


إيكو كينو 
 

إيكوكينو هو دليلك لال4فالم الوثائقّية بشأن القضايا 
ُّ المناخ. Aالُمتعلِّقة باالستدامة وتغرى

ة، وتُعرَض  Aم إيكوكينو أفالًما وثائقّيًة طويلة وقصرى يُقدِّ
جمة عىل الشاشة إىل  ا ُمدبلجة أو مرى[ اال4فالم الوثائقّية إمَّ

اللغة العربية.

.(Vimeo) “كما تُعرَض اال4فالم مجانًا عر̀ى منّصة ”فيميو

ٍ وأسئلة  Aعناوين اال4فالم مع وصٍف قصرى Aوستجد فيما يىل
يُمكنك أن تطرحها عىل جمهورك للُمناقشة بعد العرض.



٢

كيف تستخدم إيكو كينو : 
 

A عرضها ِمن القائمة  qترغب ىڡ A َ الفيلم أو اال4فالم الىى[ ١. اخرى[
أدناه.

٢. امال4 نموذج طلب العرض وستصلك كلمة مرور ُمؤّقتة 
تستطيع استخدامها عىل منّصة ”فيميو“.

 A ٣. استخدم كلمة المرور للدخول عىل منّصة ”فيميو“ الىى[
تعرض الفيلم. وننصح بتحميل الفيلم قبل العرض وإبقاء 

ة العرض لتجّنب  نافذة جهاز الكمبيوتر مفتوحة طوال فرى[
نت. نرى[ مشاكل االتصال باال�

 A q٤. يُمكنك أن تستلهم أسئلتك من نماذج اال4سئلة المتوّفرة ىڡ
هذا الدليل لُمساعدتك عند إجراء المناقشات بعد العرض.

٥. امال4 نموذج التقييم وأرسله إىل المبادرة الدنماركية 
المرصية للحوار (ديدي) مع ثالث صوٍر ِمن الحدث الذي 

نّظمته. 
 

https://forms.office.com/r/bvaNQwdWET
https://forms.office.com/r/QWEG7b1ukH


٣

قائمة اال2فالم
أفالم وثائقّية

١. أكذوبة إعادة التدوير (٦٠ دقيقة)

٢. وعود كوكاكوال البالستيكية (٤٥ دقيقة)

ان التجارب (٥٠ دقيقة) ٣. نحن فرى4

“ (٤٤ دقيقة) A٤. إيموتو ”التغيرى



٤

ة   أفالم قصرى.
 

١. عر̀ى البحر (٣ دقائق)

٢. رحلة مع البالستك (دقيقتان)

٣. البحر البالستيىكA (دقيقتان ونصف الدقيقة)

٤. النهاية (دقيقة ونصف الدقيقة)

A للبالستيىكA (دقيقتان) ٥. النظام البيىى4

٦. خطوة لال4مام (٣ دقائق)

٧. ما يتبقى (دقيقتان)
 
 



أفالٌم وثائقيَّة طويلة



٦

 ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ من إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١)  (THE WHY FOUNDATION)

كلمة المرور مطلوبة للعرض
 

المواضيع الرّئيسّية: تتبع اال4موال، والحرق، وتصدير 
النفايات، وإعادة التدوير، والجريمة المنّظمة، والعدالة 

البيئية.

أكذوبة إعادة التدوير (٦٠ دقيقة)



٧

 الوصف: أصبحت أزمة التلّوث البالستيىكA خالل 
 ، Aالسنوات القليلة الماضية فضيحة عىل المستوى الدوىل

لكن أعلن صّناع العبوات البالستيكية أنّهم يعرفون 
حل المشكلة وهو إعادة التدوير. وتحمل الزجاجات 

ايد، شعار ”١٠٠٪ قابلة  q والصناديق واال4كياس، عىل نحو مرى[
 q عادة التدوير“، وتتنافس العالمات التجارية لتطمںى4ِ ال�

ّ البيئة.  qياتهم ِمن العبوات لن ترص q بأّن ُمشرى[ Aالمستهلكںى
لكن إذا كانت إعادة التدوير هي الحل فعاًل، فلماذا ينتج 

العاَلم المزيد ِمن البالستيك البكر أكرى© ِمن أي وقٍت 
؟ هل يُمكن أن تكون إعادة التدوير هي الحل  qمىص

A صناعٍة ُمصّممٍة  qتُنَفق ىڡ A اال4مثل؟ فنحن نتتبع اال4موال الىى[
ال�خفاء المشكلة بداًل ِمن حّلها.

ونتتبع كذلك سمارسة السوق السوداء الذين يستهدفون 
A تتخّلص ِمن البالستيك، ورجال اال4عمال  البلدان الىى[

 q Aالذين يزدادون ثراًء من خالل حرق القمامة، والُمجرمںى
q الذين أصبح تهريب النفايات مربًحا لهم مثل  Aالمنّظمںى
q تطالنا جميًعا عواقب عالٍم غارٍق  Aحںى A qىڡ . االتّجار بالبرس©
A البالستيك. ويطرح هذا الفيلم سؤااًل: َمن يزداد ثراًء؟ qىڡ



٨

 أسئلٌة للمناقشة:

- هل ِمن اال4فضل أن تفصل قمامتك أم أّن هذا لن 
يُحِدث فرًقا؟

A قد تخطر ببالك ِمن شأنها  - ما نوع السياسات الىى[
q هذا الوضع؟ (أمثلٌة لتلك السياسات قد تكون:  Aتحسںى
 A qوضع نسب مئوية إلزامّية للبالستيك الُمعاد تدويره ىڡ
ائب عىل البالستيك  qعبواٍت جديدٍة تماًما، أو فرض رص

البكر، وما إىل ذلك)

ا أم إرساله إىل  - أيّهما أفضل: حرق البالستيك محليًّ
عادة تدويره، لكن ِمن  الخارج حيث توجد فرصٌة ال�

 Aمقالب نفايات غرى A qالُمحتمل أن ينتهي اال4مر بإلقائه ىڡ
A الخالء؟ qقانونيٍة أو ىڡ

ّ هذا الفيلم رأيك بشأن هذا اال4مر؟ Aهل غرى -
 
 



٩

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

كلمة المرور مطلوبة للعرض
 

الموضوعات الرّئيسّية: البالستيك أُحادي االستخدام، 
وبات الغازيّة، وصناعة  والعدالة البيئّية، وصناعة المرس©

وكيماويات، واالقتصاد الدائري. البرى[
 

وعود كوكاكوال البالستيكية (٤٥ دقيقة)



١٠

وبات الغازية انتقادات  الوصف: واجهت صناعة المرس©
ايدة بشأن استخدام البالستيك أحادي االستخدام.  q مرى[

كة كوكاكوال، أكر̀ى ُمنتج  A عام ٢٠١٨، وضعت رس© qوىڡ
A العالم، أهداًفا طموحة لتقليل  qوبات الغازية ىڡ للمرس©
A نهاية المطاف  qتُسّبب ىڡ A كمية العبوات البالستيكية الىى[

كة بأنّه بحلول عام ٢٠٣٠  تلّوثًا للبيئة. ورّصحت الرس©
ستجمع زجاجة أو علبة واحدة ُمقابل كّل زجاجٍة تبيعها 

وتصنعها ِمن مواد ُمعاد تدويرها بنسبة ٥٠٪. وتهدف 
كة كوكاكوال إىل التخلُّص ِمن النفايات عن طريق  خطة رس©

تحويل الزجاجات القديمة إىل زجاجات جديدة.
كة كوكاكوال  اتيجية رس© A هذا الفيلم نتحرَّى عن اسرى[ qىڡ
تحت عنوان «عاَلم بال نفايات». هل يُمكن أن تُمّثل 

وبات بأكملها؟  ًا لصناعة المرس© ّ اتيجية مثااًل ُمبرس© االسرى[
عادة التدوير للخروج ِمن  كة كوكاكوال ال� أم أّن خطة رس©

A اال4ساس؟ وإىل أي مدى يُمكن  qالمشكلة تشوبها أخطاء ىڡ
امات  q A جميع أنحاء العالم أن تفي بااللرى[ qكة كوكاكوال ىڡ لرس©

A قطعتها بعد مرور ثالث سنوات؟ الىى[

 



١١

أسئلٌة للمناقشة:

ة؟ وما  Aكات الكبرى - ما هي المسؤولّيات البيئية للرس©
مسؤولّيات الُمستهلك؟

: سياسات  Aما أفضل طريقة لُمحاربة التلّوث البالستيىك -
ُملِزمة أم تعهدات طوعّية؟

كات أمٌر فّعال، أم قد  - هل إثارة موضوع مسؤولّية الرس©
تكون له نتائج عكسّية؟

ّ هذا الفيلم رأيك بشأن هذا اال4مر؟ Aهل غرى -
 



١٢

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

كلمة المرور مطلوبة للعرض
 

الموضوعات الرّئيسّية: الُعقم، والرّسطان، واضطراب 
فرط الحركة ونقص االنتباه، والمواد الكيميائّية الُمسّببة 

الضطرابات الغدد الصماء، والعلوم.

 

ان التجارب (٥٠ دقيقة) نحن فرى2



١٣

ان التجارب” سبب تعرّضنا  الوصف: يبحث فيلم “نحن فرى4
ايٍد للمواد الكيميائية الخطرة  q الُمستمّر وعىل نحو ُمرى[

q لنا لعقوٍد  Aباستخدامنا للبالستيك رغم تحذير الباحثںى
ل  طويلٍة ِمن اال¹ثار الّصحّية الّضارّة الُمحتملة. وقد توصَّ
باحثون دنماركيون إىل بعٍض ِمن أحدث النتائج العلمّية 

ار البالستيك عىل صّحتنا. qبشأن أرص
A الدنمارك عن كيفّية  qوكشفت دراسٌة حديثٌة أُجريت ىڡ

 . تأثرىA مواد كيميائية معّينة عىل الجهاز التناسىلA لال4نىى©
A تتعرّض لتلك المواد  ان الىى[ وتوّضح الدراسة أّن إناث الفرى4

A أثناء الّنمو المبكر، ينتهي بها اال4مر بإنتاج  qالكيميائية ىڡ
عدٍد أقّل ِمن البويضات وتكون ُمعرَّضة لخطر فقدان 

نجاب. واكتشف الباحثون أّن للبالستيك  قدرتها عىل اال�
ا عىل خصوبة الرجال، فهل نحن مشاركون  ًا سلبيًّ Aتأثرى
q من الناس  Aتجربٍة هائلٍة تُهّدد صّحة الماليںى A qا ىڡ تلقائيًّ

ية بأكملها عىل هذا النحو؟ وربما البرس©



١٤

أسئلٌة للمناقشة:

يّة؟ - هل يوجد ما يدعو للقلق بشأن مستقبل البرس©
ما اال�جراء الذي يُمكن اتّخاذه للحّد ِمن تعرّضنا للمواد 

الكيميائية الُمسّببة الضطرابات الغدد الّصماء؟

: السياسيون أم  Aَمن المسؤول عن الوضع الحاىل -
A الصناعة أم اال4فراد؟ qالجهات الفاعلة ىڡ

َّ هذا الفيلم رأيك بشأن هذا اال4مر؟ Aهل غرى -
 
 



١٥

(٢٠٢٠ Island Reach Organization) إنتاج ُمنّظمة
ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى

والعربية.
 

ار العالمي عىل الدول  المواضيع الرّئيسّية: آثار االحرى[
الساحلية والجزريّة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتضافر 

جهود أفراد المجتمع.
 

إيموتو ”التغيرى“ (٤٠ دقيقة)

https://www.youtube.com/watch?v=C1AYmCc0s6Q
https://vimeo.com/724885321


١٦

A فانواتو وفيتنام  qجرى تصوير فيلم ”إيموتو“ عام ٢٠١٩ ىڡ
والمغرب واالتحاد اال4وروى̀ىA والمملكة المتحدة والواليات 

المتحدة، وهو يعرض قصًصا عن هذه اال4زمة، ويروي 
A التغيرىA الُمؤثّرين الذين يعيشون  أحداث قصص ُمحدىى©

A الخطوط اال4مامية، وهذه أكرى© ِمن ُمجرّد  qويعملون ىڡ
 Aقصص ُمؤثّرة. ورغم ذلك، يخاطب دعاة التغيرى

اف المتباَدل  ًة ويدعون إىل االعرى[ المشاهدين ُمبارس©
ابطة لحماية  والتضاُمن الالزم لنضاالتنا الُمتنّوعة والمرى[

ات  ّ Aع البيولوجي عىل كوكبنا، والتكّيف مع التغرى التنوُّ
الرّسيعة والمطالبة بالعدالة المناخّية والحّد ِمن البصمة 

الكربونية.
 



١٧

أسئلٌة للمناقشة:

A هذا االقتباس: ”إذا كنت قد أتيت إىل هنا  qما رأيك ىڡ -
، فأنت تضيع وقتك. لكن إذا كنت قد أتيت ال4ن  A لُمساعدىى[

تحريرك مرتبط بتحريري، فلنعمل مًعا“؟

- ما هي إبادة البيئة الطبيعّية؟ وما هي آثارها إذا تّم 
A الفيلم؟ وما هي آثارها  qىڡ q Aالتصديق عليها وفًقا للناشطںى

A رأيك؟ qىڡ

ُّ المناخ؟ لماذا  Aل الفرد مسؤولّية مكافحة تغرى - هل يتحمَّ
أو ِلَم ال؟

ّ المناخ؟ وكيف تشُعر بهذا  Aكيف يُمكن ُمالحظة تغرى -
A بلدك؟ qىڡ ّ Aالتغرى

 
 



١٨

ة Aأفالم قصرى



١٩

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاٌح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية.

A المحيطات عىل  qىڡ Aمع ارتفاع ُمعّدل التلّوث البالستيىك
A طريقها ال4ن تكون أقّل  qنحو يُنذر بالخطر، فإّن شواطئنا ىڡ

م فيلم «عىل البحر» فكرة بائسة  سالًما وأكرى© تلّوثًا. يُقدِّ
A المستقبل إذا استمررنا عىل  qعّما قد تبدو عليه شواطئنا ىڡ

هذا النحو.

عرىV البحر (٣ دقائق)

https://www.youtube.com/watch?v=a9ZfZv1XB9A&t=84s
https://vimeo.com/720647562
https://vimeo.com/720647562


٢٠

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم متاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية.

 
يُستخدم نحو ٥٠٠ مليار كيس بالستيىكA كل عام، أي 

ما يقرب من مليون كيس ُكّل دقيقة. ماذا يحُدث لتلك 
اال4كياس؟

رحلة مع البالستك (دقيقتان)

https://www.youtube.com/watch?v=8ICp-d9zt9w
https://www.youtube.com/watch?v=8ICp-d9zt9w


٢١

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم متاٌح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية.

 
جرى تصوير فيلم ”بالستيك“ بتقنية إيقاف الحركة، وهو 
يدور حول اال¹ثار الّضارة للتلوث البالستيىكA عىل حيوانات 

المحيطات وأنظمتها البيئية.

البحر البالستيىك[ (دقيقتان ونصف دقيقة)

https://www.youtube.com/watch?v=1E7zzQfyjX0&t=77s
https://vimeo.com/720645452


٢٢

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية.

 
ر فيلم ”تأثرىA النهاية“ عىل نحو ُمبتَكر استهالكنا  يُصوِّ
ح اال¹ثار السلبية الستخدام  المفرط للبالستيك، ويرس©

البالستيك عىل حياتنا.. 

النهاية (دقيقة ونصف دقيقة)

https://youtu.be/y_hYZn5V_no
https://vimeo.com/manage/videos/720640913


٢٣

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية. 

  
A للبالستيك“ بتقنية  جرى تصوير فيلم ”النظام البيىى4

إيقاف الحركة، وهو يُوّضح شكل حياتنا إذا ُوجد نظام 
ن بالكامل ِمن البالستيك، اال4مر الذي قد نضطّر  A يتكوَّ بيىى4

A المستقبل، إذا لم نجد حالًّ للحّد ِمن  qإىل مواجهته ىڡ
االستهالك العالمي للبالستيك.

[ البالستيىك[ (دقيقتان)  النظام البيىى2

https://www.youtube.com/watch?v=NUI9OsHvHJc&t=1s
https://vimeo.com/720633108


٢٤

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية.

 
”بيون بلوجرز“ هي مجموعة هندية من جامعي القمامة، 
q الركض والتقاط النفايات  Aيتبعون مبدأ بسيًطا يجمع بںى

من الشوارع. إنّه عمل بسيٌط لكّنه يُحِدث فرًقا. 

خطوة لال2مام (٣ دقائق)

https://www.youtube.com/watch?v=OW9YABnVU5I
https://vimeo.com/720642471


٢٥

ِمن سلسلة ”لماذا البالستيك؟“ ِمن إنتاج مؤسسة
(٢٠٢١) (THE WHY FOUNDATION)

ية  q Aنجلرى q اال� Aالفيلم ُمتاح للعرض والمشاركة مجانًا باللغتںى
والعربية. 

 
ًة  Aيُصّور فتاًة صغرى Aقصرى Aفيلم ”بقايا“ هو فيلم فرنىس
تكتشف اكتشاًفا غرىA عادي عبارة عن كيس بالستيىكA عىل 
الشاطئ. يُوّضح الفيلم كيف يُمكن أن تكون شكل حياتنا 

إذا تمتعنا بُمستقبٍل بال نفايات، وإذا أصبح البالستيك 
ذكرى بعيدة.

ما يتبقى (دقيقتان)

https://www.youtube.com/watch?v=xUeOQnkdoz8
https://vimeo.com/720636177

