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يرجى عدم حفظ المالحظات. يجب تنبيه: 
. من المهم أن تفهم كل شريحة توجيهللاستخدامها 

لخاصة. إذا كنت ال يجب أن تقدم بكلماتك ا هألن
، فيرجى سؤال فريق األكاديمية أو تفهم شيئًا ما

 (.شخص بالغ )أولياء أو معلمين
 

 م:دأكثر من مق
. _______ و_أسماءنا هي ____ مرحبًا،

_ _____ تلقينا تدريبنا في األكاديمية في
 .______و
 

 يسعدنا أن تتاح لنا الفرصة إلخبارك عن أزمة
 Plant-for-the-Planetو  خالمنا

كسفراء لعدالة المناخ في هذه  موتدريبك  
 .األكاديمية

 
 :مقدم واحد

اسمي _________ وأنا عمري  مرحبًا ،
 أناسنة. أنا من ____________ و ____

لمدة  Plant-for-the-Planetمرتبط ب
في  _______ شهر / سنة. تلقيت تدريبي

  األكاديمية في ________ .
 

   Plant-for-the-Planetمع  أشارك
، ______________ )على سبيل المثال يألن

نشارك نحن األطفال في أعتقد أنه من المهم أن 
مستقبلنا وال نعتمد على البالغين للقيام بذلك 

 (.بمفردهم
 

عن يسعدني أن تتاح لي الفرصة ألخبركم 
مشروعنا وتدريبكم كسفراء لعدالة المناخ في هذه 

 .األكاديمية
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We children plant worldwide

 

 
كمشروع صغير   Plant-for-the-Planetأسس

. لكن اآلن انضم إلينا 2007جًدا في ألمانيا في عام 
 .نشر رسالتنالم أطفال من جميع أنحاء العال
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Photo: Arne Naevra/Naturbilder  

اعتقدنا  ،آنذاك Plant-for-the-Planetعندما بدأنا 
بعد فترة وجيزة  الدب القطبي. ولكن إنقاذيجب أنه 

 الدب القطبي. إنقاذالمسألة ال تقتصر على  فهمنا أن
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إنقاذ مستقبلنا. لقد التقطت هذه الصورة في  إنها مسألة
بنغالديش. في بعض المناطق ، تزداد الفيضانات 

 .سوًءا
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في الوقت نفسه، تزداد حاالت الجفاف سوًءا في أجزاء 
 .أخرى من العالم. هذا في الصين
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 .، ولكنه يشربفي الماء نفسهفل ال ينظر إلى هذا الط
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 "اإلنسان أنقذالملصق " ابتكرنا و لهذا
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Our Inspiration: Wangari Maathai

 

بعد التعرف  Plant-for-the-Planet ، بدأنا آنذاك
هي حائزة على جائزة .  Wangari Maathai على

 30سنة ، زرعت  30نوبل للسالم من كينيا. خالل 
مليون شجرة مع العديد من النساء األخريات. ألهمنا 

فعل الشيء نفسه وبدء زراعة األشجار من أجل ذلك 
 .أيًضا
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First Tree of Plant-for-the-Planet in 2007

 

في ألمانيا. ومن  2007زرعنا أول شجرة في عام 
 .منافسة محلية و حركة عالمية ونح نمت.هناك 
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Since 2007: 

15,205,314,718 Trees planted

Goal: 

1,000,000,000,000 Trees .
150 trees per person

Trees

 

مليار  15وحتى اآلن تمكنا من زراعة أكثر من 
 مجهودنا نحنلم يكن هذا مجرد  بالطبع،شجرة. 

من  مساعدة ت هناككان األطفال والشباب. ولكن 
الحكومات والشركات والمنظمات ، جميعهم  طرف 

متحدون للعمل معًا من أجل هدف واحد مشترك وهو 
ألف مليار شجرة. وهو حوالي  -زراعة تريليون شجرة 

 .شجرة لكل شخص في العالم 150
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Since 2009:

67,000 Children and Youth
1147 Academies

66 Countries

Goal:

1,000,000 Children and Youth .

Children and Youth

Peer-to-Peer Empowerment

 

 Plant-for-the-Planetل وشباب نحن أطفا
وضعنا ألنفسنا هدفًا ثانيًا وهو أن نصبح مليون سفير 

ذا األطفال والشباب مثلي ومثلك لعدالة المناخ. هك
ينشطون في جميع أنحاء العالم لنشر رسالتنا وأيًضا 

زراعة األشجار. حتى اآلن ، قمنا بالفعل 
 .سفير لعدالة المناخ. 75.000دريببت
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Bana ba ipha kabelo litabeng  

  يتم تمكين جميع هؤالء السفراء في أكاديميات
Plant-for-the-Planet   .ورش  و هيالخاصة بنا

عمل ليوم واحد تقام في جميع أنحاء العالم. لدينا عادة 
 .مشارًكا من الكثير من المدارس المختلفة 80 حوالي
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The world by landmass

 

 درسناهاآلن دعونا ننظر إلى العالم. هذا هو العالم كما 
أكبر بلد  هومساحة األرض  فيبلد في المدرسة. أكبر 

على هذه الخريطة. لكن العالم لديه أيضا العديد من 
 .الوجوه المختلفة
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By cars

 

 عدد حسبالعالم تقسيم  هوهذا  المثال،على سبيل 
 الدولة،. كلما زاد عدد السيارات التي تمتلكها تالسيارا

الواليات المتحدة . على هذه الخريطة تهازادت مساح
بينما أفريقيا وأمريكا  ما،إلى حد  تانوأوروبا كبير

 .الجنوبية صغيرتان إلى حد ما
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People with less then $1 a day

 

الذين شخاص األ عدد بحسالعالم تقسيم هذا هو 
يعيشون بأقل من دوالر واحد في اليوم. يكاد يكون من 

يات المتحدة. لكن المستحيل رؤية أوروبا أو الوال
 .أفريقيا والهند والصين ضخمة

 
 

Slide 16 
Population

 

عدد السكان. يشكل األمريكيون  حسبهذا هو العالم 
 .٪ فقط من سكان العالم10واألوروبيون معاً حوالي 
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CO2 emissions

 

انبعاثات ثاني أكسيد في المئة من  60لكننا ننتج 
الكربون العالمية. لذلك نحن جزء صغير من السكان ، 

 .لكننا جزء كبير من المشكلة التي تسبب أزمة المناخ

 
 

Slide 18 
The Greenhouse Effect

 

تعلم الكثير منكم وسمع عن ظاهرة االحتباس  لقد
حول جوي غالف لم يكن لدينا  نالحراري من قبل. إ

. مستحيال لشدة البرودة الكوكب ، فسيكون نعيش هنا
 ألن جميع أشعة الشمس التي تأتي من الشمس ستنعكس

 .مرة أخرى للخارج
 

Slide 19 
The Greenhouse Effect

 

، فإن . ولهذا السببغالف جويلدينا  الحظ،لحسن 
بعض أشعة الحرارة محاصرة بالداخل وهو أمر رائع. 

و وجود الغالف الجوي يحافظ على بعض الدفء ، 
درجات حرارة في  العيش هنا على األرض من يمكننا 
 .معتدلة
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The Greenhouse Effect

 

س ولكن بسبب جميع انبعاثات غازات االحتبا
الحراري، وال سيما انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، ال 

خارج  يمكن أن تعود جميع األشعة الحرارية والدفء
غازات االحتباس مرة أخرى. تلوث  الغالف الجوي

يغلق الغالف الجوي ويسخن األرض. الحراري 
 .أكثر سخونة سنويًا األرض صبحتوبسبب ذلك ، 
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What is

CO2?

Carbon Dioxide

 

لقد رأينا للتو لمحة عامة عن انبعاثات ثاني أكسيد 
الكربون لدى الناس على خرائط العالم ، ولكن ما هو 

 (ثاني أكسيد الكربون؟ )سؤال مباشر للجمهور
، هو أحد غازات االحتباس ثاني أكسيد الكربون

غير مكون من الغالف الجوي لألرض. انه و الحراري
يمكننا شمه، ال يمكننا تذوقه،  وفي كل مكان. ال مرئي

، في الهواء ال يمكننا رؤيته ، لكنه موجود. هنا أيضا
 .من حولنا
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Sources of Carbon Dioxide (CO2)

Natural Sources Human Sources

 

من أين تأتي كل هذه االنبعاثات؟ هناك مصدران 
رئيسيان النبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هناك 

المصادر الطبيعية ، مثل حرائق الغابات أو البراكين. 
كانت هذه موجودة دائًما ولكن العالم كان دائًما قادًرا 

من ثاني أكسيد الكربون. كان  ما ينتجه على امتصاص 
 .هناك دائما توازن

، ننتج ثاني أكسيد الكربون لكن اآلن، نحن البشر أيضاو
 ، عن طريق تناول الكثير منعن طريق تدمير الغابات

جميع أنحاء العالم.  ، أو عن طريق الطيران فياللحوم
، فإننا ننتج اآلن ثاني أكسيد الكربون أكثر ولهذا السبب

التوازن يوجد مما يستطيع العالم استيعابه. ولم يعد 
 .الذي اعتدنا عليه
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Emissions per Person

1 US American 1 European 1 Chinese    1 African

 

من أين يأتي كل هذا ثاني أكسيد الكربون؟ يأتي الكثير 

من األميركيين: ينتج شخص واحد في الواليات المتحدة 
 8طنًا سنويًا. ينتج أوروبي وصيني حوالي  16حوالي 

أطنان سنويًا. وينتج إفريقي حوالي طن واحد من ثاني 

 .أكسيد الكربون سنويًا
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Photosynthesis

 

تساعدنا األشجار على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى 
أكسجين. األشجار تمتص أشعة الشمس ، وثاني أكسيد 

، تحول أشعة الشمسالكربون والماء. بمساعدة 
سكر وأكسجين. يتم  األوراق ثاني أكسيد الكربون إلى

تحويل السكر في وقت الحق إلى الكربوهيدرات. 
 .يحتاج اإلنسان إلى األكسجين للتنفس

 
 .هذه الدورة تسمى التمثيل الضوئي

 
تساعد األشجار أيًضا في تبريد محيطها وتوفر موطنًا 

 .للعديد من أنواع النباتات والحيوانات
 

 .ناخيةبالنسبة لنا ، األشجار هي رمز العدالة الم
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The Arctic

 

اآلن ، دعونا ننظر إلى الجزء الشمالي من كوكبنا. 
لدينا الجليد في القطب الشمالي وتحته مباشرة ، لدينا 

الجليد في جرينالند. هل لدى أي شخص فكرة عن 
االختالفات الرئيسية بين هذه المناطق الجليدية؟ الفرق 

الرئيسي األول هو سمك الجليد. يبلغ سمك جليد القطب 
مترين إلى ثالثة أمتار. هل لدى أي  قرابة  الشمالي 

شخص فكرة عن حجم جليد جرينالند؟ يبلغ سمكها 
 .كيلومترات 3إلى  2آالف متر.  3-2حوالي 

والفرق الرئيسي اآلخر هو أنه بينما يسبح الجليد في 
القطب الشمالي في الماء ، هناك أرض تحت الجليد في 

 كثيف غيرالجليد الفعلي  لكونجرينالند. لذا ، نظًرا 
موجود في الماء ، فإذا ذاب ، فلن يرتفع  لكونهجًدا و

مستوى سطح البحر. ولكن إذا ذاب الجليد في غرينالند 
وهو كثيف بشكل ال يصدق وعلى األرض ، فسيرتفع 

مستوى سطح البحر بمقدار سبعة أمتار في جميع أنحاء 
 .العالم

غاية بالنسبة لنا: لكن الجليد في القطب الشمالي مهم لل
معظم أشعة الشمس التي تتألق على الجليد تنعكس مرة 

حافظ على برودة ي -أخرى. يشبه المرآة والثالجة 
األرض. ولكن إذا ذاب الجليد ، فإن الماء الموجود 

أسفله سيمتص معظم الحرارة مما يجعل أزمة المناخ 
 !أسوأ. الجليد في القطب الشمالي يذوب بالفعل بسرعة
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Arctic Sea Ice & Greenland Ice: 1980

 

 .1980هذا ما بدا عليه جليد القطبي الشمالي في عام 
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Arctic Sea Ice & Greenland Ice: 2012

 

. تم التقاط هذه الصور 2012وهذا ما بدا عليه في عام 
 .فصلخالل نفس ال
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http://geology.com/sea-level-rise/

If Greenland melts...

 

إذا ذاب جليد غرينالند تماًما وارتفع مستوى سطح 
أمتار ، فإن العديد من أهم مدننا في  7البحر بمقدار 

جميع أنحاء العالم ستكون تحت الماء. يعيش حوالي 
٪ من سكان العالم بالقرب من الساحل. سيتعين 40

على الكثير من الناس مغادرة منازلهم بسبب 
 .الفيضانات
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1955

Alpine glaciers are melting

 

غازات االحتباس بسبب ارتفاع مستويات إنتاج 
درجة الحرارة  عدلمن قبل البشر ، ارتفع م الحراري

درجة مئوية على مدى  1 في جميع أنحاء العالم تقريبا
المائة عام الماضية. ال يبدو هذا كثيًرا ، لكن يمكن 

على سبيل مالحظة تأثير االحتباس الحراري بالفعل ، 
المثال ، من خالل النظر في ذوبان األنهار الجليدية في 

 .جبال األلب
  

صور لنفس جبال األلب  3هنا يمكنك أن ترى 
الجليدية. تم التقاط الصور في سنوات مختلفة. في 

عاًما فقط ، اختفى النهر الجليدي تماًما.  60غضون 
 .تبقى فقط بحيرة
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2016

Alpine glaciers are melting

 

 2016وهكذا يبدو في عام 
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Himalayan Glaciers

1921

2009  

 وأيضا في جبال الهيمااليا تختفي األنهار الجليدية. 
٪ من سكان هذه 40 ل مياه الشرب تشكل مصدركانت 

 .المنطقة
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Climate Refugees

 

يعني ، ال حصاد  مطر اللكثير من المزارعين   بالنسبة
 .، ال خضروات ، ال شيء لألكل أو البيع

التواجد لم يعد بإمكانهم  عليهم أن يغادروا بلدهم ألنه
 .هناك

 .جديد سكنللبحث عن م مضطرونالجئي المناخ 
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To keep temperatures below the 2°C limit:

1. Zero Emissions starting 2050

2. 1.5 tons per person per year until 2050

3. Plant 1,000 billion trees

The Plant-for-the-Planet 3-Point-Plan

 

 .المناخلقد تعلمت اآلن الكثير عن أزمة 
خالل مناقشات في جميع أنحاء العالم ، وضع األطفال 

 .والشباب "خطة ثالثية النقاط" إلنقاذ مستقبلنا
 

خطة ثالثية النقاط ، نوضح كيف سننقذ نحن الفي هذه 
 .األطفال والشباب العالم
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البلديات والحكومات ، نريد التحدث إلى رؤساء 
هم عما يفعلونه لخفض مستوى ثاني أكسيد مسائلتل

الكربون في الغالف الجوي ، كما اتفقت جميع البلدان 
 .بروتوكول باريس في
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 -درجة تسخين األرض  2اتفقوا على البقاء أقل من 
 الغالف الجوي ، كيف يمارسون هذا؟

في االنضمام إليك  ونرغبي مهل يزرعون األشجار؟ أ
 والتخطيط ألكاديمية في المدينة؟
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لقد تحدثنا أيًضا إلى العديد من الحكومات المحلية ، 
 .مثل رؤساء بلديات مدننا
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 في أعمالنا دعمنا على كيفيةعقد اتفاقات ا
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الزراعة".  الحديث و ابدأ انضم إلى حملة "توقف عن
على مدار  النقاشعن الحديث و وانقول للبالغين ، توقف

 !!! ... السنين ، افعل اآلن شيئًا ، وابدأ الزراعة
 

مر عندما نحن نفعل شيئا. أنت تعرف كيف يبدو األ
 !! توقف عن الحديث بدء الزراعةنقول جميعًا معًا ... 
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.دع الشخصيات الهامة جدًا تنضم إلينا  
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King Felipe of Spain

 

 حتى في الصحيفة األمر كان
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 .لقد تظاهر العديد من سفرائنا في مدنهم وبلدانهم
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During COP15 2009, Copenhagen

 

على سبيل المثال ، تظاهرنا أمام مكتب المستشار في 
برلين خالل مؤتمر المناخ الرئيسي. لتوضيح 

للحكومات أنها ال تستطيع االستمرار بهذه الطريقة ، 
 .لكن عليها أخيًرا أن تفعل شيئًا من أجل مستقبلنا
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 !ألمانيةتضمين صورة لمظاهراتنا في كتاب مدرسة تم 
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كل يناير ، عندما تكون هناك أشجار عيد الميالد في 
 ...جميع أنحاء الشوارع ، 
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نود أن نذهب إلى المدن ونضع  ...
فقاعات الكالم على األشجار. على 
سبيل المثال ، يمكن أن نقول ، "إذا 

، لزرعت  أذرعكان لدي 
 ."األشجار
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 ."شجرةبه "شجرة  إسمكتب األطفال كتابا ، 
وهو مكتوب  عن جميع جوانب تغير المناخ ، اكتبو

 .بالفعل بالعديد من اللغات
 يمكنك شرائه من متجرنا على اإلنترنت

wwww.plant-for-the-planet.org 
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55,000 Climate-Justice 

Ambassadors 

Patrons

Klaus TöpferPrince Albert II

Expert Advisory 

Board

Initiative Foundation

Clubs

 

للسماح لجميع  Plant-for-the-Planet بدأنا مبادرة
 .األطفال بإعداد أندية في جميع أنحاء العالم

 .يمكنهم تطوير جميع أنواع األنشطة في ناديهم ،
مظاهرات ، ركض لألشجار ، وزرع األشجار ، 

 .إلخوتنظيم األكاديميات لألطفال اآلخرين ، 
األمير ألبرت فون موناكو وكالوس توبفر هم رعاة 

 .وعشاقنا
 

 75.000 قبل الكثير من األندية من تأسيسنأمل في 
في الوقت الحالي على  نضمون إلينامسفير لدينا 

 .مستوى العالم
التابع لنا  Uffing على الجانب العلوي األيمن ، مكتب

في ألمانيا ، جنوب  Uffing ، إنه في محطة قطار
 .ميونيخ
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You plant a tree virtually...

 

 ..... على صفحتنا الرئيسية ، يمكنك زراعة األشجار
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...we plant it in Campeche, Mexico

 

ي في المكسيك لكن في الواقع ، نزرعهم في كامبيتش
 ا.موظفًا يوميً  67مع 
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20€ = 20 Trees in Campeche 

 

ندفع للموظفين الذين يرعون األشجار ،  في كامبيتشي
ويمكننا زراعة شجرة واحدة مقابل يورو واحد. .... لذا 

فإن جمع األموال يعني أيًضا جمع األشجار في 
 .كامبيتشي
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Trees after one year

 

 ... نحن نزرع الكثير من األشجار المختلفة كل يوم
 

Slide 52 
Green electricity

 

 زراعة، أو حتى أكثر أهمية من  ةاألهمي قدرنفس ب
األشجار ، هي أننا نطلق ثورة طاقة عالمية. للحصول 
على الكهرباء النظيفة من منفذك ، يمكنك أنت والديك 
التبديل إلى الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة مثل 

 .المياه والرياح والطاقة الشمسية
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What can I do?

1. Give presentations

2. Give presentations

3. Give presentations

And start a club in your city 

to give even more presentations!

 

 هي ..... نعم ، ماذا سنفعل؟ الكبرى رسالتنا
 

Slide 54 
Plant-for-the-Planet in your town!

Club activities

Give presentations in 

schools

and in front of adults.

Convince the mayor.

Organize 

planting events.

Arrange 

Chocolate tastings

etcetera…

 

نادي! جنبا إلى جنب مع سفراء آخرين من أجل  أسس
معًا ما  ونالعدالة المناخية وشخصين بالغين. ستقرر

يتم تحديد  تحقيقه وكيف. في أي نادي ، ونتريد
كم من األشجار المراد   أياألهداف في البداية ، 

زرعها وعدد األكاديميات التي ترغب في تنظيمها. 
أيًضا استراتيجية لتحقيق األهداف: إقناع  ونستحدد

 موإلقاء محاضرات في مدارسك معمدة مدينتك بخططك
 حفالت  إقامة حفالت النباتات أو تنظيمو وأمام البالغين 

 .وكوالتةالشتذوق 
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What does a club exactly?

Spread the idea of Plant-for-the-Planet all 

over the city through

- Presentations

- Convince your mayor

- Many other activities

So that you can dedicate yourself even better

to your future!

 

بعد ذلك بالتخطيط لمختلف األنشطة معًا  ونستقوم ←
وإلقاء المحاضرات وإقناع رئيس البلدية وجعله راعيًا 

 .لألندية وما إلى ذلك
فوائد النادي؟ جنبا إلى جنب مع و  ما هي مزايا ←

السفراء اآلخرين ، يمكنك استخدام مدينتك أكثر ، وقبل 
 .كل شيء ، بشكل أكثر استدامة لمستقبلك
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 .بدء الزراعة. هذا هو شعارناإتوقف عن الحديث 
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  نجب على األسئلةفلواآلن  مشكًرا جزيالً على اهتمامك
 

 


