياسة حكومية محددة
للغابات مع الحكومة أو المسئولين المنتخبين .يمكنك االتصال بهم
كتابيا أو هاتفيا أو زيارتهم شخصيا.

ه

الموجات الخضراء استضف أحد
احتفاالت الموجة الخضراء بمناسبة اليوم
الدولي للتنوع البيولوجي !الموجة الخضراء هي
الحملة العالمية التي تثقف األطفال والشباب حول التنوع
البيولوجي .ويشتمل نشاطها الرئيسي على احتفاالت
غرس األشجار المحلية التي تجري كل عام في تمام
الساعة  10:00بالتوقيت المحلي في اليوم الدولي للتنوع
البيولوجي (دائما ما يكون في  22مايو) .وتصنع كل
هذه االحتفاالت مجتمعة “موجة خضراء” في جميع أنحاء
المعمورة تبدأ في الشرق األقصى ،وتسافر غربا .ال تنسى أن
التسجيل على .greenwave.cbd.int

E.9

المستوي
المستوي
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العناية بالحدائق إن التربة الصحية ضرورية للغابات الصحية .قم
 3بدورك من خالل رعاية التربة في الحديقة الخاصة بك .وهناك طريقة رائعة
 2للقيام بذلك من خالل إعداد سلة سماد (تع ّرف على كيفية القيام بذلك
عبر .)www2.epa.gov/recycle/composting-home :فالسماد
هو طريقة الطبيعة إلعادة تدوير المواد العضوية في التربة مرة أخرى
وذلك الستمرار دورة الحياة .حيث تقوم المليارات من الكائنات الحية في
التربة الصحية بتحويل النباتات الميتة إلى مغذيات حيوية لنمو النباتات
الجديدة .احتفظ بمذكرات يومية عما تضعه في سلة المهمالت وتابع
النباتات الخاصة بك لمعرفة ما إذا كان هناك فرق أم ال .إذا لم يكن لديك
حديقة ،اصنع ملصقة حول التسميد وأهميته بشكل عام ،وشاركها مع
األصدقاء وأفراد األسرة ممن لديهم حدائق.

E.10
المستوي
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E.8

فكرة
جيدة

3
2

تطوع للغابات قم بقضاء بضع ساعات
كل أسبوع لمدة شهرين لمساعدة إحدى
منظمات المحافظة على الغابات المحلية.

فكرة
جيدة
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الحياة
تتبع األنشطة التي تقوم بها في هذه القائمة .عندما توضح أنك انتهيت منها،
ستكون قد ربحت شارة تحدي الغابات!
fo r e sts
dge

 16( 3عاما فأكثر)

ba
e

قم
ر
ش
اط

اط
ش
الن

الن

سم
ا

مف
ت
ي
اري
لت
(ا
خ)

ال
ع
وقي قة
(ت واف
بم

قائ

ب
ثقافة

حياة الغابة

د)

أ

			
		

na

ti

عمرك 5( 1 :إلى  10سنوات)  11( 2إلى  15سنة)

استخدام

اسمك............................................................................................................. :
united

ng

s challe

on

أ

ب

ج

استخدام الغابات

خطر

ج
الغابات والثقافة

د

د

الغابات في خطر

افعل

هـ

افعل شيئا
شارة التحدي الخاصة بالغابات

131

ه

E.15

القيام بأي نشاط آخر يوافق عليه معلمك أو قائدك.
المستوي 3 2 1
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E.14

صحافة الكربون قم بإعداد نشرة أخبار عن األعمال التي من
شأنها توعية الناس بأسواق الكربون وتعويض الكربون .قم
بأدائها في شكل نشرة إذاعية مباشرة أو مسجلة أو متلفزة أو
بثها عبر اإلنترنت.
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المواقع اإللكترونية

يقدم موقع كونزيرفيشن انترناشيونال أمثلة
للبرامج الناجحة في المحافظة على الغابات ورسوم
بيانية معلوماتية عن الغابات ودورها في تخفيف
تغير المناخ:
www.conservation.org/learn/climate/
forests/Pages/overview.aspx
صفحة الشباب المتعلقة بـ اتفاقية التنوع
البيولوجي بها معلومات عن االتفاقية والتنوع
البيولوجي والكثير من األنشطة والموارد للشباب:
www.cbd.int/yout
موسوعة الحياة هي مرجع وقاعدة بيانات على
االنترنت لجميع األنواع المعروفة للعلم:
www.eol.org
بوابة األغذية والزراعة لألطفال والشباب وتغير
المناخ تحتوي على أنشطة وموارد وأحداث ومنافسات
ومشروعات تتعلق بالتنوع البيولوجي وتغير المناخ
وقضايا أخرى تهم الشباب:
www.fao.org/climatechange/youth/en
تشجعك أكاديمية الغابات على التعرف على
األشجار والغابات من خالل ممارسة ألعاب تفاعلية على
االنترنت وجمع شارات االستحقاق كلما تقدمت أمثر:
www.theforestacademy.com/en

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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الموارد والمعلومات اإلضافية

يمكنك في موقع بيرد اليف التعرف على الطيور
وموائلها والتنوع البيولوجي العالمي وأمثلة على
مشروعات المحافظة على البيئة:
www.birdlife.org

التحديث

واظب على
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أرسل بريد إلكتروني إلى عنوان
 yunga@fao.orgمن أجل
الحصول على شهادات وشارات مكافأة
إتمام الدورة! الشهادات مجانية ،ويمكن
شراء شارات التحدي .بدال من ذلك ،يمكن
للمجموعات طباعة شارات خاصة بهم؛
ويسر االتحاد العالمي للشباب واألمم
المتحدة توفير القالب النمطي وملفات
الرسومات عند الطلب.

fores
un

أرسل لنا أخبارك عن

نحن نحب أن نسمع عن تجربتك في االضطالع بشارة
التحدي! أي الجوانب لم تستمتع بها بشكل خاص؟
هل فكرت في أفكار جديدة لألنشطة؟ يرجى مراسلتنا
بالمواد الخاصة بك حتى نتمكن من جعلها متاحة
لآلخرين ،ونجمع األفكار حول كيفية تحسين مناهجنا.
يرجي االتصال بنا على .yunga@fao.org

a
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شارة التحدي هذه هي واحدة من العديد من الموارد
واألنشطة التكميلية التي وضعها االتحاد العالمي
للشباب واألمم المتحدة وشركائه .يرجى زيارة
 www.yunga.orgلالطالع على موارد إضافية أو
االشتراك في الرسالة اإلخبارية لتلقي التحديثات مجانا
من المواد الجديدة عن طريق إرسال بريد إلكتروني إلى
.yunga@fao.org

n

موقع أصوات الشباب التابع لليونيسيف هو موقع
الكتروني تعبر فيه عن وجهات نظرك وفي نفس الوقت
تتعرف فيه على ما يقوله الشباب اآلخرون في شتى
الموضوعات ،بما في ذلك البيئة:

أتوبيس مدرسة السايبر لألمم المتحدة هو مشروع
عالمي للتدريس والتعلم يغطي موضوعات مثل السالم
وحقوق اإلنسان والبيئة والصحة والمحيطات:

www.cyberschoolbus.un.org

عام  2011كان العام الدولي لألمم المتحدة للغابات
وبقدم الموقع مجموعة من المعلومات عن كل شيء
يتعلق بالغاباتwww.un.org/en/events/iyof2011 :
الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
( )WAGGSيتضمن الكثير من الموارد واألخبار عن القضايا
البيئية مثل شارة “معا يمكننا أن نغير عالمنا” والخاصة
بأهداف األلفية الثالثة اإلنمائية:
www.wagggsworld.org

المنظمة العالمية للحركة الكشفية ()WOSM
اشتركت هذه المنظمة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
لتصبح جزءا من حملة المليار شجرة .اطلع على ذلك على:

www.plant-forthe-planet-billiontreecampaign.
org

يحتوي موقع الصندوق العالمي للطبيعة على
حقائق وأرقام شيقة عن الغابات والطرق المختلفة التي
تظهر أهميتها لنا:

_wwf.panda.org/about_our_earth/about
forests

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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www.voicesofyouth.org/sections/environment/
pages/environment-the-big-picture

موقع الموجة الخضراء هو بوابتك لمشروع مثير عن التنوع
البيولوجي للشباب ،حيث يحتوي على موارد وقصص عن
كيف يحتفل الشباب حول العالم بالتنوع البيولوجي:
www.greenwave.cbd.int
الجمعية الملكية لحماية الطيور في المملكة المتحدة
لديها برنامج ممتاز لألطفال .زر موقع مكتشفي الحياة البرية
من أجل االطالع على موارد وأنشطة عظيمة .وكانت العديد
من األنشطة في جوائز العمل في الحياة البرية مصدر إلهام
لهذه الشارة:
www.rspb.org.uk/youth
تونزا  TUNZAهو برنامج لألطفال والشباب تابع لبرنامج األمم
المتحدة للبيئة .يحتوي الموقع على معلومات عن أنشطة
وحمالت الشباب وأيضا مطبوعات وموارد ووسائط متعددة:
www.unep.org/tunza
الق نظرة على مجلة تونزا للشباب والتي أصدرت طبعة
خاصة عن الغابات:
www.ourplanet.com/tunza/issue0403en
وكذا مجلة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في طبعتها
الخاصة عن الغابات:
www.unep.org/pdf/ourplanet/OP-2008-09enFULLVERSION.pdf

United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization
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برنامج التراث العالمي للغابات التابع لليونسكو
يحافظ على الغابات الطبيعية حول العالم من خالل االعتراف بها
كمواقع تراث عالمية-ويغطي هذا البرنامج اآلن ما يزيد عن 75
مليون هكتار من األراضي حول العالم .تع ّرف على المزيد على:
www.whc.unesco.org/en/activities/43
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مجمع حيوي :المنطقة األحيائية هي مساحة من كوكب األرض يمكن تصنيفها
وفقا للنباتات والحيوانات التي تعيش فيها .وتختلف المنطقة األحيائية عن النظام
اإليكولوجي ،ألن النظام اإليكولوجي يشير إلى التفاعل بين الكائنات الحية وغير الحية
في بيئة ما ،في حين أن المنطقة األحيائية هي منطقة جغرافية محددة بحسب األنواع التي
تعيش فيها.

استثمار توقعي بيولوجي :البحث عن النباتات والحيوانات والمواد البيولوجية األخرى التي
يمكن استخدامها للمنتجات التجارية ،مثل مستحضرات التجميل أو األدوية.
شمالي :من ،أو متصل بالجزء الشمالي من العالم .على سبيل المثال ،تم العثور على
الغابات الشمالية في نصف الكرة الشمالي.
لحوم الطرائد :لحوم الحيوانات البرية التي تم قنصها أو اصطيادها ،ولم يتم تربيتها.
الظلة :الطبقة العليا من الغابات ،بما في ذلك رؤوس األشجار وأنواع النباتات التي ترتفع
عن الظلة.
ثاني أكسيد الكربون ( :)CO2غاز يتكون من الكربون واألكسجين ،يشكل أقل من واحد
في المائة من الهواء .ويتكون جزيء ثاني أكسيد الكربون يتكون من ذرة كربون واحدة
( )Cواثنين من ذرات األكسجين ( .)O2ويتم إنتاج ثاني أكسيد الكربون بواسطة الحيوانات
وتستخدمه النباتات واألشجار .وينتج أيضا عن العمليات الصناعية البشرية مثل:
حرق الوقود األحفوري .وهو من غازات االحتباس الحراري ويمكنه تسريع تغير المناخ.

أسواق الكربون وتعويض الكربون :مفهوم اقتصادي لتنظيم ثاني أكسيد
الكربون .ألن ثاني أكسيد الكربون غاز ،فهو موجود في كل مكان .مما يعني أنه إذا تم
إطالق ثاني أكسيد الكربون (انبعاثه) في الغالف الجوي للعالم في مكان واحد ،فإنه يمكن
عودته مرة أخرى في مكان آخر .وهذا ما يسمى “تعويض الكربون” .تنتج الدول الصناعية
الكبيرة الكثير من ثاني أكسيد الكربون وتعوض عن بعض التلوث الكربوني عن طريق
شراء تعويضات من المشاريع التي تقلل (تخفف) من مستويات الكربون في الغالف الجوي.
ويسمى شراء وبيع تعويضات الكربون على هذا النحو بـ “سوق الكربون” أو “تجارة االنبعاثات”.
انظر أيضا تغير المناخ وغازات االحتباس الحراري والتخفيف من تغير المناخ و المبادرة
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات (.)REDD+
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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القرصنة البيولوجية :عملية تطوير منتجات بيولوجية طبيعية بشكل تجاري ،مثل
المواد الكيميائية النباتية أو الجينات الحيوانية دون موافقة و  /أو تعويض عادل (على
سبيل المثال الدفع) للشعب أو البلد الذي تم اكتشاف المادة فيه بداية .عادة ما يتم ارتكاب
القرصنة البيولوجية من جانب البلدان أو المنظمات المتقدمة تكنولوجيا.

مسرد المصطلحات
األمطار الحمضية :أي نوع من هطول األمطار يحتوي على أحماض النيتريك
والكبريتيك ،والذي يشكل عندما يختلط المطر مع أكاسيد الكبريت والنيتروجين غازات
تنطلق إلى الغالف الجوي عندما يتم حرق الوقود األحفوري .تضر األمطار الحمضية
بالحياة النباتية والحيوانية.
الحراجة الزراعية :نوع من الزراعة يدمج زراعة األشجار مع زراعة المحاصيل أو تربية
الماشية.
البرمائيات :مجموعة كبيرة من الحيوانات التي تعيش في الماء وعلى اليابسة .منذ
باليين السنين ،كانت البرمائيات الحيوانات األولى التي بدأت تعيش على األرض .وتضم
البرمائيات الحديثة الضفادع والسلمندر وسمندل الماء .اليوم ،تضع معظم البرمائيات
بيضها في الماء ،وهذا يعني أن صغارها تبدأ حياتها تحت الماء.
تربية األحياء المائية :استزراع الحيوانات أو النباتات البحرية أو المائية للغذاء ،وعادة ما
يكون ذلك في أقفاص أو برك أو في بعض األحيان على الحبال أو الهياكل الطافية.
الغالف الجوي :الغالف الجوي هو طبقة من الغازات حول األرض تظل في مكانها عن
طريق الجاذبية .تشمل الغازات في الغالف الجوي األكسجين (الذي يحتاج إليه البشر
والحيوانات للتنفس) وثاني أكسيد الكربون (الذي تحتاج إليه النباتات للتنفس ،الذي
يشبه التنفس لدى البشر والحيوانات).انظر أيضا غازات االحتباس الحراري.
الذرة :كل شيء في العالم يتكون من جسيمات ضئيلة تسمى 'الذرات' .هذه الجسيمات
الصغيرة تشبه “اللبنات” .تتجمع الذرات المختلفة لتشكل جزيئات من مواد مختلفة.
اللحاء :طبقة سميكة واقية تغطي جذع الشجرة وفروعها.
تقاسم المنافع :تقاسم المنافع يعني أن الجميع لديهم فرصة متساوية في الحصول
على الموارد الطبيعية المحلية والمكاسب (الطبيعية أو المالية) الناتجة عنها .انظر
أيضا القرصنة البيولوجية ،حيث ال يتم تقاسم المنافع.
التنوع البيولوجي :مجموعة متنوعة من جميع أنواع الحياة النباتية والحيوانية
المختلفة على وجه األرض ،والعالقة بينها.
الكتلة األحيائية :المواد النباتية والمخلفات الحيوانية التي تستخدم كوقود أو مصدر
للطاقة.

138

سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

التصحر :قد تتدهور األرض أيضا (انظر التدهور) .ومن المرجح أن يحدث ذلك خاصة
في المناطق القاحلة (الجافة) أو شبه القاحلة ،حيث يتواجد القليل من الماء المتاح
للمساعدة في الحفاظ على التربة الخصبة .وفي الحاالت السيئة ،يمكن أن يؤدي ذلك
إلى انهيار النظام اإليكولوجي ويجعل الزراعة أمرا صعبا للغاية.

البلد النامية :هي البلد الفقيرة التي تحاول أن تصبح أكثر تقدما من الناحية
االقتصادية وتميل إلى االعتماد بشكل كبير على الكفاف من الزراعة أو صيد األسماك
(حيث يقوم المزارعون أو الصيادون بزراعة أو تربية أو اصطياد ما يكفي من الغذاء
فقط إلطعام عائالتهم ،ونادرا ما تنتج ما يكفي لغرض البيع لكسب العيش).
الجفاف :فترة طويلة من انخفاض غير عادي في هطول األمطار ،مما يؤدي إلى نقص
في المياه .قد يؤدي الجفاف إلى التصحر.
النظام اإليكولوجي :المكونات الطبيعية والبيولوجية للبيئة وتفاعالتها .ويكون
النظام اإليكولوجي مكتفيا ذاتيا نسبيا ويتم تعريفه بواسطة أنواع الكائنات
الموجودة فيه وعالقاتهم مع بعضهم البعض (على سبيل المثال كيف تتفاعل
النباتات والحيوانات واألجزاء غير الحية في الغابات مع بعضها البعض).
سلع وخدمات النظام اإليكولوجي :المنافع التي تتحصل للبشر والبيئة
الطبيعية من النظم اإليكولوجية الطبيعية .هناك أربعة أنواع من خدمات النظام
اإليكولوجي :التوفير (توفير الغذاء والماء) ،والتنظيم (مثل وجود جذور سليمة
لألشجار في األرض يساعد في الحد من الفيضانات) والتثقيف (الناس يتمتعون
بقضاء الوقت في الطبيعة ،وبعض الثقافات تعبد الطبيعة أو أجزاء منها) والدعم
(مثال دورة الماء الطبيعية تساعد في الحفاظ على الحياة على األرض).
السائح البيئي  /السياحة البيئية :السياحة البيئية هي نوع من السياحة ذات
تأثير منخفض على البيئة وتدعم سبل العيش المحلية .كثيرا ما يحب السائحون
البيئيون الذهاب إلى مناطق الجمال الطبيعي لالستمتاع بالطبيعة.
الطبقة البارزة :أطول طبقة من األشجار في الغابة؛ الطبقة التي تتواجد فوق الظلة.
مهدد بالخطر :إذا تعرض نوع من النباتات أو الحيوانات لخطر االنقراض ،فيسمى
‘مهدد بالخطر'.
المستوطنة :األنواع األصلية في منطقة أو بيئة معينة وال توجد طبيعيا في أي
مكان آخر.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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البلد المتقدمة :هي البلد المتقدمة اجتماعيا واقتصاديا ،مع مستويات عالية من
الصناعة والتكنولوجيا والبنية التحتية الخ.

بالوعة الكربون' :خزان' يمكن تخزين الكربون فيه بشكل صلب غير مؤذي ،وليس في
الشكل الغازي الضار الذي يمكن أن يسرع من تغير المناخ .تعتبر الشجرة مثاال لبالوعة
الكربون .تتمثل البالوعات األربع الكبرى ،والتي هي مناطق داخل األرض يتصرف فيها
الكربون بطريقة منظمة ،في الغالف الجوي ،الغالف الحيوي لألرض (عادة ما يشمل
الغابات ونظم المياه العذبة) والمحيطات والرواسب (بما في ذلك الوقود األحفوري).
أنظمة شهادات االعتماد :أنظمة شهادات االعتماد تضع مجموعة من القواعد
والشروط التي تضمن إنتاج الموارد الطبيعية (مثل األخشاب) أو استدامة مصادرها
إلى حد ما (دون اإلضرار بالبيئة).

المناخ :المتوسط
طويل المدى أو الصورة العامة للطقس اليومي السائد في مكان
معين.
تغير المناخ :تغير في الحالة العامة لمناخ األرض )مثل درجة الحرارة واألمطار) نتيجة
لعمليات طبيعية وأنشطة بشرية .إن تراكم غازات االحتباس الحراري ،مثل ثاني
أكسيد الكربون ،في الغالف الجوي لألرض هو مثال على كيفية تأثير بعض األنشطة
البشرية (مثل إنتاج الطاقة ،والنقل ،والزراعة و تصنيع السلع) في تسريع تغير المناخ.
الصنوبريات :أنواع شجرية تحمل مخاريط كمصدر للبذور .يمكن العثور على
الصنوبريات بشكل رئيسي في نصف الكرة الشمالي.

المحافظة :المحافظة على صحة العالم الطبيعي (بما في ذلك األرض والمياه والتنوع
البيولوجي ،والطاقة) عن طريق تغيير االحتياجات أو العادات البشرية.
الغطاء التاجي :مقدار ظلة الغابات التي تغطي وتظلل أرضية الغابة.
نفضي :النباتات النفضية تفقد أوراقها في فصل الشتاء .يرتبط هذا النوع من الغابات
بمناخ رطب يتضمن أنواع شجرية مثل البلوط والزان والبتوال والجوز وعين الجمل
والقيقب والدردار.
إزالة الغابات :إزالة الغابات أو جزء منها (مثل قطعها وحرقها) الستخدام الخشب (على
سبيل المثال في صناعة الورق أو األثاث) أو الستخدام األرض لشيء آخر (مثل الزراعة أو
البناء عليها).
التدهور :يحدث التدهور عندما تتلف أجزاء من النظام اإليكولوجي (مثل الغابات) (مثال
بسبب قطع بعضها) ولكن لم يتم فقد النظام اإليكولوجي حتى اآلن .قد يكون ذلك
مؤقتا فقط ،وفي هذه الحالة قد تنمو الغابة التالفة مرة أخرى إلى غابة صحية بمرور
الوقت.
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السلع والخدمات :السلع والمنتجات التي نستهلكها أو نستخدمها ،مثل المالبس
أو البقالة .أما الخدمات فتشير إلى العناصر غير الملموسة التي نستفيد منها ،مثل
الكهرباء أو االتصال باإلنترنت ،والتي تجعل حياتنا أسهل.

الموئل :البيئة المحلية ضمن نظام إيكولوجي حيث يعيش كائن ما عادة.
الخشب الصلب :هو خشب األشجار “كاسية البذور” ،وهو ما يعني أن بذورها لها نوع
من الغطاء .ويستخدم الخشب الصلب في البناء واألثاث واألرضيات والحاويات من بين
أمور أخرى.
الحصاد :إجراء أو عملية جمع المحاصيل أو الموارد الطبيعية ،مثل األشجار.
السكان األصليون والمجتمعات األصلية :مجموعة من الناس كانوا السكان
األصليين أو األقدمين المعروفين بمنطقة معينة (المعروفون أيضا باسم الشعوب
األصلية وشعوب األمم األولى أو السكان األصليين) .وغالبا ما يكون لدى هذه
المجتمعات اتصال ثقافي وأحيانا روحي ،قوي بالغابات التي يعيشون فيها.
األنواع الغازية :الحيوانات والنباتات وغيرها من األنواع التي دخلت إلى منطقة ما
من مكان آخر ،إما عن طريق الصدفة أو عن قصد ،وتؤثر سلبا على الموائل المحلية
والتنوع البيولوجي بهزيمة األنواع األصلية.
كسب العيش :طريقة لدعم نفسك ،إما عن طريق كسب المال من خالل العمل بأجر
أو من خالل زراعة وإنتاج و /أو جمع كل ما تحتاجه للبقاء على قيد الحياة.
الكائن الدقيق :مخلوق صغير جدا بحيث ال يمكن رؤيته بالعين البشرية وحدها،
ولكن يمكن رؤيته من خالل المجهر .في النظم اإليكولوجية ،تساعد هذه الكائنات
على إعادة تدوير المغذيات.
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غازات االحتباس الحراري :هي الغازات الموجودة في الغالف الجوي التي يمكن أن
تمتص وتبعث (أو تشع) الحرارة .وهي تشمل بخار الماء وثاني أكسيد الكربون
والميثان وأكاسيد النيتروز واألوزون .وقد زادت األنشطة البشرية مثل اإلنتاج الصناعي
وإنتاج الطاقة والنقل من مستويات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي إلى
درجة أن درجة حرارة األرض بدأت ترتفع :وهو المعروف باسم تغير المناخ .انظر أيضا
التخفيف من تغير المناخ وأسواق الكربون وتعويض الكربون و المبادرة
المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات.

النبات المتطفل :النبات الذي ينمو ويعيش على النباتات األخرى دون جذور خاصة
به في األرض .لهذا السبب ،أحيانا تعرف أيضا النباتات المتطفلة باسم “النباتات
الهوائية '.
التعرية :تآكل سطح األرض بسبب األمطار أو المياه الجارية أو الرياح أو الجليد أو
الجاذبية أو العمليات الطبيعية األخرى أو األنشطة البشرية.
النباتات دائمة الخضرة :النباتات التي تحافظ على أوراقها على مدار السنة (على
عكس النباتات النفضية).
منقرض ،انقراض :الحالة التي يصبح فيها نوعا معينا من النباتات أو الحيوانات
غير موجود على األرض.
المجاعة :ندرة حاد في المواد الغذائية ،مما يؤدي إلى الجوع المزمن.
الشبكة الغذائية :نظام من السالسل الغذائية المتصلة .تبين لنا السالسل
الغذائية الروابط بين الكائنات على أساس من يأكل من .وعندما تأكل بعض
الكائنات نفس األشياء ،تتشابك هذه السالسل وتشكل شبكات غذائية معقدة.
أرضية الغابة :الطبقة السفلية للغابة.
مزرعة حرجية :هي غابة ناشئة عن طريق زراعة و  /أو بذر أشجار جديدة على أرض
مزروعة .وتتكون من أنواع مدخلة ،أو في بعض الحاالت ،أنواع أصلية.
االقتصاد الرسمي :النظام االقتصادي الرسمي في بلد ما (لكسب المال ،وشراء
وبيع السلع) معترف به من قبل الحكومة.
الوقود األحفوري :وقود مشتق من بقايا نبات أو حيوان ما قبل التاريخ ويأخذ
ماليين السنين ليتشكل.
المياه العذبة :المياه الطبيعية غير المالحة (على سبيل المثال في األنهار
والبحيرات والمياه الجوفية).
فطر (الجمع :فطريات) :كائن ينمو في التربة ،على مادة ميتة أو على فطريات
أخرى عن طريق تحلل شيء عضوي .وهذه العملية تعني استخدام المغذيات (“إعادة
تدوير المغذيات”) .فطريات عيش الغراب ،على سبيل المثال ،هي ثمار أنواع معينة
من الفطريات.
اإلنبات :العملية التي تبدأ فيها البذور في النمو لتصبح نباتات.
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االستغالل الجائر :اإلفراط في استخدام األنواع أو النظم اإليكولوجية مما قد
يؤدي إلى عدم قدرة منطقة طبيعية على تجديد نفسها .في الحاالت الشديدة ،قد
يؤدي االستغالل الجائر إلى انقراض األنواع.

األكسجين ( :)O2الغاز الذي تنتجه النباتات واألشجار خالل عملية التمثيل

التمثيل الضوئي :عملية بيولوجية موجودة في النباتات الخضراء التي تستخدم
التمثيل الضوئي الضوء كمصدر للطاقة لتحويل ثاني أكسيد الكربون والماء إلى
مصدر للغذاء (السكريات والمواد الكيميائية األخرى المفيدة) .يفتت التمثيل الضوئي
جزيئات ثاني أكسيد الكربون بحيث يمكن للنبات استخدام الكربون ( .)Cثم يتم
إطالق جزيئات األكسجين ( )O2المتبقية إلى الهواء ،وهو أمر مهم جدا للحياة على
األرض!
هطول األمطار :عملية تكثف بخار الماء في الغالف الجوي وسقوطه في شكل
أمطار أو مطر متجمد أو ثلج أو برد.
الغابة األولية :الغابات ذات األنواع الشجرية األصلية وغالبا ما تكون عمليات
النظام اإليكولوجي فيها مستمرة دون أثر ملحوظ للنشاط البشري.
المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات:
آلية دولية تهدف إلى تقليل كمية غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي
وتخفيف تغير المناخ .حيث تتم مكافأة الحكومات والسلطات المحلية ومالك
الغابات في البلدان النامية عن حماية غاباتها بدال من قطعها .واسم المبادرة
بالكامل هو “خفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج وتدهور الغابات ودور
المحافظة واإلدارة المستدامة للغابات وتعزيز أرصدة الكربون في الغابات في
البلدان النامية ،أو يمكن اختصارها ونطقها بـ (رد بلس).
يجدد  /تجديد :يعني تجديد أو استعادة شيء تالف.على سبيل المثال ،قد تحتاج
الغابات لتجديد نفسها بعد حرائق الغابات ،أو بعد التخلص من األنواع الغازية.
مورد متجدد :مورد طبيعي يمكن استبداله أو تجديده ،سواء من خالل العمليات
الطبيعية لألرض أو عن طريق إجراء بشري .وغالبا ما يعتبر الهواء والماء والغابات
أمثلة للموارد المتجددة.
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الضوئي ،ويستخدمه البشر والحيوانات الذين يحتاجون إلى التنفس .ويتكون جزيء
األكسجين يتكون من اثنين من ذرات األكسجين (.)O2

التخفيف من تغير المناخ :خفض كمية غازات االحتباس الحراري في الغالف
الجوي .هناك طرق مختلفة للتخلص من غازات االحتباس الحراري في الغالف
الجوي .األشجار ،على سبيل المثال ،تحتاج إلى ثاني أكسيد الكربون لتتنفس -
وهذا هو السبب في اعتبار المبادرة المعززة لخفض االنبعاثات الناجمة عن إزالة األحراج
وتدهور الغابات آلية دولية للتخفيف من تغير المناخ ،وتدعم زراعة وحماية األشجار
والغابات .انظر أيضا تغير المناخ وأسواق الكربون وتعويض الكربون.
جزيء :عندما تلتصق الذرات الفردية معا ،تشكل مجموعات صغيرة تسمى “جزيئات”.
وتشكل الجزيئات المختلفة مواد مختلفة .فالماء ،على سبيل المثال ،يتكون ثاني
أكسيد الكربون من من ذرة كربون واحدة ( )Cواثنين من ذرات األكسجين (،)O2
ولهذا السبب نجد أن اسمه العلمي هو .CO2
األصلي :الشيء األصلي في مكان معين ويحدث بشكل طبيعي هناك.

األخطار الطبيعية :الجفاف والفيضانات والهريكان واالنهيارات األرضية وموجات
تسونامي كلها أمثلة للمخاطر الطبيعية التي يمكن أن تضر البشر و  /أو البيئة.
أصبحت المخاطر الطبيعية أكثر تهديدا ألنها باتت أكثر شدة وأكثر تكرارا بسبب تغير
المناخ.
الغابة الطبيعية :غابة تتكون من أشجار أصلية وال تصنف كمزرعة حرجية.
الموارد الطبيعية :الموارد الطبيعية هي مواد مفيدة توجد في البيئة الطبيعية
من حولنا .فالماء أو التربة أو الصخور أو الخشب أمثلة للموارد الطبيعية التي نعتمد
عليها من أجل البقاء على قيد الحياة .ونحن بحاجة للماء من أجل الشرب ،والتربة من
أجل زراعة الغذاء ،والخشب لصنع الورق واألثاث ،وكذلك نحتاج إلى الخشب والحجارة
كمواد بناء .هذه األمثلة ليست سوى عدد قليل من االستخدامات التي تستفيد من
هذه الموارد! هل يمكنك التفكير في المزيد؟
المنتجات الحرجية غير الخشبية :جميع منتجات الغابات باستثناء األخشاب هي
منتجات حرجية غير خشبية .وتشمل المنتجات الحرجية غير الخشبية الراتنجات
والزيوت واألوراق واللحاء والفطريات والحيوانات أو المنتجات الحيوانية ،وغيرها من
النباتات بخالف األشجار.
المغذيات :المواد الكيميائية التي تحتاجها الحيوانات والنباتات للعيش والنمو.
الكائن :كائن حي ،مثل النبات والحيوان أو الكائن الدقيق.
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النتح :عملية يتم من خاللها إخراج الرطوبة من فتحات صغيرة تسمى ‘فوهات/
ثغور’ )أي األفواه في اليونانية! ( على الجانب السفلي من أوراق النبات.
المناطق االستوائية :هي المناطق الواقعة حول خط االستواء ذات مناخ حار جدا
وبها حوالي  12ساعة من النهار (و 12ساعة من الليل) على مدار السنة .وتمتد
المناطق االستوائية شماال إلى مدار السرطان (الخط الذي تتعامد فيه الشمس
مباشرة عند الظهيرة يوم  21يونيو) وجنوبا إلى مدار الجدي (الخط الذي تتعامد فيه
الشمس مباشرة عند الظهيرة يوم  21ديسمبر).
تسونامي :هي موجات عاتية جدا وتنجم عن التغيرات في قاع البحر بما في ذلك
الزالزل واالنفجارات البركانية واالنهيارات األرضية تحت الماء.
الطبقة السفلية :طبقة الغطاء النباتي تحت الظلة الرئيسية للغابة.
الغطاء النباتي :النباتات واألشجار في منطقة ما.
الفقاريات :حيوان لديه عمود فقري.
التشبع بالمياه :عندما تتشبع األراضي الزراعية بسبب وجود الكثير من المياه ال
تستطيع امتصاصها أو صرفها ،فإنها تسمى “مشبعة بالمياه”.
مستجمع مياه :مساحة من األرض تستجمع األمطار والثلوج ،وتصرفها في مسطح
مائي أكبر مثل هور أو تيار أو نهر أو بحيرة أو محيط أو مياه جوفية .ومستجمع المياه
(يعرف أحيانا باسم حوض الصرف) يمكن أن تكون مساحته صغيرة بحيث تصل إلى
عدة هكتارات قليلة ،أو كبيرة بحيث تغطي آالف الكيلومترات المربعة.
الطقس :الظروف الخارجية السائدة في ساعة ما أو يوم ما في مكان معين ،بما في
ذلك غطاء السحب واألمطار ودرجة حرارة الهواء و ضغط الهواء والرياح والرطوبة
(كمية بخار الماء في الهواء).
حرائق هائلة :حريق كبير ومدمر ينتشر بسهولة.
المنتجات الحرجية الخشبية :أي منتج ينتج من سيقان وفروع األشجار والنباتات
الخشبية األخرى.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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سمة :خاصية أو ملمح مميز يعرف به كائن ما ،مثل الشعر األجعد أو طول القامة.
وتشمل السمات في الزراعة الخصائص التي تؤثر على إنتاجية النبات (مدى نموه أو
كمية الفاكهة التي يمكنه حملها) أو مقاومته لألمراض .وبعض الخصائص قابلة
للتوريث (تمر من النباتات أو الحيوانات األم إلى صغارها) ،والبعض اآلخر غير قابل
للتوريث.

الزواحف :الثعابين والسحالي والتماسيح والسالحف البرية والبحرية هي أمثلة
للزواحف .البعض منها أرضي (يعيش على اليابسة) والبعض اآلخر يعيش في كل
من اليابسة والماء ،والبعض يعيش فقط في الماء (مثل سالحف المياه العذبة)
ومعظمها يضع بيضه على اليابسة حيث ينمو ويفقس.
حقوق الحصول :مفهوم يضمن حصول الفقراء والضعفاء على حقوق مضمونة
ومنصفة إلى األراضي والموارد الطبيعية األخرى.
الزراعة المختلطة بالغابات :عملية تطوير ورعاية الغابات.
القطع والحرق :عملية إزالة الغابات عن طريق قطع وحرق األشجار إلخالء األراضي
للزراعة المؤقتة أو رعي الماشية.
الخشب اللين :الخشب من األشجار المعروفة باسم األشجار “عارية البذور” ،وهو ما
يعني أن بذورها ليس لها غطاء .توجد أشجار الخشب اللين في الجزء الشمالي من
العالم ويميل خشبها إلى الخفة في اللون والوزن.
األنواع :مجموعة من الكائنات المتشابهة القادرة على التوالد معا وتنتج ذرية
سليمة قادرة على إنتاج صغارها بنفسها.
االستدامة ومستدامة :هي الحالة التي نستخدم فيها نحن البشر البيئة الطبيعية
لتلبية احتياجاتنا دون اإلضرار بها بحيث ال تصبح منتجة بعد ذلك (ال تدعم النبات
والحيوان وحياة اإلنسان) .ومن ثم فإن التأكد من أن أعمالنا مستدامة يعني أن األجيال
القادمة سوف تكون قادرة على العيش بشكل جيد أيضا.
مستدام المصدر :يشير إلى المنتجات التي يتم إنتاجها مع أخذ اآلثار البيئية
واالجتماعية في االعتبار .على سبيل المثال ،يتم إنتاج الورق من مصادر مستدامة
باستخدام األساليب التي ال تستغل الغابات ،وغالبا ما تستمد من المواد المعاد
تدويرها.
المعتدل :نوع من المناخ يوجد بين المناطق المدارية والمناطق القطبية حيث
تكون درجات الحرارة معتدلة نسبيا مع قليل من الخروج على المعتاد في الشتاء
والصيف .على سبيل المثال ،مناخ البحر األبيض المتوسطهو مناخ معتدل.
التربة السطحية :الطبقة العليا من التربة ،والتي تحصل منها النباتات على معظم
مغذياتها.
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شكر وتقديـــــر
كل الشكر واالمتنان لكل من ساهم في جعل شارة
التحدي الخاصة بالغابات حقيقة واقعة ،والتقدير على
وجه الخصوص للمنظمات المختلفة ،ولكافة المرشدين
والكشافة والمجموعات المدرسية واألفراد المتحمسين
في مختلف البلدان الذين قادوا عمليات االختبارات
والمراجعة للمسودات األولية من الشارة.
كما نتوجه بشكر خاص إلى ״كريس جيب״ و״سعدية
إقبال״ إلعداد وتنسيق الشارة ،وكذا ״إميلي
دونيجان״ عن بعض الرسوم التوضيحية والبيانية،
ونتوجه بالشكر أيضا إلى ״أالشيا جوردي״و״كلوديا
هيب״ و״كونستانس ميلر״ و״إميلي رودريجيز״
و״ريوبن سيسا״ و״ايزابيل سلومان״ و״تامارا
فانتاوت״ لما قدموه من دعم في مراجعته
وتطويره.
تم إعداد هذه الوثيقة بتنسيق وإشراف ومراجعة من
روبن سيسا ،منسق االتحاد العالمي للشباب واألمم
المتحدة ومسؤول االتصال بمنظمة األغذية والزراعة.

بعض الرسوم التوضيحية في هذا الكتيب مختارة من
مجموعة من الرسومات من ضمن أكثر من عشرين ألف رسم
وردت من مختلف مسابقات الرسم .انظر
 www.yunga-un.orgموقعنا على االنترنت أو سجل من أجل
ضمك إلى قائمتنا البريدية المجانية ()email yunga@fao.org
لمعرفة المزيد عن المسابقات واألنشطة الحالية.
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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سلسلة التعلم والعمل من االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة

تم إعداد هذه الشارة من خالل الدعم المالي الكريم من

الوكالة السويدية للتعاون اإلنمائي الدولي (سيدا) .
www.sida.se
تم إعداد هذه الشارة بالتعاون مع الجهات التالية
ورعايتها :
أمانة اتفاقية التنوع البيولوجي دخلت اتفاقية التنوع
البيولوجي حيز التنفيذ في  29ديسمبر  1993بهدف الحفاظ على
التنوع البيولوجي ،واستخدامه على نحو يضمن استدامته ،والمشاركة
في فوائده على نحو عادل وعلى قدم المساواة .وتدير أمانة االتفاقية
مناقشات السياسات المتعلقة بالتنوع البيولوجي ،وتيسر مشاركة الدول
والمجموعات في عمليات التنوع البيولوجي ،وتدعم تنفيذ االتفاقية.
www.cbd.int/youth

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ()FAO
تقود منظمة األغذية والزراعة الجهود الدولية لتحسين األداء الزراعي
العالمي ،وفي الوقت نفسه تعزيز استدامة استخدام المياه في إنتاج
الغذاء .وهي تخدم كل من البلدان المتقدمة والبلدان النامية ،وتعمل
كمنتدى محايد حيث تلتقي جميع الدول على قدم المساواة للتفاوض
بشأن االتفاقات ومناقشة السياسات .وهي أيضا مصدر للمعرفة
والمعلومات ،وتساعد البلدان على تحديث وتحسين ممارسات الزراعة
والغابات والمصايد وضمان تغذية جيدة للجميع .كما تساعد إدارة الغابات
بالمنظمة الدول األعضاء على إدارة الغابات بشكل مستدام مما يعمل
.على توازن األهداف االجتماعية واالقتصادية والبيئية
www.fao.org/climatechange/youth/en
ايرينا ايروداتشي ١٦ ،عام ،رومانيا

الموجة الخضراء هي حملة عالمية لتثقيف األطفال والشباب عن
التنوع البيولوجي .وينصب نشاطها الرئيسي على االحتفاالت المحلية
بزراعة األشجار التي تعقد في كل سنة في الساعة العاشرة صباحا
بالتوقيت المحلي في اليوم الدولي للتنوع البيولوجي في  22مايو.
وتشكل هذه االحتفاالت جميعها “موجة خضراء” تبدأ في الشرق األقصى
وتسافر إلى الغرب حول كوكب األرض.
www.greenwave.cbd.int

شارة التحدي الخاصة بالغابات
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منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ()UNESCO
United Nations
Educational, Scientiﬁc and
Cultural Organization

تأسست منظمة اليونسكو في  16نوفمبر  1945من أجل االستجابة إلى اعتقاد
راسخ للدول ،صاغته حربان عالميتان في أقل من جيل واحد ،فحواه أن االتفاقات
السياسية واالقتصادية ال تكفي لبناء سالم دائم .ومن ثم يجب تأسيس السالم
على أساس من التضامن الفكري والمعنوي للبشرية .ولهذا تسعى المنظمة
جاهدة لبناء شبكات بين الدول تمكّ ن لهذا النوع من التضامن ،من خالل التعبئة
للتعليم وبناء التفاهم بين الثقافات والسعي نحو التعاون العلمي وحماية
حرية التعبير .وقد وضعت هذه الوكالة المتخصصة لألمم المتحدة لنفسها هدفا
طموحا :هو بناء السالم في عقول الرجال والنساء من خالل التعليم والعلم
والثقافة والتواصلwww.unesco.org.

الرابطة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ()WAGGS
هي حركة عالمية تقدم تعليما غير رسمي بحيث تطور الفتيات والشابات مهارات
القيادة والمهارات الحياتية من خالل التنمية الذاتية وروح التحدي ،والمغامرة.
وتتعلم مرشدات وفتيات الكشافة من خالل الممارسة .وتجمع الرابطة المرشدات
وفتيات الكشافة من  145بلدا ،وبلغت عضويتها  10مليون عضو في جميع أنحاء
العالمwww.wagggsworld.org..

المنظمة العالمية للحركة الكشفية ()WOSM
هي منظمة مستقلة في جميع أنحاء العالم ،غير هادفة للربح وغير حزبية ،وتخدم
الحركة الكشفية .الغرض منها هو تعزيز الوحدة وفهم غرض ومبادئ الكشافة مع
تيسير التوسع والتطويرwww.scout.org .
الصندوق العالمي للطبيعة ( )WWFهو أحد أكبر وأكثر منظمات
المحافظة المستقلة خبرة في العالم ،بأكثر من  5ماليين مؤيد وشبكة عالمية
نشطة في أكثر من  100دولة .تتمثل مهمة الصندوق في وقف تدهور البيئة
الطبيعية لكوكب األرض وبناء مستقبل يستطيع فيه البشر العيش في وئام مع
الطبيعة ،من خالل المحافظة على التنوع البيولوجي في العالم وضمان استخدام
الموارد الطبيعية المتجددة بشكل مستدام وتشجيع الحد من التلوث واالستهالك
المسرفwwf.panda.org .
االئتالف العالمي للشباب واألمم المتحدة تم إنشاء االئتالف
العالمي للشباب واألمم المتحدة من أجل إتاحة الفرصة لألطفال والشباب في
المشاركة وإحداث فرق ما .وهناك العديد من الشركاء بما فيهم أجهزة األمم
المتحدة ومنظمات المجتمع المدني التي تتعاون في تطوير المبادرات والموارد
والفرص من أجل األطفال والشباب .كما يعمل االئتالف بمثابة بوابة تسمح لألطفال
والشباب بالمشاركة في األنشطة المتعلقة باألمم المتحدة مثل األهداف اإلنمائية
لأللفية ( )MDGsواألمن الغذائي وتغير المناخ والتنوع البيولوجي.
www.yunga-un.org
شارة التحدي الخاصة بالغابات
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الهدف من هذا الكتيب هو أن يكون دليال يستخدمه المعلمون وقادة الشباب المسئولون عن وضع البرامج واألنشطة
المناسبة لمجموعاتهم ،ويضمن توافر التدابير المطلوبة الخاصة باإلشراف والسالمة بما يكفل السالمة واألمن لجميع
المشاركين.
األوصاف المستخدمة في هذه المواد اإلعالمية وطريقة عرضها ال تعبر عن ٔاي رٔاي خاص لمنظمة األغذية والزراعة لألمم
المتحدة في ما يتعلق بالوضع القانوني ٔاو التنموي ألي بلد ٔاو ٕاقليم ٔاو مدينة ٔاو منطقةٔ ،او في ما يتعلق بسلطاتها ٔاو
بتعيين حدودها وتخومها .وال تعبر اإلشارة ٕالى شركات محددة ٔاو منتجات بعض المصنعين ،سواء كانت مرخصة ٔام ال ،عن
دعم ٔاو توصية من جانب منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ٔاو تفضيلها على مثيالتها مما لم يرد ذكره.
تمثل وجهات النظر الواردة في هذه المواد اإلعالمية الرٔوية الشخصية للمٔولف (المٔولفين) ،وال تعكس بٔاي حال وجهات نظر

)طباعة( ISBN 978-92-5-607973-2
)E-ISBN 978-92-5-607974-9 (PDF
© FAO, 2015
تشجع منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة استخدام هذه المواد اإلعالمية واستنساخها ونشرها .وما لم يذكر خالف
ذلك ،يمكن نسخ هذه المواد وطبعها وتحميلها بغرض الدراسات الخاصة واألبحاث واألهداف التعليميةٔ ،او االستخدام في
منتجات ٔاو خدمات غير تجارية ،على ٔان يشار ٕالى ٔان المنظمة هي المصدر ،واحترام حقوق النشر ،وعدم افتراض
موافقة المنظمة على ٓاراء المستخدمين وعلى المنتجات ٔاو الخدمات بٔاي شكل من األشكال.
ينبغي توجيه جميع طلبات الحصول على حقوق الترجمة والتصرف وٕاعادة البيع باإلضافة ٕالى حقوق االستخدامات
التجارية األخرى ٕالى العنوان التالئ www.fao.org/contact-us/licence-request :او ٕالى.copyright@fao.org :
تتاح المنتجات اإلعالمية للمنظمة على موقعها اإللكتروني التالي ،www.fao.org/publications :ويمكن شرأوها بٕارسال
الطلبات ٕالى.publications-sales@fao.org :

االتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة ( )YUNGAهو شراكة بين
وكاالت األمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والكيانات األخرى
لتطوير مبادرات وموارد وفرص لألطفال والشباب من أجل التعلم،
واالنخراط ،وإحداث فرق.
ويعمل االتحاد بمثابة بوابة تسمح لألطفال والشباب بالمشاركة
في األنشطة والمبادرات التي تقوم بها األمم المتحدة.

تم تمويل هذا المستند من قبل الوكالة السويدية للتعاون التنموي الدولي“ ،سيدا” .وال يعني هذا بالضرورة أن
“سيدا” تشارك اآلراء الواردة في هذه المادة .ويتحمل المؤلف المسئولية الكاملة حول محتواها.
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معتمد من مجلس االشراف على الغابات
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سلسلة التعلم والعمل
من االتحاد العالمي للشباب
واألمم المتحدة

الهدف من شارات التحدي الخاصة باألمم المتحدة هو رفع الوعي وتعليم وتحفيز الشباب
لتغيير سلوكهم وأن يصبحوا وكالء التغيير في مجتمعاتهم المحلية .وشارات التحدي
مالئمة لالستخدام في الفصول المدرسية ومجموعات الشباب وهي ُمعتَ مدة من الرابطة
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية .وتتضمن شارات
التحدي مجموعة واسعة من األنشطة واألفكار التي ُيمكن للمدرسين وقادة المجموعات
تعديلها بسهولة .وهناك شارات أخرى متاحة أو جاري إعدادها في عدد من الموضوعات
التي تشمل :الزراعة والتنوع البيولوجي وتغير المناخ والطاقة والحوكمة والجوع والتغذية
والمحيط والتربة والماء.
تم تصميم شارة التحدي الخاصة بالغابات للمساعدة في تثقيف األطفال والشباب حول الدور
الحاسم الذي تلعبه الغابات للحياة على كوكبنا .يتضمن هذا الكتيب محتويات تعليمية
أساسية عن األنواع المختلفة من الغابات وأين تنمو .كما يفسر كيف توفر الغابات خدمات
النظم اإليكولوجية األساسية مثل الهواء النظيف والمياه والتخفيف من تغير المناخ .ويصف
أيضا موارد الغابات المختلفة ويشرح كيف تعتمد الماليين من الناس حول العالم على
الغابات في معيشتهم .تصف الشارة التهديدات التي تتعرض لها غابات كوكبنا وما يجري
القيام به لحمايتها .هذه المواد مناسبة لالستخدام في الفصول المدرسية أو المجموعات
اإلرشادية أو الكشفية أو اجتماعات الشباب عموما .ويتضمن مجموعة واسعة من األنشطة
واألفكار لتحفيز التعلم عن أهمية الغابات ،مع تحفيز األطفال والشباب للمساعدة في حماية
الغابات وإدراك آثار أعمالهم على البيئة.
لمزيد من المعلومات بشأن هذه المواد وغيرهاُ ،يرجى االتصال بـ :
yunga@fao.org
www.yunga-un.org
www.facebook.com/yunga
www.twitter.com/un_yunga
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