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حان وقت البدء
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جيل



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

المعرفة إلى اآلخرين.
 من أن تنقل هذه 

 حتى تتمكن بدورك 

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

 كل ما يمكنك تعلّمه 
 اقرأ هذا الدليل لتتعلّم 

2

لقد تعلمت أموًرا متعددة، مثل إعادة التدوير وإطفاء األضواء. 
هذا مهم، لكن ثمة أمور أهم يمكنك القيام بها لمساعدة كوكبنا، 

األرض، مثل االستعانة بصوتك.

هل تريد مشاركة هذا الكتاب اإللكتروني؟ انقر هنا.|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

ترتفع درجة الحرارة على سطح األرض. في الواقع، 
إنها أعلى بدرجة مئوية واحدة )1,8 درجة فهرنهايت(. 

ويطلق العلماء على ذلك اسم "االحتباس الحراري 
العالمي"، وهو ما يزيد األمور صعوبة على الجميع.

لم يفت األوان بعد.

لكن، علينا أن نبدأ.

ماذا يحدث 

األرض؟
لكوكبنا، 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.3

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

+ درجة مئوية واحدة



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

ما 
عليك.

ماثيو ن. 15 عاًما، بوسطن، ماساتشوستس

ال يطلب منك كوكبنا األرض أن تكون مثاليًا. 
كل ما يطلبه منك هو أن تبدأ.

 سوف تحتاج إلى ارتداء خوذات بالستيكية عندما تركب دراجة أو تلعب كرة القدم، 
إلى أن يقوم أحدهم بتصميم خوذات خالية من البالستيك.

 على الرغم من أن الغاز الطبيعي يسّخن حوض السباحة في مدينتك، 
فال يزال بإمكانك االستمتاع بالسباحة فيه.

 إذا كان عليك ركوب طائرة ألنها الوسيلة الوحيدة المتوفرة لالنتقال إلى مكان ما، 
فال داعي للقلق.

إن إصالح كل شيء لن يحدث في فترة قصيرة.
يجب على األطفال أن يبذلوا قصارى جهدهم فحسب،

ويعلّموا البالغين ما يعرفونه في هذا الوقت".

"

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.4

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

سوى البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

دفئًا؟
الطقس أكثر 

لماذا يصبح 
 على الرغم من أنه قد يصعب علينا أن نجزم عندما نخرج أن الجو 
أصبح أكثر دفئًا، يشعر كوكبنا بذلك. ويبدو األمر كما لو أن كوكبنا 

األرض مصاٌب بالحمى وأن مجرد ارتفاع طفيف في درجة الحرارة 
يجعله يشعر بالسوء. وهذه الحمى تؤدي إلى طقس متطرف.

يقول العلماء إن كوكبنا يزداد دفئًا ألن الناس يقومون بأمور 
إللحاق الضرر به.

لكن، ال يعرف الجميع هذا األمر ويفهمونه. إن الكثير من البالغين 
لم يتعلموا ذلك عندما ارتادوا المدرسة.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.5

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

6

متطرف.
تُصيب كوكبنا بطقس 

تتسبب الحمى التي 

يزداد الطقس سوًءا مع ارتفاع درجة الحرارة

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 هل ترى كيف ترتفع درجة الحرارة 
 وتؤدي إلى "طقس مجنون"؟ 

وهذا ما نعنيه عندما نقول "تغيّر المناخ".

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

+ درجة مئوية واحدة



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 قد ال يدرك البالغون حتى أن األفعال 
التي يقومون بها تلحق الضرر بكوكبنا.

عندما تُعلّم اآلخرين، يمكنك مساعدتنا في إنقاذ كوكبنا.

 علّم 5 بالغين 
 ما تتعلمه 

من هذا الكتاب!

مهمتك:
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عند رؤية هذه الشارة، 
ستعرف أنه ثمة أمور عند رؤية هذه الشارة، 
يحتاج البالغون إلى ستعرف أنه ثمة أمور 

يحتاج البالغون إلى 
معرفتها!معرفتها! |  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 إذا قرر شخص ما شراء البطاطا بدون استخدام كيس بالستيكي، 
فلن يكون من الضروري استخدام الكيس البالستيكي.

لكن، ماذا لو توقفت شركات البطاطا عن وضع البطاطا في أكياس 

إلى أطفال لتعليم 
البالغين؟

لماذا نحتاج 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.8

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

بالستيكية؟ عندئٍذ، سنكون قد تخلّصنا من الماليين من األكياس البالستيكية التي تضر بكوكبنا.
ربما ال تعرف شخًصا بالغًا يعمل في شركة إلنتاج البطاطا، لكنك قد تعرف معلًّما أو مديًرا 

أو مدربًا أو والًدا مسؤوالً عن وضع قواعد في عمله من شأنها المساعدة في إنقاذ كوكبنا.     
عندما تعلّم شخًصا تنتشر رسالتك بحيث يمكن أن تحدث تغييرات كبيرة.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

ليس األمر كما تعتقد. )أو ربما يكون كذلك، ألنك بالتأكيد الحظت بالفعل 
الصورة الموجودة في هذه الصفحة.( إذا اخترت خوض هذا التحدي، 

فستقرأ ألحد البالغين لديك هذا الكتاب، كقصة ما قبل النوم. نحن نعلم أن 
األمر سيكون رائعًا.

احرص على التقاط صورة جيدة لهذه اللحظة. بعد ذلك، اطلب منه 
نشرها على مواقع التواصل االجتماعي، وقول شيء مثل: "أفضل قصة ما 

قبل النوم على اإلطالق! لقد تعلمت عن تغيّر المناخ الليلة".
. #GenerationCarbon أضف الهاشتاغ

وهذا من شأنه أن يساعد في نشر الرسالة، حتى يتسنى لنا جميعًا أن 
نساعد في إنقاذ كوكبنا.

 إليك طريقة مسلية يمكنك من خاللها 
المساعدة اليوم...حسنًا، من الناحية الفنية، الليلة:

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.9

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

قصة ما قبل النوم.
 شارك في تحدي 

مالحظة: إذا كنت تفضل عدم نشر الصورة 
على وسائل التواصل االجتماعي، فيمكنك 
دائًما تعليقها على الثالجة لتذكير أسرتك 

بالعمل المهم الذي تقوم به.

أو يمكنك التحدث عن األمر، قائالً: "قرأت 
قصة ما قبل النوم ألحد البالغين لدي الليلة 
الماضية". وهذه وسيلة مرحة لجذب انتباه 

شخص ما.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

تغيّر المناخ؟
 وسعك بشأن 

لتعلُّم كل ما في 
هل أنت مستعد 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.10

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 إنه موجود داخل قلم رصاص، لكنه أيًضا في الهواء وفي جسمك. 
إن الكربون موجود في كل شيء تقريبًا.

إذا أحرقنا شيئًا ما يحتوي على الكربون، فهو ينبعث في الهواء 
ويتحول إلى غاز يسمى ثاني أكسيد الكربون.

 يمكنك رؤية الكربون حين يتصاعد الدخان من النار، 
لكنك ال تستطيع رؤيته حين يتّخذ شكل ثاني أكسيد الكربون.

لقد كنا نحرق كميات كبيرة من الكربون طيلة المائة عام الماضية، 
وأصبح األمر اآلن يشّكل مشكلة كبيرة.
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تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون وتحّوله إلى تمتص النباتات ثاني أكسيد الكربون وتحّوله إلى 
أكسجين يمكن لإلنسان أن يتنفسه، لكنها ال تستطيع أكسجين يمكن لإلنسان أن يتنفسه، لكنها ال تستطيع 

أن تتعامل مع كمية ثاني أكسيد الكربون التي أن تتعامل مع كمية ثاني أكسيد الكربون التي 
نطلقها بحرق كمية هائلة من الوقود األحفوري.نطلقها بحرق كمية هائلة من الوقود األحفوري.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

ما هو الكربون؟



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

األحافير هي عظام وأجزاء من الحيوانات والنباتات التي تتحول إلى نوع خاص من الصخور.
وعلى غرار األحافير، يتكّون النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي في عمق األرض من 

بقايا النباتات والحيوانات وغيرها من الكائنات الحية منذ زمن بعيد.
وهذا ما يجعلنا نطلق على النفط الخام والفحم والغاز الطبيعي اسم الوقود األحفوري.
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يتكّون النفط الخام والغاز يتكّون النفط الخام والغاز 
الطبيعي ويحتويان على الطبيعي ويحتويان على 

كميات كبيرة من الكربون.كميات كبيرة من الكربون.

األحفوري
ما هو الوقود 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

تموت النباتات تموت النباتات 
والحيوانات الصغيرة والحيوانات الصغيرة 

التي تحتوي على التي تحتوي على 
الكربون.الكربون.

 تحت الرمال والطين،  تحت الرمال والطين، 
 تتحلل النباتات  تتحلل النباتات 

والحيوانات الميتة.والحيوانات الميتة.

؟



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

فوضى كبيرة.
لنتحدث عن هذه األنواع من الوقود األحفوري.

 عادةً ما يُحرق الفحم لتوليد الكهرباء. وعندما يحترق الفحم، 
 ينتقل الكربون المخّزن في الفحم إلى الهواء. وتُعرف هذه الظاهرة 

بـ "إطالق الكربون".
 النفط الخام هو أحد مكونات البنزين الُمستخدم لتشغيل السيارات. 

نحن نطلق الكربون حتى عندما نركب السيارات التي تعمل بالغاز.
يُستخدم الغاز الطبيعي لتدفئة وتبريد العديد من منازلنا. عندما نرفع 

درجة الحرارة، خّمن ما الذي يتم إطالقه؟ المزيد من الكربون.

األحفوري ونُحِدث بالتالي 
فنحن نحرق الوقود 

13

من المهم أن 
تعرف ذلك في من المهم أن 

إطار مهمتك.تعرف ذلك في 
إطار مهمتك.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 ثمة الكثير من الطرق التي يُطلق من خاللها الناس 
كمية كبيرة جًدا من ثاني أكسيد الكربون في الهواء.

 وبما أن ثاني أكسيد الكربون غير مرئي، 
فنحن ال ندرك دوًما الضرر الذي نلحقه بأرضنا.
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بشكل يومي.
يطلق الناس الكربون 

وهذه مشكلة كبيرة جًدا. 
وهذه مشكلة كبيرة جًدا.  
 

إذا تمكن الناس من رؤية 

ثاني أكسيد الكربون، إذا تمكن الناس من رؤية 
ثاني أكسيد الكربون، 

فربما كنا لنتصرف بشكل 

أسرع.أسرع.فربما كنا لنتصرف بشكل 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 يُطلق كل أمريكي حوالى 14 طنًا متريًا من انبعاثات الكربون 
كل عام — أي ما يعادل وزن 6300 حجر قرميد! 

يقول العلماء إنه يجب علينا تقليل الكربون الذي نطلقه إلى ما يعادل 
 وزن 440 حجر قرميد فقط. وسيؤدي ذلك إلى بعض التغييرات الكبرى 

لنا جميعًا.

بإمكاننا إجراء هذه التغييرات إذا عملنا يًدا بيد.

الكربون التي 
ما هي كمية 

الهدف بحلول عام الهدف بحلول عام 20502050: : 
إطالق هذا الوزن من الكربون.إطالق هذا الوزن من الكربون.

إن خفض الناس انبعاثات الكربون لديهم أمر 
مفيد، إاّل أن هذا األمر ليس كافيًا.

سوف نحتاج إلى تضافر كل الجهود والعمل 
كفريق إضافة إلى كافة أنواع االبتكارات، حتى 

أننا سنحتاج إلى قوانين جديدة إذا أردنا الوصول 
إلى ما يعادل وزن 440 حجر قرميد.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.15

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

يطلقها الناس؟
 هذا هو وزن الكربون الذي يطلقه كل فرد  هذا هو وزن الكربون الذي يطلقه كل فرد 

في الواليات المتحدة كل عام.في الواليات المتحدة كل عام.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

إذا سبق لك أن حاولت السباحة تحت الماء، فأنت تعلم كيف يكون شعور حبس أنفاسك. 
إنه ليس بأمر مريح. ويعود سبب ذلك إلى أن جسمك يبدأ باالفتقار إلى المواد الجيّدة 
)أي األكسجين( ويمتلئ بالمواد غير الجيدة )أي ثاني أكسيد الكربون(. يحتاج جسمك 
إلى إخراج ثاني أكسيد الكربون للتخلص منه، قبل أن يتمكن من ملئه باألكسجين مرة 

أخرى. 
ن  ولهذا السبب فإنك وبمجّرد العودة إلى سطح الماء، تفتح فمك للتنفّس. فقد ُكّوِ
جسمك للقيام بذلك وهو يحتاج إلى األكسجين في الهواء النقي بأقصى سرعة ممكنة، 

لكي تشعر بتحّسن وتبقى في صحة جيدة.

يحبس أنفاسه.
يبدو وكأن كوكبنا 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.16

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

يحتاج كوكبنا إلى الهواء النقي للبقاء بصحة جيدة أيًضا. فاألشياء مثل األشجار 
والتربة والمحيطات تعمل عمل اإلسفنج للمساعدة على ذلك، وتمتص ثاني أكسيد 

الكربون من الهواء. لكن في الوقت الحالي، تكاد اإلسفنجات تمتلئ.
 وعندما يحرق الناس الوقود األحفوري فإنهم يطلقون الكثير من الكربون، 

ما يتخطى قدرة األشجار والمحيطات على امتصاصه. 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.17

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

حمل زائد 
من الكربون!



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 في عام 30 بعد الميالد، طلب ملك روماني الخيار ليتناوله على اإلفطار. 
 وفي ذلك الحين كان الجو بارًدا للغاية وغير مناسب لزراعة الخيار في الخارج، 

فبنى خدام الملك أول دفيئة.

تأثير 
الدفيئة.

ماتيلد ر.، 8 أعوام، بولونيا، إيطاليا

تسمح الدفيئة لضوء الشمس بالمرور عبر سقفها الزجاجي لتحصل النباتات على 
الضوء الذي تحتاج إليه لتنمو. ويساعد أيًضا السقف الزجاجي في الحفاظ على 
الحرارة داخل الدفيئة للحفاظ على دفء النباتات؛ بالتالي، يسمح هذا للبستانيين 

بزراعة النباتات حتى عندما يكون الجو بارًدا جًدا لزراعتها في الخارج.
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أمي، لم تمطر منذ فترة طويلة وهذا أمر سيء. 
فنحن نحتاج إلى سقي النباتات في الحديقة 

بوتيرة أكبر."

"

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

تحبس الغازات 
الدفيئة الحرارة.
تعمل الغازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون كالسقف 

الزجاجي للدفيئة الزراعية. يستقر الكربون والغازات األخرى 
فوق األرض وتسمح لضوء الشمس بالوصول إلى األرض. 
لكنها تعمل أيًضا على حبس حرارة الشمس تماًما مثل سقف 

الدفيئة. ولهذا السبب أطلقنا عليها اسم "الغازات الدفيئة."
وهذه الحرارة التي تم حبسها هي ما يدفئ كوكبنا ويسبب 

الطقس المجنون.

 عندما يقول الناس "كربون"، 
فقد يعني ذلك أيًا من الغازات الدفيئة التالية:

)CO2( ثاني أكسيد الكربون -
)CH4( الميثان -

)N2O( أكسيد النيتروز -
- بخار الماء

- الغازات المفلورة
|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.19

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

يمكن ألشعة الشمس يمكن ألشعة الشمس 
أن تمر عبر الغازات أن تمر عبر الغازات 

الدفيئة.الدفيئة.

تتمركز الغازات الدفيئة تتمركز الغازات الدفيئة 
هنا، وتحبس الحرارة هنا، وتحبس الحرارة 

حتى يصبح كوكبنا حتى يصبح كوكبنا 
األرض أكثر دفئًا.األرض أكثر دفئًا.
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هل تريد معرفة المزيد عن تأثير الدفيئة؟ استعد للتحرك 
بسرعة كبيرة، ألننا سنُطلق سباقًا. بين قطع من الزبدة. 
)سنُمهلك دقيقة لقراءة هذه الكلمات القليلة األخيرة مرة 

أخرى.(
الشك أن األمر سيكون أشبه بمشاهدة الحلزون 
"تيربو" )Turbo( السريع بعد أن فقد قواه الخاصة 

أكثر من التشجيع لسيارة السبق "اليتنينج ماكوين" 
)Lightning McQueen، لكننا نعدك بأنك 

ستستمتع. هل أنت مستعد؟ تأهب.

المواد:
- 2 طبق داكن أو 1 ورقة كعك داكنة

- ملعقتان صغيرتان من الزبدة
- وعاء شفاف واحد

تجربة تأثير الدفيئة.

20

مالحظة: في حال عدم تمّكنك من القيام بهذا 
النشاط اآلن، فما عليك سوى تخطي هذا 

الجزء والمضي قدًما.
|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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انطلق!
التجربة:

- ضع ملعقة صغيرة من الزبدة على كل من الطبقَين.

- ضع الطبقَين في مكان مشمس.

- غّطي قطعة من قطعتي الزبدة باستخدام الوعاء.

- ضع فرضية )أفضل اقتراحاتك!(: أي قطعة من الزبدة ستفوز بالسباق 
من خالل الذوبان أوالً؟ )إذا كنت تريد القيام بذلك على نحو صحيح، 

فستعطي لكل قطعة اسم السباق الخاص بها.(

- اكتشف أي قطعة من الزبدة ستذوب أوالً.

تجربة تأثير الدفيئة.

بمجرد االنتهاء من تجربتك، استخدم الزبدة لدهنها على 
خبزك المحمص. فهدر الطعام يساهم بدوره بشكل كبير 

في تغيّر المناخ.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.21

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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ذابت الزبدة المغطاة أوالً، أليس كذلك؟ هذه هي الفكرة عينها وراء تأثير الدفيئة.
تماًما كما يقوم السقف الزجاجي للدفيئة بالمحافظة على الحرارة داخلها، حافظ الوعاء 

على الحرارة داخل تجربتك. على كوكبنا، تعمل غازات الدفيئة مثل الوعاء فهي تحبس حرارة 
الشمس. ولهذا السبب أصبح كوكبنا األرض أكثر دفئًا.

داخل الوعاء؟
 ماذا حدث 

 لذلك، من المهم جًدا أن نبذل 
قصارى جهدنا لمساعدة كوكبنا.

22

هل أنت مستعد؟ تأهب.
تابع القراءة…

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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 يكون كوكبنا األرض في أفضل حاالته عندما تعمل كل األشياء 
مع بعضها. ونسّمي ذلك النظام البيئي.

في الوقت الحالي، نظامنا البيئي غير صحي، ومن الصعب 
أن تعمل كل األشياء مع بعضها نظًرا إلى كل التغييرات التي تحدث 

في كوكبنا األرض.

عبارة عن نظام بيئي.
 كوكبنا األرض 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.23

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

تمثل هذه البركة نظاًما تمثل هذه البركة نظاًما 
بيئيًا صحيًا ألن كل بيئيًا صحيًا ألن كل 

األشياء تعمل مع بعضها.األشياء تعمل مع بعضها.

 هل يبدو هذا  هل يبدو هذا 
 النظام البيئي  النظام البيئي 

صحيًا بالنسبة إليك؟صحيًا بالنسبة إليك؟

RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة
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 ما الفرق 

 كيف هو حال الطقس هناك اآلن؟ هل الطقس مشمس؟ أو ثلجي؟ 
على األرجح أنك أجبت بسرعة. ألنك تعرف ما هو الطقس.

 لكن، ماذا تعرف عن المناخ؟ من المهم بالنسبة إلى مهمتك 
أن تعرف كالً منهما.

المناخ هو ما يكون عليه الطقس عادةً في منطقٍة ما لفترٍة طويلٍة. على سبيل 
المثال، المناخ في المكسيك دافئ. وهذا أمٌر طبيعي في المكسيك. بينما المناخ في كندا 

أكثر برودةً من المكسيك. وهذا أمٌر طبيعي هناك.

والمناخ؟
بين الطقس 

عادةً ما يكون المناخ في جبال التزلج بارًدا، عادةً ما يكون المناخ في جبال التزلج بارًدا، 
لكن انخفضت اآلن كميّة الثلوج نتيجة تغيّر لكن انخفضت اآلن كميّة الثلوج نتيجة تغيّر 

المناخ.المناخ.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.24

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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 في الواقع، يؤدي تغيّر المناخ إلى تغيير األمور. 
لم يعد الطقس طبيعيًا كما كان في أغلب األحيان.

 في الواليات المتحدة، شهدت تكساس طقًسا شديد البرودة 
في شتاء عام 2021 تسبب في تجميد أنابيب المياه وانفجارها وإغراق 

منازل الناس. هذا األمر غير طبيعي. 
وفي األرجنتين، بلغت درجات الحرارة في شهر يناير 2022 في 
بوينس آيرس أعلى درجاتها منذ 115 عاًما. وأدى الجو الشديد الحرارة 
إلى إصابة الناس بالمرض بشدة. تحدث مثل هذه األحداث في كل مكان.

 هل الحظت حالة طقس 
غريبة في المكان حيث تعيش؟

ينمو نبات الصبار في المناطق ينمو نبات الصبار في المناطق 
ذات المناخ الدافئ. وتساقط الثلوج ذات المناخ الدافئ. وتساقط الثلوج 
في األماكن الدافئة داللة عن تغيّر في األماكن الدافئة داللة عن تغيّر 

المناخ.المناخ.

25

بعد اآلن.
 طبيعيًا جًدا 

لم يعد الطقس "الطبيعي" 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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انقطاع التيار الكهربائي   -
بطء سرعة اإلنترنت   -

انقطاع خدمة الهاتف الخلوي  -
غرق الطوابق السفلية    -

تجميد القنوات   -
تساقط األشجار   -

الحفر   -
تشقق الرصيف   -

الربو   -
الحساسيات   -

انخفاض عدد أيام التزلّج   -
التلوث  -

المناخ هو السبب".
"على األرجح تغيّر 

عندما تسمع الناس يتحدثون عن هذه 
األشياء، ذّكرهم بأنه "على األرجح 

تغيّر المناخ هو السبب".

العفن  -
البعوض الحامل لألمراض  -

السناجب السمينة  -
حرائق الغابات  -

الجفاف   -
هطول األمطار الغزيرة  -

موجات الحر  -

تزداد السناجب سمنةً ألن تزداد السناجب سمنةً ألن 
الغطاء الثلجي األقل يسمح الغطاء الثلجي األقل يسمح 
لها بالعثور على المزيد من لها بالعثور على المزيد من 

الطعام.الطعام.

26
إيفان، 8 أعوام، مينيابوليس، منيسوتا

في احدى المرات، كنا ذاهبين أنا وأبي لحضور 
مباراة بيسبول. وعندما وصلنا إلى المدرجات، 

أُلغيت المباراة بسبب تساقط األمطار".

"

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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مشكلة تغيّر المناخ؟
لقد حدث تغيّر المناخ ببطٍء شديٍد ال يكفي ليشعر الناس بالدفء أكثر 

 عندما يمشون في الخارج. وهذا هو أحد أسباب عدم معرفة الناس 
بما يحدث.

في اآلونة األخيرة، حدثت عواصف وأعاصير وموجات حر 
ساعدت الناس في فهم ما يحصل. وقد أدرك البعض أخيًرا حجم الضرر 

الذي ألحق بكوكبنا األرض.

المشكلة غير مرئية.وقتًا طويالً لحل 
ستشعر بالخوف إذا رأيت دخانًا أسود يتصاعد 

من سيارتك التي تعمل بالغاز. لكن، نظًرا 
إلى أن انبعاثات غازات الدفيئة التي تطلقها 

السيارات غير مرئية، فمن السهل على الناس 
نسيان الضرر الذين يتسببون فيه.

 ما الذي يستغرق 

 كان جذب انتباه الناس إلى تغيّر 
 المناخ أمًرا صعبًا. لهذا السبب 

نحتاج إلى مساعدتك.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.27

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
فلَم ال نتغير بدورنا؟ إن المناخ يتغير، 

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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إنه أمٌر صعٌب ألن بعض العناصر التي تطلق الكربون هي عناصر يعتمد الناس عليها، مثل 
الخرسانة، فهي تطلق الكثير من الكربون. لكن في بعض البلدان، تُستخَدم الخرسانة لبناء العديد من 

المنازل.
يعتقد بعض الناس أنه سيتعين عليهم التخلي عن القيام بأشياء ممتعة بسبب تغيّر المناخ، لكن 
هذا غير صحيح. هناك العديد من الطرق الجديدة التي يمكننا من خاللها العيش والتي تحمي كوكبنا 

األرض أيًضا:

يمكن للرياح توليد الكهرباء 
حتى نتمكن من القيام بأمور 

مثل َخبز الكعك.

يمكن للناس ركوب 
الدراجات الهوائية إلى 
الحديقة بدالً من قيادة 

السيارات.

في رحلتك القادمة، فّكر 
في ركوب القطار ألنه 
ينتقل في أغلب األوقات 
بسرعة الطائرات عينها.

28

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

مقابل

علّمعلّم

55
بالغينبالغين

حوالى 13 كجم كربون/راكب حوالى 82 كجم كربون/راكب
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احتفظ باألشياء بعيًدا عن مطامر النفايات 
عن طريق اقتراض األشياء التي لن 

تستخدمها إال مرةً واحدةً. هل تعلم أن بعض 
المكتبات لديها أدوات وقوالب خبز الكيك 

وألعاب يمكنك اقتراضها؟

كل يوم، يرمي الناس في كل أنحاء العالم حوالى خمسة ماليين طن من 
النفايات. وهذا يوازي حجم 33000 حوت أزرق. لكن، عندما ترمي 

شيئًا، فهو ال "يختفي" بهذه البساطة. إذًا، إلى أين يذهب؟
أوالً، تأخذ الشاحنات نفاياتك إلى مطمر أو مكب نفايات. ويُقصد 
بمطمر النفايات حفرة كبيرة محفورة في األرض، حيث تلقي شاحنات 

النفايات القمامة ثم تقوم اآلالت الكبيرة بتغطيتها بالتراب.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.29

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

مطامر النفايات.
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 تُعد األوساخ في مطامر النفايات موطنًا للبكتيريا التي تأكل الطعام 
 واألوراق ومواد البالستيك المرمية. وبينما تأكل البكتيريا، فإنها تصدر 

الميثان هو غاز الدفيئة الذي يُطلق من 
مطامر النفايات ويحبس الحرارة.

كلما ازداد رمي النفايات في المطامر ازدادت 
انبعاث غاز الميثان في الهواء. والمزيد من 

الميثان عالمة على أن كوكبنا األرض يصبح 
أكثر دفئًا وطقسنا يصبح أكثر جنونًا.

 انبعاثات غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون 
والميثان في الهواء. تخيّل أن ماليين البكتيريا تطلق 

غازات وتتجشأ كل ثانية!

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.30

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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إن البالستيك مصنوع من الوقود األحفوري الذي يطلق ثاني أكسيد الكربون والذي 
يقوم بدوره برفع درجة حرارة كوكبنا األرض. وصّدق أو ال تصدق، ال يمكن إعادة تدوير 

معظم مواد البالستيك حتى عند وضعها في سلة إعادة التدوير.
يتمثل أحد الحلول في مطالبة الشركات بالتوقف عن استخدام مواد البالستيك وصنعها. 

ويمكنك عادةً العثور على عناوين بريدها اإللكتروني على مواقعها اإللكترونية.

هل جرحت اصبعك؟ بما أن معظم الضمادات مصنوعة 
من البالستيك، فستحتاج إلى استخدام واحدة لوقف 

النزيف.

لكن، ألن يكون رائعًا إذا ُسمح للشركات ببيع الضمادات 
التي ال تلحق الضرر بأرضنا فحسب؟

البالستيك موجود في كل مكان. في زجاجة الشامبو 
واألحذية الرياضية. يشتري الناس الكثير من المواد 

 البالستيكية، وغالبًا ما يكون ذلك بدون تفكير. 
 وإلنقاذ كوكبنا األرض، نريد من الشركات 

أن تتوقف عن تقديم هذا العدد الكبير من البالستيك.

31

 البالستيك 
بتغيّر المناخ؟

 ما عالقة 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

عندما كنت طفالً، هل كانت توجد عندما كنت طفالً، هل كانت توجد 
فوهات بالستيكية على علب الحليب فوهات بالستيكية على علب الحليب 

المصنوعة من الكرتون؟المصنوعة من الكرتون؟

بالًغا ما يلي:اسأل شخًصا 

حليبحليب
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التدوير.

32

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

لقد رأى معظمنا الرمز  وحاولنا إعادة التدوير قدر اإلمكان.
نريد أن نطلعك على سر. تتم في الواقع إعادة تدوير 8 فقط من 
كل 100 قطعة بالستيكية نضعها في سلة إعادة التدوير. وهذا يعني أن 
المواد البالستيكية الـ 92 األخرى التي نضعها في سلة إعادة التدوير يتم 

حرقها أو ينتهي بها المطاف في مطامر النفايات أو في المحيط. رغم ذلك، 

عملية إعادة 

تُعد إعادة تدوير 8 زجاجات أفضل من عدم إعادة التدوير على اإلطالق!
يستغرق تفكيك البالستيك 400 عاًما، وهي فترة طويلة جًدا. وبمجرد أن نجمع كومة واحدة من 
القمامة البالستيكية، ينشغل المصنع في جمع المزيد من أكوام القمامة البالستيكية. كيف تصنع المصانع 

المواد البالستيكية؟ أجل، من خالل حرق الوقود األحفوري وإطالق المزيد من غازات الدفيئة في الهواء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

يجب إصالح 

هل تستخدم أكياس السندويشات 
وزجاجات المياه لمرة واحدة فقط؟ يتعيّن 

علينا التوقف عن ذلك حاالً.

هذا سّر يجب عدم 
االحتفاظ به. هذا سّر يجب عدم 

االحتفاظ به.  
لذا، أخبر الجميع! 

لذا، أخبر الجميع!

انشر هذا الخبر: ال تتم أبًدا إعادة انشر هذا الخبر: ال تتم أبًدا إعادة 
تدوير معظم المواد البالستيكية التي تدوير معظم المواد البالستيكية التي 

تضعها في سلة إعادة التدوير!تضعها في سلة إعادة التدوير!
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األلعاب: خياٌر مهٌم 
اطلب من أستاذك أن يسمح لك بالتدرب 
على كتابة رسائل البريد اإللكتروني إلى 

الشركات التي تلجأ كثيًرا إلى التغليف 
البالستيكي. وتأكد من أن ترسل لهم 

صوًرا للنفايات البالستيكية.

يجب اتخاذه عند قضاء 
وقت ممتع.

 فّكر في آخر مرةٍ كنت فيها محظوًظا بما يكفي للحصول على لعبٍة جديدةٍ. 
 على األرجح أنه كان عليك أن تمّزق بعض المواد البالستيكية السميكة لتتمكن 

من التخلص من التغليف البالستيكي.
كما تعلم، إذا ُرميت هذه المواد البالستيكية في القمامة، فسيستغرق تفكيكها 

حوالى 400 عاًما. حتى أنه قد ينتهي بها األمر في المحيط وقد تؤذي األسماك.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.33

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

ماذا لو قضيت المزيد من الوقت في ممارسة أنشطة مع أصدقائك كلعب 
لعبة المطاردة والمشي لمسافات طويلة وصناعة المنتجات الحرفية بدالً من 

جمع المزيد من األلعاب؟ 
تتوفر شتى أنواع الطرق للمساعدة، وتهدف كلّها إلى حماية كوكبنا. 

علّمعلّم

55
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كيف نقرر نوع األطعمة التي يجب تناولها؟ يجب أن يكون مذاقها جيًدا، هذا أمٌر مؤّكٌد. لكن يجب أيًضا 
أن نتناول األطعمة المتوفرة. قديًما، كان ذلك يعني أن الناس ال يأكلون إال ما يمكنهم زراعته بالقرب من 

منازلهم. وهذا يعني أنهم كانوا يأكلون الخضروات الجذرية في فصل الخريف أو الحبوب والقرع في 
فصل الصيف.

اليوم، نظًرا إلى أن الطائرات تستطيع أن تؤمن لنا الطعام من مختلف أنحاء العالم، فمن الممكن 
الحصول على أغلب أنواع الطعام متى ما أردت.

من الجيد توفر العديد من خيارات الطعام، لكن يؤدي نقل الطعام في الطائرات والشاحنات إلى 
إطالق كميات كبيرة من الكربون. ويعني وجود الكثير من الخيارات أن الطعام قد يفسد أو ببساطة قد يتم 

التخلص منه.

أبهر عائلتك وأصدقائك من خالل 
إتقان إعداد ساندويشات التاكو 
 والبطاطا المقلية والشوربات، 
إذ يتم  تحضير هذه الوجبات 
 بالكثير من بقايا الطعام التي 

قد تُهدر.

علّم شخًصا بالغًا ما يلي! 
من بين كل 10 أرطال من 
الطعام، يتم هدر 3 أرطال!

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.34

 جيل ا
لكربون:

حان وقت البدء.

خيارات األطعمة 
مهمة.

علّمعلّم

55
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يُعد الطعام المصنوع من مواد حيوانية مصدًرا كبيًرا لغازات 
الدفيئة. أوالً، تُقطع الغابات، بحيث يكون للحيوانات أرًضا لترعى 
عليها. يؤدي قطع األشجار إلى إطالق الكربون. واآلن بعد قطع 

األشجار، أصبح عدد األشجار التي تمتص الكربون أقل.
تقوم أيًضا كل الحيوانات بالتجشؤ وإطالق الريح )كثيًرا!(، 

ما يؤدي إلى إطالق الميثان، وهو غاز آخر يحبس الحرارة. 
 يجعل ذلك كوكبنا األرض أكثر دفئًا ويؤدي إلى ظروف 

مناخية ضارة.
يلعب اختيار تناول الفواكه والخضروات بدالً من اللحوم 

دوًرا كبيًرا في تقليل غازات الدفيئة.

لديك القدرة على ما يلي:
اختيار برغر نباتي بدالً من برغر مصنوع من اللحم البقري في   -
الكافيتريا. ال يزال بإمكانك إضافة كل المكونات التي تحبها مثل 

الكاتشب والمخلالت والخردل!
شرب الحليب النباتي مثل حليب الشوفان أو الصويا بدالً من   -

منتجات األلبان.
تناول نباتات أكثر: ليس عليك أن تصبح نباتيًا بالكامل،   - 

إال إذا كنت تريد ذلك.
ما عليك سوى البدء بإضافة المزيد من الفواكه والخضروات   - 

إلى طبقك.

من مواد حيوانية.
الطعام المصنوع 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.35

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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بالفاصوليا.
وصفة البرغر 

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

 كوب من 
األرز المطبوخ

علبة من حبوب 
الفاصوليا 
السوداء

هرسها

بصل مفروم 
سوتيه

ملعقة كبيرة من الزيت
3 مالعق كبيرة من
صلصة الباربكيو

خلط المكونات

كوب ونصف من

 نصف ملعقة 
صغيرة من البهار 

ملعقة كبيرة من الكمون

ملعقة صغيرة من 
مسحوق الفلفل الحار

نصف ملعقة صغيرة من الملح

ملعقة صغيرة من السكر البني

فتات الخبز

ملعقة صغيرة
ملعقة كبيرة

كوب

8 قطع

زيت

قلي كل جانب لمدة 4 دقائق
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اعتادت المتاجر على عرض المالبس الجديدة 4 مرات في 
العام: في الشتاء والربيع والصيف والخريف. تُعَرض اآلن 

مالبس جديدة في المتاجر كل أسبوع، أي 52 مرة في العام! 
في األعوام العشرين الماضية، تضاعفت كمية المالبس 

المصنوعة.
يريد الناس أن يكونوا أنيقين، فيشترون المزيد من 

المالبس الجديدة ويتخلصون من المالبس "القديمة". ونحن 
نعرف ماذا يحل باألشياء التي تنتهي بمطمر النفايات.

السريعة؟
الموضة 

ما هي 

37

 بوجو باندانغو، من كتاب 
.OuiChoose من "The Big PickSure Book"

اضغط/انقر لزيارة الموقع!

ماذا يمكنك أن تفعل حيال الموضة السريعة؟
ارتداء المالبس المستعملة ومشاركة المالبس   - 

مع اآلخرين.
الطلب من البالغين التسوق في متاجر المالبس   -

المستعملة. معلومة إضافية: يكون الجينز المستعمل 
ناعًما وليّنًا.                    

إصالح المالبس الممّزقة.                                                                -
غسل حقيبة الظهر في الغسالة لتنظيفها بدالً   - 

من شراء حقيبة جديدة.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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 يحدث تغيّر المناخ هنا وفي الوقت الحالي، 
وسوف يؤثر في كل الكائنات الحية على كوكبنا. 
 كثيرة هي الحيوانات التي تعاني بالفعل؛ 
ال يستطيع البعض منها اإلنجاب أو العثور على 
الطعام. والبعض اآلخر ال يستطيع أن يعيش في 

درجات الحرارة األعلى.

في ما يلي عدد قليل من الحيوانات المعرضة 
للخطر في الوقت الحالي:

تغيّر المناخ؟

هل ستنجو هذه 
الحيوانات من 

- بطريق آديلي
- فيل الغابات اإلفريقي

- الفيل اآلسيوي
- طائر البفن األطلسي

- الببر البنغالي
- قرد السنجاب

    ذو الرأس األسود
- النحل الطنان

ـ ضفادع داروين
- ُخلد الماء بَِطّي المنقار )البالتيبوس(

- البطريق اإلمبراطور
- السلحفاة البحرية الخضراء

- فرس النهر
- السلحفاة جلدية الظهر

- الفراشات الملكية
- الغوريال الجبلية

- حوت شمال
    األطلسي الصائب

- الدبب القطبية
- نمر الثلج

وآالف الحشرات التي لم تسمع بها من قبل.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.38

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

النشاط:

الخطوات لرسم
سلحفاة بحرية 

خضراء.

اتبع هذه 
ّر المناخ في حدوث 

يتسبب تغي

وية تؤدي إلى 
عواصف ق

تدمير شواطئ السالحف 

البحرية.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

شارك رسوماتك على 
باستخدام هاشتاغ مواقع التواصل االجتماعي 

 #GenerationCarbon

 #GenerationCarbon
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رسم
فراشة 
ملكية.

حاول اآلن 
النشاط:

لملكية 
تواجه الفراشات ا

 البقاء على قيد 
صعوبة في

الحياة في درجات الحرارة 

األكثر ارتفاًعا.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

شارك رسوماتك على 
باستخدام هاشتاغ   مواقع التواصل االجتماعي 

GenerationCarbon

GenerationCarbon##
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الصفرية.
االنبعاثات 

تقديم مبدأ 

لماليين األعوام، عندما تم إطالق غازات الدفيئة، امتصت أرضنا 
ما يكفي منها للحفاظ على صحة الكوكب.

لكن ال يحدث هذا األمر اآلن. هناك الكثير من غازات 
الدفيئة التي يتم إطالقها والتي تعجز األرض عن امتصاصها 

بالسرعة الكافية. بكل بساطة، ال يمكنها مواكبة ذلك! هل تتذكر 
اإلسفنجات الممتلئة؟ لهذا السبب نحتاج إلى العمل للوصول إلى 

االنبعاثات الصفرية.

41

االنبعاثات: كلمة فاخرة تعني إطالق غازات 
الدفيئة. 

االنبعاثات الصفرية: عندما يتمكن كوكب 
األرض من امتصاص كل غازات الدفيئة 

التي نطلقها.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

يبدو ذلك معقًدا، لكنه 
في غاية البساطة.يبدو ذلك معقًدا، لكنه 

في غاية البساطة.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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42

تخيّل أرجوحة أو ميزان. على يمين الميزان: األشياء التي تطلق 
غازات الدفيئة مثل الشاحنات والزجاجات البالستيكية. على 

يسار الميزان: األشياء التي تمتص غازات الدفيئة مثل األشجار 
والمحيطات.

إذا تمت إزالة كل غازات الدفيئة المنبعثة من قبل األشجار والمحيطات، فيتم 
تحقيق التوازن، ونكون قد بلغنا االنبعاثات الصفرية. من خالل الحفاظ على توازن 

الميزان، يبقى كوكب األرض سليًما.
في الوقت الحالي، تنبعث غازات الدفيئة أكثر مما يستطيع كوكب األرض 

تحمله؛ بالتالي، يكون الميزان غير متوازن. يريد العلماء منا أن نحقق التوازن 
بحلول عام 2050.

عندما يكون الجانبان األيسر واأليمن من الميزان عندما يكون الجانبان األيسر واأليمن من الميزان 
عند المستوى نفسه، يكونان متوازيَين ونكون قد عند المستوى نفسه، يكونان متوازيَين ونكون قد 

بلغنا االنبعاثات الصفرية.بلغنا االنبعاثات الصفرية.

الدفيئة.
غازات 
موازنة 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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هل كنت تعلم أن كل شيء تقوم بتوصيله 
بالكهرباء يزيد من تغيّر المناخ؟ وهذا صحيح 

بشكل خاص إذا كان مصدر الكهرباء ال يأتي من 
الشمس أو الريح. إن تشغيل المصباح والتلفزيون 

 وشحن الهاتف عوامل تطلق الكربون. 
كذلك هي الحال مع أي جهاز PlayStation أو كمبيوتر أو أي جهاز آخر تستخدمه لتشغيل 

 ألعاب الفيديو. )ناهيك عن كل المواد البالستيكية التي استلزمها األمر لصنع هذه األشياء(. 
ال تطلق هذه األشياء الكثير من الكربون، لكن من الجيد معرفة ذلك.

ألعاب الفيديو؟
 لعبت بعض 

اإلجابة: ليس بهذا السوء.

ما مدى السوء الذي يلحق 
بكوكبنا األرض إذا ...

يستعينيستعين  
أغلب أغلب 
الناس الناس 

بمصادر بمصادر 
طاقة طاقة 

مختلفة.مختلفة.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.43

جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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يأتي جزًءا كبيًرا من الكربون الذي يتم إطالقه على 
كوكبنا من المركبات. فالسيارات التي تعمل بالغاز 
هي جزء من ذلك وتُعد الشاحنات األسوأ من بينها. 

ولهذا السبب، فإن السير على األقدام وركوب الدراجة 
يساعدان كوكبنا. إذًا، وسيلة التنقل التي نختارها مهمة 

للغاية. الوصول إليها مشيًا؟

اإلجابة: سيئ جًدا!

ما مدى السوء الذي يلحق 
بكوكبنا األرض إذا ...

إلى أماكن يمكنك 
كنت تركب السيارة 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.44

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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 ال يتعلق األمر بتناول البرغر فحسب، 
بل بكل ما تطلبه األمر لوصول البرغر 

إلى طبقك. لقد تتطلب الطعام على 
األرجح آالت إلعداده وشاحنات كبيرة 

لنقله إلى المتاجر. وال شك في أن كل من 
اآلالت والشاحنات تطلق كميات كبيرة من الكربون. وقبل ذلك، هناك البقرة؛ تحتاج 
األبقار إلى طن من األراضي والمياه، أكثر بكثير مما تحتاج إليه الخضار. كما أنها 

تتجشأ الميثان، وهو غاز مسبب لالحتباس الحراري يجعل كوكبنا أكثر دفئًا.

بالجبنة؟
تناولت برغر 

اإلجابة: ليس جيًدا جًدا.
في الوقت الحالي، حاول 

تقليل كمية اللحم التي 
تتناولها.

ما مدى السوء الذي يلحق 
بكوكبنا األرض إذا ...

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.45

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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ما الذي يمكننا 
فعله؟

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.46

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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استخدم زجاجة مياه قابلة إلعادة التعبئة. 
فالشاحنات التي تنقل زجاجات المياه 

الثقيلة تطلق كميات كبيرة من الكربون.

عندما ترى أشياء مثل موز ملفوف 
بالبالستيك، اشرح للبالغين مدى غباء 

هذا األمر.

 ال يرى البالغون األمور دائًما كما 
يراها األطفال.

جفف مالبسك تحت أشعة الشمس.
ذّكر األساتذة وأولياء األمور والمدربين 

الذين تعرفهم بما يلي: 

من غير الضروري أن تتضمن أي 
رحلة تخييم أو حفلة صفية أو لعبة كرة 

قدم أي زجاجات مياه بالستيكية! 

كيف يمكن 
لألطفال المساعدة؟

 ازرع الخضار وأشجار الفاكهة
 في الحديقة. 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.47

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

 Carbon احصل على دليل
Almanac للبالغين الذين تعرفهم. 

يمكنك استعارته من المكتبة أو معرفة 
المزيد هنا.

ابدأ من أي مكان. ال تقلق 
بشأن أن تكون مثاليًا.
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لكي يفهم أيًضا األشخاص الذين تعيش معهم 
ما يحدث لكوكبنا، اطبع الحقائق السريعة 

وانشرها على الصفحة التالية
على حائط الحمام لديك.

 نعم، حتى الحمام الخاص بك 
يمكن أن يكون غرفة تدريس!

48

الناس!
انتباه 
لنلفت 

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل ا
لكربون:

اطبع حان وقت البدء.
الصفحة التالية.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين

الحقائق السريعة
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إصدار قوانين لمكافحة بيع الشركات منتجات تضر بكوكبنا.  -

إنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.  -

التصويت للناس الذين يمكنهم وضع قوانين لمكافحة اإلضرار   -
بكوكبنا.

تعليم اآلخرين عن تغيّر المناخ، فالكثير من الناس ال يعرفون   ـ 
عن هذه األمور.

يستخدم الناس الفحم والنفط والغاز للحصول على الوقود.  ـ 
يسمح الوقود األحفوري هذا للناس بقيادة السيارات وإنتاج 

الكهرباء.

تُطلق أنواع الوقود األحفوري ثاني أكسيد الكربون في   -
الغالف الجوي.

يحبس ثاني أكسيد الكربون الحرارة.  -

تجعل الحرارة المحتبسة كوكبنا أكثر دفئًا.  -

- قد ال نشعر بأن الجو أكثر دفئًا في الخارج، لكن ارتفاًعا 
طفيفًا في درجة الحرارة له تأثير كبير، مثل العواصف 

الشديدة والفيضانات والجفاف.

تلحق العواصف الضرر بالمباني والمنازل والحيوانات   -
وكوكبنا.

 ثمة حاجة إلى إجراء تغييرات كبيرة 
لوقف تغيّر المناخ مثل:

.thecarbonalmanac.org هل تريد االطالع على المزيد؟ اعمد إلى زيارة الموقع

تغيّر المناخ.
الحقائق السريعة عن

جيل الكربون: حان وقت البدء.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

هل يشتري أفراد أسرتك 
سيارةً جديدةً؟ شجعهم 

على التفكير في السيارات 
الكهربائية التي ال تحتاج إلى 

البنزين.

في المرة التالية التي تحصل 
فيها على شوكة بالستيكية، 
احفظها واستخدمها مراًرا 

وتكراًرا. إن البالستيك مصنوع 
من الوقود األحفوري، ومعظم 

الناس يرمون البالستيك بعد 
استخدامه لمرة واحدة فقط.

 السيارات 
الكهربائية

إعادة استخدام 
المواد البالستيكية

تقليل استخدام الوقود 
األحفوري:

يمكنك المساعدة في 

50

علّم شخًصا بالغًا ما يلي: يمكنك 
اآلن شراء الكهرباء التي تنتجها 
الشمس والرياح بنسبة %100. 

وعادةً ما ال تكون أكثر تكلفة! 
راجع الموقع اإللكتروني لشركة 

الكهرباء المحلية لديك لمعرفة 
كيفية القيام بذلك.

 الشمس 
والرياح

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

يمكنك إحداث فرق! من أين يمكنك أن تبدأ لمساعدة الكوكب؟
غيرت الناشطة السويدية الشابة في مجال المناخ، غريتا ثونبيرغ، طريقة تفكير والديها أوالً؛ 

لألطفال تعليمها للبالغين.

وّسع "
نطاق تفكيرك

حتى تصل إلى أفكار مهمة يمكن 

"

51

ماثيو ن. 15 عاًما، بوسطن، ماساتشوستس

إذا كان لدي أطفال في عام 2050، فأنا ال أريدهم أن 
يضطروا إلى التعامل مع كوكب محطم، ألن ما من 

أحد اتخذ أي إجراء عندما كان األمر ال يزال ممكنًا".

"

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

عرضت عليهم حقائق وشاهدوا معًا أفالًما عن البيئة.
إال أن التغيير لم يحدث على الفور. استمرت غريتا في ممارسة الضغط حتى جعلت 

البالغين ينصتون إليها حقًا. ينجح األطفال أكثر من البالغين في حث الناس على اتخاذ 
إجراءات. فهذا ليس أمًرا مفاجئًا، فاألطفال رائعون!

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين

إليك قائمة باألمور التي يمكنك 
تعليمها لبعض البالغين.



 يرجى 
إيقاف تشغيل 
المحرك أثناء 

االنتظار

RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

اعمد إلى إنشاء ناٍد للتشجيع على الذهاب إلى المدرسة   -
بالدراجة الهوائية بهدف التقليل من انبعاث الكربون من 

السيارات عند توصيل األطفال إلى المدرسة.

اطلب من مسؤول المدرسة أن يعلّق الفتات يطلب فيها من   -
السائقين إيقاف تشغيل السيارات عند اصطحاب األطفال.

اطلب من أستاذك أن يجعل مسألة تغيّر المناخ محور  ـ 
معرض العلوم لهذا العام.

علّم خمسة بالغين ما تعرفه عن تغيّر المناخ.   ـ 
 واطلب منهم تعليم خمسة أشخاص آخرين. 

هل ترى كيف يمكن لألمور أن تنتشر؟

إنها مجرد أفكار، وابدأ بأي شيء يمكنك تخيله.

 ال يطلب منك كوكبنا األرض أن تكون مثاليًا. 
كل ما يطلبه منك هو أن تبدأ.

تُحدث هذه اإلجراءات  
فرقًا كبيًرا!

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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اعمد إلى إطفاء األضواء التي ال تحتاج إليها.   - 
 إن هدر الطاقة الكهربائية يعني إطالق المزيد 

من الكربون.

أغلق األبواب على الفور حتى ال تتسرب الحرارة.  -

اقترض بعض السلع، مثل المجوهرات واألدوات  ـ 
 واأللعاب حتى ال تُطلق المصانع الكربون إلنتاج 

مواد جديدة.

في المرة القادمة التي تختار فيها وجبتك، اختر برغر   -
 نباتي أو يمكنك تحضير وصفة البرغر بالفاصوليا 

من هذا الكتاب.

مزيد من اإلجراءات 

- اعمد إلى إجراء مسابقة صفية لمعرفة من يمكنه االحتفاظ بقلم 
الرصاص الخاص به ألطول فترة زمنية. من المهم أال تتخلص 

من األشياء عندما ال تزال مفيدة، ألنه يتم إطالق الكربون 
لصنع األشياء أيًضا.

اطلب من المسؤول خفض الحرارة لتقليل انبعاث الكربون   - 
في الحال، ال سيما إذا كان األطفال يرتدون السراويل القصيرة 

في األشهر الباردة!

التي تُحدث فرقًا!

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.53

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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قمصان صفية.
عمل حرفي إلنقاذ الكوكب:

النشاط:

يمكن أن تساعد القمصان باأللوان الساطعة أستاذك في التأكد من بقاء التالمذة 
جميعهم سويًا في رحلة ميدانية وإظهار روح المدرسة. لكن من غير المالئم 
ارتداء قميص مكتوب عليه: "طالب الصف الثالث رائعون" عندما تكون في 
الصف الرابع. لذلك، عادةً ما يتم التخلص من القمصان الصفية بعد ارتدائها 

لبضع مرات.
لحفلة صفك أو رحلتك الميدانية القادمة، اصنع هذه القمصان باأللوان 
الساطعة. لكن ال تأخذها إلى المنزل، بل اتركها ليستخدمها أستاذك عاًما بعد 

عام. بهذه الطريقة، ستبقى القمصان خارج مكبات النفايات.

أرسل هذا النشاط إلى أستاذك أو قائد 
الكشافة أو ولي األمر في الصف.

54

تعليمات من جودي ليفين لـ
جيل الكربون: حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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قمصان صفية.
عمل حرفي إلنقاذ الكوكب:

النشاط:

استخدم بطاطا صغيرة مدببة 
الرأس.

اقطعها إلى نصفَين بالسكين. 
وهكذا، ستبدو على شكل دمعة.

أيها األطفال، استعينوا بشخص بالغ 
للمساعدة في عملية التقطيع.

أدخل ورقة من الورق المقوى في 
القميص بحيث ال يتسلل الطالء إلى 

الخلف.

خطط لتصميم قميصك. استخدم 
قطعًا صغيرة من الشريط الالصق 

للمساعدة في التخطيط للمسافات.

-

-

-

-

-

-

اغمس الطرف المقطوع من 
البطاطا في طالء األكريليك أو 

طالء القماش.

اطبع الشكل الذي تريده على 
القميص! اطبع مرتَين على شكل 

حرف V إلنشاء شكل القلب.

123

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.55

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

أرسل هذا النشاط إلى أستاذك أو قائد 
الكشافة أو ولي األمر في الصف.
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حراس المنتزه: احِم المنتزهات 
وزائريها.

هل تريد أن تأخذ مهمتك إلى أبعد من ذلك؟ رائع. 
نحن بحاجة إليك. تتوفّر اآلن طرق عديدة ومتنوعة 

يمكنك من خاللها القيام بذلك.
لكن، دعنا نتحدث عن طريقة واحدة مهمة: 
عندما تكبر، يمكنك اختيار وظيفة تساعد في إنقاذ 

كوكبنا األرض. وإليك 5 وظائف منها:

علماء البيئة: غص في موضوع تغيّر 
المناخ. )مثل طبيب لكوكب األرض!(

المعلمون في مجال البيئة: علّم الطالب 
والتالمذة ما يحتاجون إلى معرفته 

لحماية كوكب األرض.

المبتكرون البيئيون: ابتكر 
اختراعات من شأنها إنقاذ كوكب 
األرض. )سترى بعًضا من هذه 

األمور قريبًا!(

عالم بالمستقبل: تخيّل عالًما 
أفضل وساعد اآلخرين في 

الوصول إليه!

ستساعد في إنقاذ 
كوكب األرض.

الوظائف التي 

56

وما هذه إال 
وظائف قليلة!وما هذه إال 

وظائف قليلة!

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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يمكنك أن تصبح أيًضا ناشًطا في مجال المناخ، وهي تسمية تُطلق على كل من يتخذ التدابير 
الالزمة لمكافحة تغيّر المناخ. في بعض األحيان، تكون هذه وظيفة. وفي األوقات األخرى؟ 

إنه مجرد شيء يقوم به الناس. قررت غريتا ثونبيرغ التصرف واتخاذ التدابير الالزمة وهي 
ال تزال صغيرة السن. وها هي اآلن واحدة من أشهر الناشطين في مجال المناخ على مستوى 

العالم في سن الـ 19.

كن 
ناشًطا في مجال المناخ.

لن تُعتبر يوًما 
صغيًرا جًدا 

إلحداث فرق". 

"

- غريتا ثونبيرغ

 وكما حدث مع غريتا، فليس من الضروري أن تكون شخًصا 
بالغًا لتكون ناشًطا في مجال المناخ. وإذا أردت ذلك، فيمكنك أن تصبح 

ناشًطا اليوم.
كثيرة هي األمور التي يمكنك القيام بها للبدء في إحداث فرق.

 يمكنك مثالً إكمال مهمتك، وهي تعليم 5 بالغين عن تغيّر المناخ. 
أنت تقوم بأداء رائع حتى اآلن!

57

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.



اإلضاءة التي 
تعمل بفعل 

صخور ثقيلةالجاذبية

أكياس وزجاجات 
مصنوعة من 

النباتات وليس من 
البالستيك

RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

من شأنها 
أن تخرجنا 

من هذه الفوضى.

يمكنك ابتكار أشياء 

ارسم ابتكارك البيئي الخاص بك 
وشاركه معنا باستخدام الهاشتاغ 
.#GenerationCarbon

58

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 شاحنة توصيل 
تعمل بالدورات
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هل أنت مستعد؟ فلننطلق!

حان وقت التدّرب!
فّكر في هذا األمر كجلسة تدريب خاصة لمساعدتك في مهمتك.

 وتماًما مثل المشهد في "رايا والتنين األخير" حيث والد رايا يعلّمها 
كيف تحمي الجوهرة.

 أو األفضل من ذلك، المشاهد التي تمارس فيها موانا ما ستقوله 
لتقديم نفسها لماوي.

 ال شك بأن التكلم 
عن تغيّر المناخ يساعد كثيًرا.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.59

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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استخدم كلمات يفهمها الجميع، 
حتى لو كانوا ال يعرفون الكثير 

عن هذه األمور.

بعد اإلصغاء، كرر ما سمعته. 
)سيظهر هذا اهتمامك بآراء 

الشخص اآلخر.(

اشرح كيف يتسبب تغيّر المناخ 
في طقس غريب.

اتفق على هدف إيجابي، مثل كيف 
يريد كل منكم مستقبالً أفضل.

 العب دورك أيًضا 
في اإلصغاء.

األمور:
تدريس هذه 

كيفية 

60

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

كيف 
تشعر؟

 تجربة بسيطة 
 يمكن لألطفال 
القيام بها مع 

البالغين.
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

هل يمكنني أن أريك طريقة 
للتفكير في مشكلة المناخ لدينا؟

 لكن إذا تركناها في الخارج 
لمدة ساعة، فستفسد. 

 ال يمكننا إعادة 
تجميد المثلجات.

 لكن إذا تركتها
 وتجاهلت  اإلشارات...

في البداية، من الصعب 
أن نجزم أنها تذوب

لكن بعد حوالى عشر دقائق، 
ستالحظ أنها تبدو مختلفة قليالً.

... سوف تستمر في الذوبان.

والذوبان

والذوبان.

ثم تصبح بال جدوى

هذا ما تشعر به عند مواجهة هذه المشكلة،
والناس غير مستعدين لفعل ما يلزم لوضع 

المثلجات بعيًدا.

إذا قمت بإعادة وضعها اآلن، فسيتم 
إنقاذها. وتكون جاهزة لالستمتاع بها 

في وقت الحق.

إذا وضعنا المثلجات هنا 
لبضع دقائق...

 ...لن يحدث 
شيء سيء.

علّمعلّم

55
بالغينبالغين
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ال يتفق الناس دائًما أو يفكرون 
في األشياء بالطريقة عينها.

قد يكون من المفيد التحدث عن 
الطقس الغريب. الطقس هو أمر 

يتفق عليه معظم الناس.

لذا بما أن األمر طبيعي، فيمكن 
أن يساعد توقّعه.

ليس من الضروري أن تكون 
هذه المحادثات مثالية إلحداث 
فرق. ما عليك سوى أن تبدأ.

خذ أنفاًسا عميقة إذا بدأت 
تشعر بالتوتر أو اإلحباط أثناء 

االستماع.

مختلفة.
آلراء 

كن مستعداً 
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

 أصبحت اآلن مطلعًا إلى حد كبير على المسائل المتعلقة بالمناخ. 
فأصبحت تعرف ما عليك معرفته. وصوتك؟ إنه قوي. ولطالما كان كذلك.

  حسنًا، لقد حان 
وقت البدء.

مهمتك: علّم 5 أشخاص بالغين

63
لوتشيا، 11 عاًما، زيورخ، سويسرا

ما هو الشيء األكثر فائدة الذي تعلمته؟

"يجب أاّل أستسلم أبًدا."

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

اطبع 
الصفحة التالية.

حان الوقت الستخدام معرفتك وصوتك لتعليم خمسة أشخاص 
بالغين عن تغيّر المناخ. فلنضع خطة لعبة كي تتمكن من 

المساعدة في إنقاذ كوكبنا!

RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة



RWS تمت الترجمة من قبَل مجموعة

متعقب الحديث
خطة اللعبة

األشخاص الذين يمكنك تعليمهم:
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نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال

نعم / ال

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

دّون اسم أي شخص بالغ يمكنك تعليمه. هل تحتاج إلى 
أفكار؟ األستاذ والمدير والعمة أو الخالة والعم أو الخال 
والجد أو الجدة والقريب والجار أو الجارة وصديق أو 

صديقة العائلة.

هل ستراهم في أي يوم قريب؟ إذا لن تراهم قريبًا، 
فخمن متى يمكنك تعليمهم!

ضع دائرة حول نعم أو ال. وفي كل مرة 
تضع دائرة حول نعم، لّون نجمة أدناه أو 

ضع إشارة عليها!

هل علّمتهم؟متى يمكنك تعليمهم: لمهمتك بأن تعلّم 5 بالغين.

 ابدأ بتدوين أسماء األشخاص 
الذين يمكنك تعليمهم ومتى.

ثم تتبع تقدمك في العمود األخير.
 ثمة مساحة إضافية، ألنك قد ال تتمكن 

من التحدث إلى كل من تفكر فيه.

هل أكملت كافة النجوم؟
لقد نجحت! إليك ما يجب القيام به بعد ذلك:
خّصص بعض الوقت لالحتفال. أنت رائع!

 carbonalmanac.org/kids تفضل بزيارة 
Changemaker للحصول على شهادة

فلتكن هذه البداية. ولنواصل العمل معًا إلنقاذ كوكبنا!

-
-

-12345

جيل الكربون: حان وقت البدء.

في اللحظة التي نقرر تحقيق شيء ما، 
تكون السماء حدودنا".

"

– غريتا ثونبيرغ
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

إليك طريقة مسلية لتعليم البالغين حول التغير المناخي: ادعهم للعب لعبة معك. 
ولدينا اللعبة المناسبة لذلك…

نقدم لك لعبة السعي لتحسين المناخ، وهي لعبة لوحية بسيطة ستقودك 

 لعبة السعي لتحسين 
المناخ اللوحية.

األداة األكثر متعة لمهمتك:

- تأكد من أن لديك حوالى 15 
دقيقة.

- من المفضل لعبها مع العبَين 
إلى 4 العبين تتراوح 
أعمارهم بين 7 و11.

- العب مع البالغين لتعليمهم أو 
مع األصدقاء لمجرد قضاء 

وقت ممتع!

ما عليك سوى 
النقر / الضغط هنا ما عليك سوى 

لتنزيل اللعبة اللوحية النقر / الضغط هنا 
المجانية وطباعتها!لتنزيل اللعبة اللوحية 
المجانية وطباعتها!

للوصول إلى مستقبل خاٍل من انبعاثات الكربون.
تأخذك لعبة السعي لتحسين المناخ في رحلة عبر أربعة محاور أساسية 

تساهم في تغير المناخ وهي: الطعام والنقل والطاقة والتصنيع. وستتخذ لكل منها 
إجراءات خاصة بالمناخ وستكتشف كيف تساعد هذه المحاور كوكبنا األرض أو 

تُلحق الضرر به.

هل أنت جاهز لهذه الرحلة؟ 
حان وقت اللعب!



 هل أنت مستعد لتعلّم 
 كيف يمكنك المساعدة 

في إنقاذ كوكبنا؟

 هل أنت مستعد لتعلّم 
 كيف يمكنك المساعدة 

في إنقاذ كوكبنا؟

 هل أنت مستعد لتعلّم 
 كيف يمكنك المساعدة 

في إنقاذ كوكبنا؟

 هل أنت مستعد لتعلّم 
 كيف يمكنك المساعدة 

في إنقاذ كوكبنا؟

 هل أنت مستعد لتعلّم 
 كيف يمكنك المساعدة 

في إنقاذ كوكبنا؟

 انضم إلى فريق إنقاذ 
الكوكب الخاص بي!

 انضم إلى فريق 
إنقاذ الكوكب الخاص بي!

 انضم إلى فريق إنقاذ 
الكوكب الخاص بي!

 انضم إلى فريق 
إنقاذ الكوكب الخاص بي!

دعوة خاصةدعوة خاصة

دعوة خاصةدعوة خاصة

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 انضم إلى فريق إنقاذ 
الكوكب الخاص بي!

 انضم إلى فريق 
إنقاذ الكوكب الخاص بي!

دعوة خاصة

دعوة خاصة

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 احصل على نسختك المجانية من جيل الكربون: 
 حان وقت البدء على 

carbonalmanac.org/kids

 ادُع اآلخرين لالنضمام 
إلى هذه المهمة!

 اطبع هذه البطاقات ومررها في المدرسة 
 أو الصقها على هدية عيد ميالد أو اخِفها 

في مكان ممتع ليجدها صديقك.
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األكبر في العمل مع 
يكمن االختالف 

اآلخرين يًدا بيد.

67

وتذكر أن كوكبنا ال يطلب منك أن تكون مثاليًا،
كل ما يطلبه منك هو أن تبدأ.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.
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دفاًعا عن      
واحدث بلبلة محترمة

هذه الدروس معك، 
احمل 

كوكبنا!

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.68

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

 لقد نجحت.التدريبية!اكتملت الجلسة 
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 مرحبًا يا صنّاع التغيير من جيل الكربون! جيل الكربون هو حلقة صوتية تتيح لألطفال 
مثلك إمكانية مساعدة البالغين مثلنا على إنقاذ كوكب األرض.

 لدى األطفال أسئلة صعبة حول تغيّر المناخ، وأنت تستحق الحصول على األجوبة. 
 سنستمع إلى األصدقاء والحيوانات والفصول الدراسية والعلماء والخبراء وصنّاع التغيير مثلك. 

وإذا كنت مهتًما بتقديم نتائجك العلمية الخاصة ليتم عرضها في حلقة، فنحن بحاجة إلى مراسلين من 
جيل الكربون أصحاب العقول العلمية للعمل على هذه القضية!

تفضل بزيارة thecarbonalmanac.org/kids للحصول على مزيد من المعلومات، 
واحرص على االشتراك من خالل تطبيق الحلقة الصوتية الخاصة بك. فلنغيّر العالم. صنّاع التغيير!

.Google أو الحلقة الصوتية لـ Apple انقر / اضغط لالنتقال إلى الحلقة الصوتية لـ

لألطفال 
الفضوليين!

"حلقة صوتية 
"
"
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.

لماذا يوجد الكثير من البالستيك في المحيط؟"
ما الذي يلوث الهواء، وكيف يصل إليه؟"

هل ستحصل الدببة القطبية على طعام كاٍف نتيجة تغيّر المناخ؟"
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ماثيو نيجايم
15 عاًما، بوسطن، ماساتشوستس

لوسيا بيوك
11 عاًما، زيورخ، سويسرا

أوبلاير
8 أعوام، جراند رابيدز، ميتشيجان

أرلو ديكارديناس
18 عاًما، فورت وورث، تكساس

ماتيلدي ريكي 
8 أعوام، بولونيا، إيطاليا

إليزابيث جرانجر
11 عاًما، سان فرانسيسكو، كاليفورنيا

جرايس
6 أعوام، تورونتو، كندا

إيفان
8 أعوام، مينيابوليس، مينيسوتا

إدي تشوا
7 أعوام، تورونتو، كندا

غرايسون
5 أعوام، ديترويت، ميتشيجان

جوليا أنكينمان
15 أعوام، تورونتو، كندا
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

 المساهمين 
األطفال

 صفحة 
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 المساهمين 
البالغين

 صفحة 

آدم باورز
آي جاي رايزمان

آالن لينغ
أماندا هسيونج-بلودجت

أندريا هنتر
أندريه أنغيريانو

أروب رايو
أفالين موريس

أزين
باربرا أورسي

بابت
بروس إي كالرك

بروس جليك
بروس ماكولي
بوالما يوسف

كالو أميكو
كارل سيمبسن

كارولين بيتروسياك
كوري جيرارد

كوفينجتون دوان
دارين سيمونز

دايفيد ويليام فيتزجيرالد
ديسيسالفا ديريميشكوفا

دوروثي كوليتا
إيلينا مادالينا فلوريسكو

أتريت شكريلي
إيفا فوردي

فيليس ديال جاتا
فرناندو لودارس كامارجوس

فريدريك بالز بالز
جيليان ماكاينش

جوزيبي سيليستينو
إنبار لي هيامز
جاكي فيليبس

جيمس تونيكليف
جينيفر سيمبسن

الرسام: ميتشي ماثياس
المصمم: بون ليم

إشادات ألصحاب الخطوط الطباعية:
Turnip، دافيد جوناثان روس

Averta، كوستاس بارتسوكاس
Jeff Script، جينادي فريدمان

FontPanda  ،Minneapolis

 ُكتب هذا الكتاب من قبل أشخاص 
من شتى أنحاء العالم.

 لقد كانت لدينا مهمة واحدة: 
نشر الوعي عن تغيّر المناخ.

وقد حان دورك اآلن.

 اجمع أصدقاءك وافعل شيئًا 
ينشر رسالة تغيّر المناخ.

حان وقت البدء.

جينيفر مايرز تشوا
جينيفر هول

جيسيكا بي شميد
جيسيكا زو

جودي ليفين
كاميال كوسبن
كارن مولينز

كارين شيلدكنخت
كاثارينا تول
كاثرين بالمر

كاتي بوير كالرك
كيرستن كامبل
كريستي شارو

لورا شيميلي
ليا جرانجر

ليا فيني
ليكيى تانج

ليو هيز
ليندسي هاملتون 

ليزا دانكان
لويس كارلتون-جيرتش

لويز كارش
ميا ريتشاردسن

مانون دوران
مارتي مارتنز

ماري آن كابالتيرا
ماري إليزابيث شيهان

ماكس فرانسيس
مايانك تريفيدي

ميليسا 
منى تلييه

نيكتي ريفيرا
أوليمبيا 

بايج نيجايم
بيتر شتاين
بيتر فيسر

روبرت جهورسام
روك باتا

رونالد زوريال
روس مارتن

سالي أوالرتي
سامنثا

سام شوفينيكر
سيباستيان ثيرو

سيث جودن
سيمون دايفي
سونل سينج

ستيفاني موريسن
ستيف ويكسلر

صانى لوجسدن
سوزانا خواريز

تانيا ماريان
تانفي موباال
توبياس ويلز
تونيا داونينج
واري واري

ويني كنست - جرايتشن
يان توجاس

إيف أليسيا سميث
زرينكا زفوناريفيتش
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 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

بدأنالقد
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هو أن تبدأ.
كل ما يطلبه منك 

أن تكون مثاليًا، 
ال يطلب منك كوكب األرض 

 جيل 
الكربون:

حان وقت البدء.

هل تريد مشاركة هذا الكتاب اإللكتروني؟ انقر هنا.|  اطلع على Carbon Almanac لمعرفة المزيد.


