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إرشادات إلكمال ورقة النشاط

مع الشكر لـبالشراكة مع

أكبر 
درس في 

العالم اختر وجبة ترغب في اختبارها. وهي قد تكون وجبة مفّضلة أو وجبة سوف تتناولها اليوم أو وجبة كنت قد 
تناولتها مؤخرا. كن مستعداً لرسمها أو تصويرها. 

عندما يتعلق األمر باإلجابة على األسئلة، ال تقلق حين ال تتوّفر لديك كل المعلومات. خّمن بطريقة علمّية إذا 
اضطررت إلى ذلك. والنقطة الهامة هنا هي التفكير في ما تتناوله من طعام وكيفية ارتباطه باألهداف. 

1. كم عدد المواد الموجودة في طبقك والتي تحتوي على سكر معالج؟
المصطلح الرئيسي: "سّكر معالج"، الذي يطلق عليه أيضا سّكر "مكرر" أو "حر" - هو سكر يضاف إلى المنتج الغذائي، بدال من السكريات "التي تتكّون 
بشكل طبيعي" الموجودة في الفواكه والخضروات وغيرها من األغذية. ويرتبط ارتفاع استهالك هذه السكريات بزيادة انتشار بعض المشاكل الصحية لدى 

األطفال والشباب في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك مرض السكري. في بعض األحيان يمكنك اختيار أحد المنتجات الغذائية التي تبدو ظاهرياً جيدة جدا 
بالنسبة لك، ولكن إذا نظرت عن قرب فقد تجد أنه يحتوي على الكثير من السكر المضاف. 

كيف يمكن:

العثور على الهدف: 
انظر إلى ملصق األهداف العالمية لديك وفّكر بأي هدف يّتصل هذا السؤال. قد يكون هناك أكثر من هدف واحد. اتبع هذا النهج في جميع األسئلة 

ضع درجة لطبقك: 
ألِق نظرة على المكونات في الجزء الخلفي من العبوة أو اسأل الشخص الذي حّضر لك الطعام. فحتى لو تم تحضيره من الصفر، فإن بعض مكوناته األساسية 

قد تحتوي على السكريات. تأتي السّكريات المكّررة بأشكال مختلفة وغالبا ما توصف بأنها مادة تحلية من الذرة، أو دكستروز، أو عسل، أو شراب ذرة، 
أو سكروز، أو فركتوز، أو غلوكوز، أو ميالس.

إذا كنت تعتقد أن الطبق الخاص بك ال يحتوي على السكر المعالج على اإلطالق، حينئٍذ يمكنك أن تمنح نفسك وجهاً مبتسماً أخضر. إذا كنت تعتقد أنه يحتوي 
على القليل من السكر )بما ال يزيد عن ملعقة صغيرة واحدة أو 4 غرامات( حينئٍذ امنح نفسك وجهاً مبتسماً أصفر. أما إذا كنت تعتقد أنه يحتوي على أكثر من 

ذلك، أعِط لنفسك وجهاً مبتسماً أحمر. 

2. كم عدد المواد البالستيكية التي كانت تحوي مكونات وجبتك وتغّلفها؟ 
هل كانت المكّونات مغلّفة بأي نوع من أنواع البالستيك؟ هذا الغالف قد يكون غشاء التغليف أو غالف ساران أو غالف غالد أو ورق مقّوى أو كيس صغير 

أو ِقدر أو زبدية. هل استخدمت قصبة بالستيكية للشراب؟ قم بإحصاء عدد القطع البالستيكية الفردية التي اسُتخِدمت. 

3. كم من الطعام أُلقي في سلة المهمالت من الطبق الخاص بك؟
هل كان في طبقك أكثر بكثير مما تستطيع تناوله من الطعام؟ هل قمت بتخزين الطعام الفائض لوقت الحق أو أخذته إلى المنزل أو هل رميته في سلة 

المهمالت؟ قم بتقدير الكمية التي رميتها بحسب عدد المالعق. 

1. كم عدد المواد الموجودة في طبقك والتي تحتوي على سكر معالج؟
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4. كم عدد المواد في طبقك والتي مصدرها بلدك؟
فّكر بالمكّونات في طبقك وتحقَّق من العبوة إذا استطعت. اسأل الشخص الذي اشتراها إذا كان يعرف. إذا كانت الفاكهة والخضروات التي أكلتها ليست في 

موسمها حيث تعيش أنت، فعلى األرجح أنها قد سافرت من بلد آخر. إذا تناولت لحوماً أو أسماكاً ال تتم تربيتها بانتظام حيث تعيش أنت، فعلى األرجح أنها قد 
سافرت هي األخرى. خّمن بطريقة علمية إذا اضطررت إلى ذلك. 

5. كم عدد المواد في طبقك والتي مصدرها بلدك؟
حّقق في كيفية التعامل مع الناس الذين ساعدوا في إنتاج طعامك، 

هل كان طعامك يحمل عالمة تجارية أو أنتجته شركة كبيرة؟ حاِول معرفة ما إذا كانت لديهم حقوق إنسان أو سياسات مكافحة التمييز أو المساواة، بالتحقق من 
موقعهم على اإلنترنت. تحقق من موقع اإلنترنت للسوبر ماركت أو لسوق المواد الغذائية الذي تّم شراء طعامك منه أيضا. هل تعتقد أن هذا يعني أنهم يعاملون 

جميع عمالهم بإنصاف. ماذا تقول سياساتهم حول نوع الجنس، واإلثنية، والسلوك الجنسي، واإلعاقة والسن؟ 

أما إذا كان طعامك قد اشُتري من السوق أو من ُمزارع مباشرًة، فكِّر في سؤالهم في المرة القادمة التي تزورهم فيها. 
خمِّن بصورة علمّية من أجل إعطاء درجة لطبقك الخاص. 

 نعم، أنا متأكد من أنه لم يكن هناك عمل قسري أو تمييز )في نوع الجنس أو إثنّي أو في السلوك الجنسي أو اإلعاقة أو السّن أو غير ذلك( 
مرتبط به

نعم، ولكنني متأكد فقط من مرحلة واحدة من مراحل سلسلة التوريد

كال، لقد عوِملوا بإجحاف، أو ليس بإمكاني أن أكون متأكداً 

كيفية حساب نتيجتك اإلجمالية:
1. قم بإحصاء عدد الدوائر التي وضعت عليها عالمة في كل عمود، واكتب المجموع لكل عمود في الصف السفلي.

2. أي من الوجوه هي األكثر لديك؟ 
اّتبع هذا المفتاح لحساب نتيجتك اإلجمالية ولّون الدائرة بالقرب من درجتك بوضوح.

في الغالب

مرتفعة بنفس القدر

عدد متساٍو من

مرتفعة بنفس القدر

في الغالب

َو

أو في الغالب

َو

َو
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كل طبق يحكي قصة

1. كم عدد المواد الموجودة في طبقك والتي تحتوي على سكر معالج؟

2. كم عدد مواد التعبئة والتغليف البالستيكية التي كانت تغلِّف مكونات وجبتك؟ 

3. كم من الطعام أُلقي في سلة المهمالت من الطبق الخاص بك؟

4. كم عدد المواد في طبقك والتي مصدرها بلدك؟

5. هل عوِمَل األشخاص الذين جلبوا طعامي من المزرعة إلى الطبّق بإنصاف؟

 اتبع إرشادات ملخص المشروع لحساب النتيجة اإلجمالية ...

قم باإلجابة على األسئلة أدناه وأعِط كل سؤال درجة. يرجى الرجوع إلحاطة المشروع 
للحصول على اإلرشادات
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لم ُيرَم شيء

كل المواد
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2-1 ملعقة

بعض المواد

3+ مالعق

ال شيء

نعم، أنا متأّكد من ذلك

نعم، ولكني متأّكد فقط من مرحلة واحدة من مراحل رحلة هذا الطعام 

ال أستطيع أن أكون متأكداً

مع الشكر لـبالشراكة مع

أكبر 
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