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ترشيداالستهالك 
يف املناهج التربوية اللبنانية

با�سيل  جربان  لبنان  يف  واملياه  الطاقة  وزير  وقع 

دياب  ح�سان  العايل  والتعليم  الرتبية  ووزييير 

»تر�سيد  مفاهيم  باإدخال  تق�سي  تفاهم  مذكرة 

والربامج  املناهج  �سمن  واملياه«  الطاقة  ا�ستهالك 

الرتبوية. وقال با�سيل بعد التوقيع: »�سنقدم اإىل 

ال�سم�سية  ال�سخانات  من  جمموعة  الرتبية  وزارة 

الثانويات  على  توزيعها  ويتم  ت�سرفها،  يف  لتكون 

خالل  من  املنّظم  التوعية  برنامج  يف  ت�سارك  التي 

�سخانات  جديد:  �سعار  لنا  ويكون  الييوزارتييني، 

�سم�سية للمدار�ص والتالمذة«.

اإن  دياب  ح�سان  الدكتور  الرتبية  وزير  واأو�سح 

مذكرة التفاهم تهدف اإىل تنمية تر�سيد ا�ستهالك 

�سروري  اأميير  وهو  التلميذ،  عند  واملياه  الطاقة 

اإدخاله �سمن املناهج، مبا معناه الو�سول اإىل نحو 

مليون تلميذ يف ثالثة اآلف مدر�سة وثانوية. 

مراك�ص ي من حممد التفراوتي

ُعقد املوؤمتر العاملي ال�سابع للرتبية البيئية يف 

مراك�ص باملغرب من 9 اإىل 14 حزيران )يونيو( 

2013، حول مو�سوع »الرتبية على البيئة من 

وقد  والقرى«.  املدن  يف  اأف�سل  ان�سجام  اأجل 

حلماية  ال�ساد�ص  حممد  موؤ�س�سة  نظمته 

للرتبية  الدولية  ال�سبكة  مع  بالتعاون  البيئة 

الأمرة  املوؤمتر  تراأ�ست   .)WEEC( البيئية 

حممد  امللك  من  ر�سالة  تلت  التي  لالح�سناء، 

ال�ساد�ص موجهة اىل امل�ساركني.

دورة  و11  عامة  دورات  اأربييع  املوؤمتر  �سهد 

مو�سوعاتية ون�ساطات موازية، بح�سور نحو 

اأ�ساتذة  بينهم  دوليية،   80 من  م�سارك   1200

خمتلفة.  تخ�س�سات  يف  وباحثون  جامعيون 

دعا  الذي  مراك�ص«،  »اإعالن  باإ�سدار  ج 
ِّ
وتو

الدولية  اإىل زيادة دعم احلكومات واملنظمات 

املجتمع  دور  وتقوية  البيئية،  الرتبية  مل�ساريع 

املدين يف هذا املجال.

موؤ�س�سة  رئي�سة  لالح�سناء،  الأمرة  ووقعت 

حممد ال�ساد�ص حلماية البيئة، خالل املوؤمتر 

البيئية.  بالرتبية  تتعلق  اتفاقيات  ثالث  على 

اإطار  يف  الوطنية  الرتبية  وزارة  مع  الأوىل 

والثانية  اليكولوجية.  املييدار�ييص  برنامج 

والبيئة  وامليياء  واملييعييادن  الطاقة  وزارة  مع 

برامج  لتقدمي  والريا�سة،  ال�سباب  ووزارة 

والأطفال  ال�سباب  ُدور  يف  البيئية  التوعية 

نوادي  اإن�ساء  يتم  اأن  على  املييراأة،  و�سوؤون 

والأدوات  بالتجهيزات  وتزويدها  البيئة 

الرتبوية. وترمي التفاقية الثالثة مع منظمة 

»اإي�سي�سكو« اإىل تعزيز برامج الرتبية البيئية 

يف الدول الأع�ساء يف املنظمة.

ُعلن تاأ�سي�ص »الأكادميية الإ�سالمية للبيئة 
واأ

امللك  لقرتاح  تفعياًل  امل�ستدامة«،  والتنمية 

الإ�سالمي  املوؤمتر  خييالل  ال�ساد�ص  حممد 

الرباط  يف  عقد  الذي  البيئة  لييوزراء  الثالث 

ا�ست�سافة  اقييرتح  املغرب  وكييان   .2008 عام 

تخ�سي�ص  مت  كما  اأرا�سيه،  على  الأكادميية 

قطعة اأر�ص للم�سروع على م�ساحة 35 هكتارًا 

يف مدينة بن�سليمان.

مؤتمر مراكش للتربية البيئية

هيئة البيئة يف الشارقة تنظم برنامجًا بيئيًا لتالميذ دبي
يف  الطبيعية  واملحميات  البيئة  هيئة  نظمت 

مركز متنزه ال�سحراء يف ال�سارقة برناجمًا بيئيًا 

يف  البيئي  التثقيف  دورة  ملنت�سبي  وترفيهيًا 

بلدية دبي.

بجولة  وبداأ  وطالبة،  طالبًا   30 الربنامج  يف  �سارك 

تعريفية يف مركز حيوانات �سبه اجلزيرة العربية 

الأفاعي  من  خمتلفة  اأنييواعييًا  خاللها  �ساهدوا 

والعلجون  كال�سفادع  والربمائيات  وال�سحايل 

احل�سرات  جانب  اىل  الييوادي،  واأ�سماك  العربي 

الطيور  ق�سم  على  واطلعوا  والعقارب.  والعناكب 

امل�سمم ب�سكل البيئات الطبيعية املختلفة يف �سبه 

و�سحارى،  ووديييان  جبال  من  العربية  اجلزيرة 

كالبالبل  املنطقة  طيور  من  اأنييواعييًا  و�ساهدوا 

اخلفافي�ص  وكهف  والفالمنغو،  واحلييبييارى 

الكهوف  مياه  يف  تعي�ص  التي  العمياء  والأ�سماك 

النم�ص  مثل  الليلية  احليوانات  وق�سم  املظلمة، 

اآوى  وابيين  والزريقاء  والو�سق  الربية  والثعالب 

الربية  احليوانات  ق�سم  يف  وجتولوا  والقوار�ص. 

الكبرة الذي يحوي قرود الرباح وال�سباع والذئاب 

والفهود والنمور العربية والغزلن الربية.

على  تعرفوا  حيث  الأطفال  مزرعة  التالميذ  وزار 

احليوانات الأليفة والطيور الداجنة، وقاموا بجولة 

ا�ستك�سافية يف متحف التاريخ الطبيعي والنباتي، 

ومنه اإىل ق�سم حياة ال�سحراء الذي ي�سور التكيف 

قيد  على  بقائها  وطييرق  احلية  للكائنات  املذهل 

»رحلة  ق�سم  ويف  ال�سحراء.  حرارة  رغم  احلياة 

اجليولوجية  الأحقاب  على  تعرفوا  الزمن«  عرب 

املختلفة. وخا�سوا يف ق�سم »بحار ال�سارقة احلية« 

مغامرة �سيقة وهم ي�ساهدون جم�سمات الكائنات 

التي تعي�ص يف بحار ال�سارقة واخلليج.

لتزويد  عمل  ور�سة  اأبوظبي  ي  البيئة  هيئة  نظمت 

تكنولوجية  بيياأدوات  الإمييارة  اأنحاء  من  املعلمني 

ومت  البيئية.  البيانات  وتنظيم  جلمع  مبتكرة 

الهواتف  با�ستخدام  البيانات  جمع  على  تدريبهم 

الرحالت  يف  اللوحية  الكومبيوتر  واأجهزة  الذكية 

تعليم  من  �سيمكنهم  مما  امليدانية،  البيئية 

التنوع  لدرا�سة  ومبتكرة  م�سوقة  بطريقة  الطالب 

البيولوجي يف اإمارة اأبوظبي.

هيئة البيئة ـ أبوظبي 
تزود املعلمين تقنيات حديثة 

لجمع املعلومات البيئية

نشاطات مدرسية




