
 FUTURE NOW: CARING FOR COUNTRY

االعتناء ب%لدنا
 مسؤولون عن العنا4ة 2ه.

B
ر لنا سKل العIش ونحن جمCعا

ّ
نحن جزء من الطبCعة. هذا الKلد ُيوف

تفّهم عالمنا
ار عالم االح67

الCا، مّما 4جعل الطقس أdef قساوة. هذە لIست دورة طبCعCة. للتصّدي  leأس m
no ترتفع درجة الحرارة

الCا إt النقل والطاقة النظCفة  leجميع أنحاء أس m
no  ــــع النمو من الناسyz لهذە المش|لة، يتحّول  عدد

و�ساعدون ع� حما4ة الطبCعة.
اإلسفنجات ال<=>ون:ة

m الرطKة (األهوار) أن تمتّص غازات االحتKاس الحراري �ش|ل أفضل من معظم الغا2ات، 
n4مكن لألرا�

مّما �ساعد ع� إ2طاء ارتفاع درجة حرارة كوكبنا.
األشجار الخارقة

.  إنها تحافظ  n دە وتزّودنا 2األfسج�� ّ �eف الهواء وت ات. ف�m تنظ� األشجار �m منازل للحيوانات والح��
4ات وال¡ �ون.

ّ
ع� عمل دورات المCاە والمغذ

I الوقت المناسب
JK ق الصحيحQ=الح

". ُي¢yل  m
noس§َّ "الحرق الثقا ُ̈ لطالما حافظ الس|ان األصليون ع� صحة األرض من خالل ممارسة 

m األشهر الKاردة وقود النKاتات الجافة 2أمان و�ساعد ال®ائنات المحلCة ع� االزدهار.
no اللهب المنخفض

العمل
 Fires·cks لد - ا2حث عنKة من خالل االعتناء 2ال �eة تجّنب الحرائق ال¡بCفCد حول كy¢م الم

�
تعل

Alliance
غاVة الغذاء

ء 2العناÂ الغذائCة وال 4حتاج إt تغلCف. الدجاج والKط رائعان  mة لذ4ذ وم�Cل n neإن محصول الزراعة الم
ات. للشواء،وÆنتاجCة البCض إضافة إt أنها تأÄل الفواfه المÃساقطة، مّما ُيKعد الح��

العمل
m الحد4قة؟

no األحواض أو m
no هت|م المفّضلةfاألطفال: هل جّ �تم زراعة فا tإ

حات
ِّ
قّوة الملق

حات لمزارعنا وحدائقنا وغا2اتنا. نحن 2حاجة إليها  إن النحل والبّق والخفافIش والطيور �m الُملقِّ
ات. للحفاظ ع� إثمار النKاتات وت|اثرها. تجّنب مبCدات الح��

الزراعة المستدامة
I الطب:عة

JK الزراعة
ما أصبح أdef ر�حCّة... هناك مخاطر 

�
ما أصبح األمر أسهل وÍل

�
ما عملت ع� نحو أوثق مع الطبCعة... Íل

�
Íل

." كولن سIس، مزارع من نيو سوث وا4لز �eدعمل أقّل 2كثCfو�التأ �eأقّل 2كث
العمل

n 4ُجّددون مزارعهم.  من مزارع��
B
اقرأ هنا قصصا

مزرعة مستدامة



يزرع هؤالء المزارعون ال¡ث�e من األغذ4ة عالCة الجودة دون استخدام المواد ال¡CمCائCة الزراعCة أو 
الحراثة. 

�ة  leل متعّددة األنواع. تحتفظ الCوالمحاص mÐمن حيوانات الر mÑCة 2السماد الطبCلقد كّونوا ت �ة غن
الغنCة 2المCاە 

. هذا  mtالحقل التا tل نقلها إKة ق �eة قص leحقل لف m
no m

�Òالموا mÐات واألمراض. يتم ر وتقاوم الح��
�ة leال m§حyم|انه و m

no m
lÓاK4ُحافظ ع� الغطاء الن

الطاقة الزراع:ة
 tة 2اإلضافة إCاح والطاقة الشمسy ا ع� طاقة الCال leجميع أرجاء أس m

no n �ستحوذ العد4د من المزارع��
ات الجفاف والفCضانات. leخالل ف lØزراعة الغذاء. 4جلب بيع ال¡ه �اء الدخل ح

 I
J̀ >ة السل:مة تب ال67

 أصّحاء
c
ا def

4ات وال¡ �ون. 4قوم المزارعون 
ّ

�ة تحت هذە المزرعة؟ إنها مليئة 2الحCاة والمغذ leة الyهل 4مكنك رؤ
�ة السلCمة أساسCة لنظام إنتاج الغذاء لدينا. leة السامة. الCائCمC¡ة وتجّنب المواد الyÝضافة مواد عضÞب

دعم الح:اة
yة. نحن 2حاجة إt ¨شكCلة غنCة  ّ �eاة الCة من أجل ازدهار الحCعCحما4ة المناطق الطب tنحن 2حاجة إ
ر لنا 

ّ
ة إل2قائنا نKßض 2الحCاة. توف �eقة الصغCة الدقCّات وال®ائنات الحy اتات والحيوانات والفطKمن الن

m والمCاە النظCفة.
làة الغذاء والمأوى والهواء النCة الصحCالنظم اإل4كولوج

غاVات للح:اة
 m

no دةCة والمواد المفyموطن لمعظم أنواع ال®ائنات ع� األرض. توجد العد4د من األدو m� الغا2ات
ودة. �eشعر 2الâ اە وتمتّص ال¡ �ون الزائد و¨ساعد ع� إ2قائناCالغا2ات. إنها تحافظ ع� عمل دورة الم

العمل
 ، �eالندك ،Greening Australia 4مكنك المساعدة ع� حما4ة الغا2ات: اّتصل 2مجموعات مثل

الCا. leئة أسæا ومتطوعو حفظ البCال leأس -WWF
الص:د عh الط=Qقة ال=Qف:ة

n الصCد المستدام كجزء من الممارسة الثقافCة طyÝلة األجل،  مارست مجتمعات الس|ان األصلي��
2استخدام تكنولوجCات صCد مثل األفخاخ المßسوجة والحج yة.

األعشاب ال%ح=Qة: توقف 
تجشؤ األVقار

 ّ �eة الحمراء 4غCال leة األسy حKمن األعشاب ال êًCاحثون أن إطعام األ2قار واألغنام قلKوجد المزارعون وال
عملCة الهضم لديهم. إنها تنمو 2فضل أفضل وت|اد تتوقف عن تجشؤ الميثان - غازات دفيئة ضاّرة 

للغا4ة.
العمل

4مكنك الحّد من تلّوث الهواء وحما4ة األرض، موطننا، عن ط yق زراعة النKاتات والتحّول إt الطاقة 
المتجّددة والنقل النظCف.

تنق:ة هوائنا
m أfسCد ال¡ �ون (CO2)، وهو غاز من 

nÓة والطحالب األخرى ثاy حKة واألعشاب الy ّ �eاتات الKتمتّص الن
m من 

lÓنّفسه 4أÃالذي ن n . أdef من نصف األfسج�� m
làالن n غازات االحتKاس الحراري، وتعطينا األfسج��

طحالب المحCط.

األعشاب ال%ح=Qة الخارقة



الCا. تعّزز األعشاب الKح yة صحة المحCطات  leالة ساحل أسKة جد4دة قy هناك مزارع أعشاب 2ح
. n m أfسCد ال¡ �ون إt أfسج��

nÓل ثاyÝتح m
no حري ��عة وهو �ش|ل خاصKوالناس. ينمو العشب ال

طاقة األمواج
m كينغ أ4لند. مع اندفاع األمواج داخل 

no ةCد الطاقة الموج
�
يوضح هذا الرسم النموذج  المقطÝع لمول

د ال¡ه �اء.
�
، مّما يول n "، ف|ل تCّار هواء 4ُدير التور��� mîCان|Cوخارج "الثقب الم

االعتناء Vأشجار المانغروف، 
لحماvة السواحل

m مسÃنقعات المانغروف وال¡ثKان الرملCة ع� حما4ة سواحلنا من 
no اتاتKساعد إعادة زراعة الن¨

الفCضانات والتÄïل.
حماvة 

الغاVات  تحت الم:اە
 m

no m
ðÓثناÃدة �ش|ل اسCّة والجy حKاة الCة 2الحCحر الغنKة ومروج عشب الCال leلب األسC¡إن غا2ات ال

استحواذ ال¡ �ون، آخذة 2االختفاء �سñب التلّوث وازد4اد حرارة المCاە.
العمل

óشجرة تحت الماء َّn تفّقد العمل الرائع لعملCة Crayweed وت��
القوارب وص:د األسماك 

الصدvقة للمح:طات
m من نفوق الحيوانات الKح yة نCÃجة الÃشا2ك.  ل البيولو÷�

�
ل شKاك الصCد والصّنارة القا2لة للتحل

�
تقل

ة  س|ان المحCطات. 4مكن لمالmø القوارب  �eاك ذات فتحات هروب مضاءة لألسماك الصغKتدعم الش
استخدام الطالء الصديق للبæئة لم|افحة الحشف.

العمل
4مكن لمالmø القوارب حما4ة مروج عشب الKحر 2استخدام مرÒ مرتفع صديق للبæئة.

العمل
m فوات�e المCاە وتتدّبر أمرك اثناء الجفاف.

no �eسمح لك 2التوف¨ mاە األمطار 2عد؟ ف�Cهل لد4ك خّزان لم
الطاقة المتجّددة

أرخص طاقة
ق الشمس.  �� ُ̈ إن الطاقة الشمسCة �m أرخص مصدر لل¡ه �اء. مع 2طارyة، هناك طاقة حlØ عندما ال 

ا4داB من العّمال. n leوم Bا �eكب Bف صناعة الطاقة المتجّددة عددا توظ�
م:اە للجميع

�ة �ساعد  leال m
no ةyÝادة المواد العضyة  إن استخدام الخّزانات وزCمن السحب من المجاري المائ úً2د

m أوقات الجفاف.
no فCّة ع� التكCئæالَمزارع والنظم الب

مرك%ات عh الطاقة النظ:فة
 n  من الKطارyات الشمسCة او خال4ا وقود الهCدروج��

B
4مكن شحن اليوت والشاحنات والجّرارات مجانا

. إن هذا 4ُحّسن جودة الهواء و�ساعد ع� استقرار مناخنا. تحتوي المركKات ال¡ه �ائCة ع� عدد  nüاألخ
قلCل من األجزاء المتحّرfة وتحتاج إt قلCل من التصليح.

العمل
yن إt كه �اء؟ n neات البKاليون 4ُحّولون مرك leكيون أسCان|Cهل تعلم أنه يوجد م

مزارعو ال<=>ون



�ة والمCاە. لقد أخّل ال��ñ بتوازن دورة ال¡ �ون عن  leة والهواء والCّال®ائنات الح �e4دور ع üال¡ �ون عن
ط yق حرق الوقود األحفوري والزراعة 2ط yقة غ�e مستدامة. ¨ساعد الزراعة المستدامة من خالل 

�ة. leال tالغالف الجوي مّرة أخرى إ m
no ة والغا2ات ع� سحب ال¡ �ون� leاالعتناء 2ال

المحاص:ل المقاومة للجفاف
. إن إدخال 

B
m محاصCلهم النKاتات المحلCة األdef مالئمة لمناخنا األdef جفافا

no 4ُضّمنون n 2عض المزارع��
ك القلCل للنظم البæئCة ألنهارنا. leاە مّما يCمن الم �eكث tل مثل األرز والقطن تحتاج إCمحاص

العمل
 m

no لقاء أطنان من ال¡ �ون الذي تّم التقاطه مع مرور الوقت úًأن 4كسبوا ما m
nاألرا� mø4مكن لمال

m لديهم. ( من خالل مKادرة زراعة ال¡ �ون). ت �تهم، وأشجارهم والتنÝّع البيولو÷�

م: I هذا المجسَّ
JK 

c
vظهر أvضا

m الرطKة (األهوار)
nاألرا�

مجموعة االعتناء 2األحراش
أعشاب وفاfهة وخضار
إعادة زراعة المانغروف

نKاتات أصلCة تßتج أغذ4ة
حد4قة زراعة مستدامة

خال4ا النحل
2طارyّة

زراعة األشجار
الخفافIش

الدجاج والKط واالوز
m الرطKة (األهوار)

nاألرا� m
no ةCة البيولوجCّالتنوع

Kا m غا2ة الشَّ
no ةCة البيولوجCالتنوع

m الجدول
no m التنÝع البيولو÷�

m الغا2ة
no m التنÝع البيولو÷�

m األرض العشCÿة
no m التنÝع البيولو÷�

غا2ة ال¡Cلب
م ج األعشاب الKح yة

Asparagopsis عÝة من نy مزرعة طحالب 2ح
(Uniwave200) الرتفاع األمواج n التور���



ل الحيوي
�
شKاك صCد وصّنارة قا2لة للتحل

ت �ة غنCة 2السماد العضوي

mÐالمحصول والر m
no التناوب

أسCجة كه �ائCة نّقالة

mÐتناوب الر
ممّرات مائCة محمCة من الماشCة

جّرارات" دجاج"
خّزان ماء

محصول ألنواع مختلطة
حبوب محلCّة

أسCجة من األشجار لصّد ال yاح
الزراعة التجّدد4ة

nüاألخ n وحدة شحن الهCدروج��
إدارة أرض مستدامة

n شاحنة هCدروج��


