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كات ووك باألرقام

خطوات املشاركة يف كات ووك

كات ووك: الدليل اإلرشادي للمجموعات واألفراد

دعم املجموعات واألفراد لكات ووك يف ٢٠٢٢ – الفرص

الخطوات املطلوبة والجدول الزمني التخاذها

الرتويج لدعمكم لكات ووك:

وسائط رقمية ومنشورات وسائل التواصل االجتامعي

األسئلة الشائعة

الجزء الثالث

رشاكة حيوية وفعالة

شكر خاص للهيئة امللكية ملحافظة العال ومنظمة بانثريا
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بالرتكيز عىل األوجه التي تجمع بني العناية بالذات  واالهتامم
 بالطبيعة،  تسعى مبادرة كات ووك للتأكيد عىل أن 

رفاهيتنا الجامعية مرتابطة

 مع الكائنات من حولنا

ما عالقة القطط الربية
 بالرفاهية والصحة العامة؟

الرفاه والصحة  املحافظة 
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تأسست مؤسسة كامتوسفري يف ٢٠٢1م من قبل                                                       
صاحبة السمو املليك األمرية رميا بنت بندر آل سعود.

تسعى مؤسسة كامتوسفري إىل تشجيع الجميع التخاذ اإلجراءات الالزمة لدعم 
رفاهيتنا الجامعية عن طريق نرش الوعي بأهمية الحفاظ عىل القطط الربية. 

وتسعى مبادرات مؤسسة كامتوسفري إىل تسليط الضوء عىل نقاط االلتقاء بني 
مبادئ الصحة العامة والحفاظ عىل البيئة عرب الربط بني القطاعات والرشاكات 

واملجتمع بطرق فعالة ومؤثرة. 

عن كامتوسفري
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Sources: *WHO on environmental factors: https://www.who.int/activities/environmental-health-impacts  
+ WHO on physical activity: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity 

+ **Panthera on Big Cats and habitat loss: Panthera.org

ما عالقة القطط الربية 
بالرفاهية والصحة العامة؟

ما هي العالقة بني صحة                              
القطط الربية والصحة البرشية؟

ما هي العالقة بني البيئة الصحية 
والقطط الربية؟

تعتمد جميع الكائنات عىل بيئاتها يف سبيل صحتها ورفاهيتها. 
ومن الرضوري أن نتخذ دوراً فعاالً يف إنشاء بيئات صحية عىل 

املستوى املحيل والعاملي.

القطط الربية أكرث اعتامداً عىل بيئاتها من اإلنسان. وكلها مهددة 
بفقدان موائلها حيث تقلصت أعداد البرب واألسد والنمر والفهد 

بنسبة 65٪ - 96٪ عن نطاق تواجدها التاريخي.
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* املصدر: منظمة الصحة العاملية
PANTHERA.ORG :املصدر *

ما هي العالقة بني البيئة الصحية 
والشخص الصحي؟

تعد البيئة الصحية حاجة ملحة لضامن الصحة البرشية. وتعود
 ٢4٪ * من الوفيات البرشية إىل عوامل بيئية، بينام يتعرض ربع سكان 
العامل* ملخاطر صحية بسبب عدم مامرستهم للنشاط البدين بشكل 

كاف يف ظل تزايد منط حياة مجتمعاتنا غري النشط.
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ما هي مبادرة كات ووك؟

عن كات ووك

السبت 5 نوفمرب ٢٠٢٢م
متى

يف ٢٠٢1م، أطلقت مؤسسة كامتوسفري أوىل مبادراتها املجتمعية، 
كات ووك، كجزء من حمالتها العاملية لنرش الوعي برتابط رفاهيتنا 

الجامعية بالكائنات من حولنا.

كات ووك مسرية توعية للميش مسافة قد تصل إىل 7 كيلومرتات تقام 
سنوياً، وتهدف إىل نرش الوعي برتابط رفاهيتنا الجامعية مع الكائنات 

من حولنا بتسليط الضوء عىل أهمية الحفاظ عىل القطط الربية.

الفهد  منر الثلج أسد الجبال اليغور البرباألسدالنمر

أين

كيف

للمشاركة يف كات ووك، عىل املشاركني التسجيل عرب موقعنا، ثم املشاركة 
يف املسرية أينام كانوا حول العامل يوم 5 نوفمرب. بإمكان املشاركني 

االنضامم إىل أحد مسريات كات ووك املنظمة أو تنظيم مسرية خاصة بهم 
ودعوة الغري للمشاركة فيها.

مسرية كات ووك مسرية ممتعة ومرنة وشمولية ومفتوحة لجميع القدرات. عند التسجيل 
عرب موقعنا، سيطلب من املشاركني تحديد القط الربي الذي سيقومون بإهداء مشاركتهم 

له. وسيكون ذلك شعار فريقهم يف مسرية كات ووك. 

يف ٢٠٢1م، أهدى غالبية املشاركون مسافة مشيهم إىل النمر.
 أي القطط الربية سيحظى بأكرب عدد مشاركات يف مبادرة كات ووك ٢٠٢٢؟
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كات ووك باألرقام

يف

من أجل ضامن مستقبل للقطط 
الربية ودعم الصحة العامة

يف ٢٠٢1

يف ٢٠٢٢

1٠٢
دولة

شارك يف 
كات ووك

 لدعم رفاهيتنا
 الجامعية

كات ووك ٢٠٢١ أظهرت حرص 
الجميع عىل مصالحنا املشرتكة

مبادرة كات ووك ألهمت أكرث من 

مشارك والذين بلغت خطواتهم                  
اإلجاملية أكرث من 

كلم

،

،
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خطوات املشاركة
 يف كات ووك

سيفتح التسجيل يف كات ووك عرب موقع 
مؤسسة كامتوسفري يف سبتمرب ٢٠٢٢م
www.catmosphere.org/registration
وسنقوم بتذكريكم عندما نفتح التسجيل.

من 1 سبتمرب1

تعرفوا عىل القطط الربية

التسجيل مفتوح

عند التسجيل يف كات ووك، سيطلب من املشاركني تحديد القط الربي الذي سيقومون بإهداء 
مشاركتهم يف كات ووك له. وذلك سيكون شعار فريقهم يف املسرية. وسيتضمن التسجيل 

معلومات عن القطط الربية ليتمكن املشاركون من االختيار.

هل تحب
 األسود؟

هل تلهمك 
الببور؟

هل تحب
النمور؟

هل يلهمك 
اليغور؟

هل تلهمك 
الفهود؟

هل تحب
 منور الثلج؟

هل تلهمك 
أسود الجبال؟
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اليغور سباح ماهر وغالباً ما يبحث عن فريسته 
يف املاء.

فراء اليغور كالنمر مبقع برقط وردية الشكل تختلف 
عن رقط النمر باحتوائها نقطاً مركزية وبالغالب 

تكون أكرب من ورديات النمر. وغالباً ما يسمى 
اليغور الداكن بالنمر األسود متشاركاً يف االسم 

مع النمور الداكنة.
مييل اليغور إىل العيش يف املناخات االستوائية 

ويتمتع بفك قوي وقضمة طاحنة للعظام.

تُعد الفهود أرسع الثدييات الربية برسعات تصل 
فوق ١٠٠ كم/الساعة.

جسم الفهود مبني للرسعة، فبنيتها نحيلة 
وأرجلها طويلة وعمودها الفقري مرن وذيولها 

مسطحة بشكل يساعدها يف املناورة.
تتمتع الفهود بفراء صدئ اللون ذي رقط سوداء.

يزيد نشاط الفهود خالل النهار.

تقطع منور الثلج مسافات كبرية قد تصل إىل 
مسافة املاراثون يف الليلة الواحدة.

تطورت منور الثلج بفراء أطول وأكثف لتتمكن من 
العيش يف الربد.

تعيش منور الثلج يف املرتفعات الشاهقة التي 
قد تصل إىل ٥,٥٠٠ مرت.

يحتل أسد الجبال الرقم القيايس بأكرث الثدييات 
عدداً من األسامء مثل الكوجر وقط الجبل.

أرجل أسد الجبال الخلفية قوية متكنه من القفز 
بشكل ممتاز.

أسد الجبال أكرب الثدييات الربية نطاقاً يف نصف 
الكرة الغريب.

ال يستطيع أسد الجبال الزئري، ولكنه يصدر صوتاً 
منخفضاً يشبه هرهرة القطط.

تعد األسود أكرث القطط الربية اجتامعية
وتعيش يف مجموعات تسمى ”زمرة“.

متلك األسود أعىل زئري بني القطط الربية.
من أكرث السامت املميزة لألسود هي 

اللبدة التي يتميز بها الذكور عن اإلناث.
مسامات شوارب األسود مميزة كبصمة

خاصة بكل منها

تتمتع النمور بأكرب نطاق بني القطط الربية.
فراء النمر مبقع برقط وردية الشكل.

تعرف النمور ذات اللون الداكن بالنمور السوداء.
تجيد النمور تسلق األشجار حيث تساعدها

 قوتها وذيلوها الطويلة عىل التوازن ولديها
 القدرة عىل السباحة.

النمور حيوانات انعزالية وليلية.

البرب هو أكرب القطط الربية.
ميكنك متييز الببور بكل سهولة، بفرائها

 الربتقايل املحمر واملقلم. فكل خط من 
خطوط فراء البرب مميز وميتد حتى الجلد.

الببور قوية ورسيعة وتجيد السباحة.

الخطوة 
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خطوات املشاركة
 يف كات ووك

٢

3

الخطوة 

الخطوة 

 فرتة ما بني التسجيل وموعد كات 
ووك يوم السبت 5 نوفمرب 

السبت 5 نوفمرب 

التسجيل مفتوح

حان موعد كات ووك!

بإمكان املشاركني االنضامم إىل أحد مسريات كات ووك املنظمة يف بعض املناطق، 
كام ميكنهم املشاركة بشكل انفرادي أو مع األهل أو األصدقاء.

سنقوم باإلعالن عن مواقع املسريات املنظمة لكات ووك عىل موقعنا 
وحساباتنا يف وسائل التواصل االجتامعي.

بإمكان املسجلني املشاركة يف:

تحديد املكان الذي ستشارك يف كات ووك به

1
أو 

٢

املشاركة يف كات ووك 
بقطع مسافة قد تصل إىل 7 

كيلومرتات.

قطع مسافة 7٠٠ مرت.

أشبال كات ووك كات ووك
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نشجع املشاركني عىل دعوة أهاليهم وأصدقائهم للمشاركة والتسجيل يف كات 
ووك. ساهم يف نرش الوعي كيف أن رفاهيتنا الجامعية مرتابطة مع الكائنات 

من حولنا. ال نستطيع إحداث تغيري بوحدنا: شجع مجتمعك ومن حواليك للمشاركة 
والتسجيل يف كات ووك لدعم رفاهيتنا الجامعية.
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كات ووك:
الدليـل اإلرشادي 

املجموعات 
واألفراد
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الرفاهية الجامعية هي
نتاج رشاكات متعددة

دعم املجموعات واألفراد لكات ووك
 يف ٢٠٢٢ تعد فرصة:

نجاح كات ووك ٢٠٢1 جاء نتيجة املساهامت الفعالة ملؤسسات ومنظامت من حول 
العامل. حيث وعت تلك املؤسسات واملنظامت أن االلتزام بدعم الرفاهية الجامعية 

ميكن أن يتم تفعيله عن طريق مؤسساتهم وشبكاتهم.

وقد جددت هذه املؤسسات واملنظامت دعمها لكات ووك ٢٠٢٢. وقد انضمت 
مؤسسات أخرى لدعم رفاهيتنا الجامعية.

رشكاء كات ووك ٢٠٢1

إظهار دعمكم لقضية 
مستدامة.

املشاركة يف نشاط 
ممتع وهادف مع 

األصدقاء والعائلة.

 

االنضامم ملجتمع من األشخاص 
املتشابهني يف الفكر.

 

 فرصة للتطوع )مام يدعم 
الرفاه والصحة العامة( عن 

طريق تنظيمك ملسرية لكات 
ووك حولك.

 رفع لياقتكم لدعم 
هدف سامي.
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الخطوات املطلوبة 
والجدول الزمني التخاذها

ما عليكم فعله/ املطلوبالتاريخ

اآلن
- للكل

اآلن
 – يف حال كنتم 

ستقومون بتنظيم 
مسرية لكات ووك 

خاصة بكم

باب التسجيل يف كات ووك مفتوح. 
زوروا موقعنا catmosphere.com/register واتبعوا التعليامت الخاصة لتسجيل مجموعتكم أو تسجيل أنفسكم يف كات 

ووك ٢٠٢٢.

سواء عزمتم عىل تنظيم مسرية كات ووك خاصة بكم أم قمتم باالنضامم ألحد املسريات املنظمة األخرى، من اليوم  
ستكون الوسائط والهوية والتصاميم واملوارد الرقمية الخاصة بيوم كات ووك متاحة للتحميل عرب موقعنا.

catmosphere.org/resources

١- يف حال رغبتم بطباعة وتوزيع املوارد والوسائل املتاحة عىل موقعنا كالفتات السيلفي، ومعلومات عن القطط الربية، 
والفتات لتعليم املسافة...الخ  

ما هي امليزانية املطلوبة؟ من الجيد تحديد من ستعملون معه للطباعة واالنتاج وامليزانية املطلوبة يف أرسع وقت ممكن.
٢- هل تحتاجون لرعاة لتغطية تكاليف الطباعة واإلنتاج/ مقدمي الضيافة/ خدمات إضافية؟ من املناسب التواصل مع الرعاة 

املحتملني من اآلن للحصول عىل دعم عيني أو نقدي.
٣- هل ترغبون بتوفري مواد توزيعية إضافية للمشاركني؟ يف ٢٠٢١، بعض املسريات وزعت يت شريتات وقبعات وقنينة مياه عىل 

املشاركني.
٤- هل تحتاج مسريتكم إىل وجود دعم تنظيمي إضايف مثل: خدمات أمنية أو وحدات صحية أو مقدمي الضيافة؟

٥- يف كات ووك ٢٠٢١، نظم بعض املشاركون أنشطة ومبادرات إضافية عىل هامش املسرية، كمبادرات لزراعة األشجار 
ومبادرات فنية لألشبال والكبار.   هل سيتضمن تنظيمكم للمسرية مبادرات أخرى؟ يف ذلك الحال، هل هناك مجموعات أو 

أشخاص عليكم التنسيق معهم إلمتام ذلك؟ 
٦- كات ووك فرصة لتفعيل املجموعات التطوعية املحلية ودعوتهم لدعم قضية مستدامة. هل هناك مجموعات تطوعية 

ترغبون بالتفاعل معها؟ ما هي جوانب مسرية كات ووك التي قد تستفيد من دعم املتطوعني )قد ميتد ذلك من تنظيم الحشود 
إىل الدعم اللوجستي يف يوم فعالية كات ووك إىل ترويج كات ووك عرب وسائل التواصل االجتامعي(؟
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من الخميس
1 سبتمرب

- للكل

من الخميس
1 سبتمرب

– يف حال كنتم 
ستقومون بتنظيم 
مسرية لكات ووك 

@catmospherenow متابعة حساباتنا يف وسائل التواصل االجتامعي

ستقام مبادرة كات ووك ٢٠٢٢ يوم السبت ٥ نوفمرب ٢٠٢٢. ترقبوا املوعد واحفظوه يف أجندتكم.
  #catwalkوقد زودناكم ببوست خاص بـ » حفظ املوعد « لنرشه عرب وسائل التواصل االجتامعي. نرجو استخدام الهاشتاق ٢٠٢٢

وعمل منشن لنا  catmospherenow@ عند نرش أي بوستات تخص كات ووك.

عليكم تحديد هل ستقومون بتنظيم مسريتكم الخاصة يف كات ووك أم ستقومون باالنضامم ألحد مسريات كات ووك األخرى 
التي سيتم تنظيمها. سنقوم باإلعالن عن مواقع املسريات املنظمة لكات ووك عىل موقعنا وحساباتنا يف وسائل التواصل 

االجتامعي عند اقرتاب موعد كات ووك.

 تحديد املوقع الذي ستقيمون مسرية كات ووك فيه واألخذ بعني االعتبار:
١- هل يتطلب هذا املوقع تصاريح معينة إلقامة مسرية كات ووك يف ٥ نوفمرب ٢٠٢٢م؟ هل من السهل الوصول إىل املوقع؟ 

هل يقدم املوقع أي فرص مميزة لتوثيق مشاركتكم بالصور والفيديو )مثل املعامل البارزة(؟

٢- هل يتضمن املوقع مسار ٧ كيلومرتات؟ وإذا مل يحتو املوقع عىل مسار ميتد إىل ٧ كيلومرتات، هل بإمكان املشاركني 
تكرار امليش يف ذات املسار أو الرجوع والعودة من نقطة انطالقهم؟

٣- يف حال تعيينكم ملوقع، أضف معلومات املوقع للبوست الخاص بـ«حفظ املوعد« قبل مشاركته مع اآلخرين.

٤- نشجعكم اآلن عىل إعداد قامئة مرجعية مبتطلبات تنظيم الفعالية من اآلن حتى يوم مسرية كات ووك ٢٠٢٢. كل بلد/
مدينة/ موقع يتطلب أمور معينة، عليكم البحث والتأكد مام هو مطلوب يف مجتمعكم إلقامة مسرية كات ووك. وستساعدكم 

الخطوات التالية يف إعداد تلك القامئة.
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الخطوات املطلوبة 
والجدول الزمني التخاذها

ما عليكم فعله/ املطلوبالتاريخ

األربعاء
5 أكتوبر

- للكل

السبت
 ٢9 أكتوبر

- للكل
 

السبت
5 نوفمرب

- للكل
 

 بعد كات ووك -
 خالل نوفمرب ٢٠٢٢

- للكل

العد التنازيل: شهر لكات ووك! نرجو مشاركة بوست » العد التنازيل: شهر لكات ووك« عىل وسائل التواصل االجتامعي و/أو 
مشاركة مجموعتكم وأهلكم وأصدقائكم بالبوست وتذكريهم باملوعد عرب اإلمييل، االنرتنت الداخيل، الرسائل

 القصرية...الخ.  
رجو استخدام الهاشتاق  catwalk٢٠٢٢# وعمل منشن لنا  catmospherenow@ عند نرش أي بوستات

 تخص كات ووك.

١- سيقدر املشاركون أكرب قدر ممكن من اإلشعار لدعوتهم للمشاركة يف كات ووك ٢٠٢٢ مبا يف ذلك تزويدهم باملوعد 
ومكان إقامة املسرية. هل شاركتم الدعوة مع أكرب عدد ممكن من األشخاص؟ هل تقومون بتذكريهم بشكل دوري؟

٢- هل ترغبون بإعداد بيان صحفي حول مشاركتكم يف كات ووك ودعمكم لكامتوسفري؟ هل ستقومون بدعوة اإلعالم أو 
املؤثرين عىل وسائل التواصل االجتامعي لالنضامم إىل مسرية كات ووك الخاصة بكم؟ هل هناك أي موارد أو وسائط رقمية 

قد يستفيدون منها للرتويج لكات ووك؟
٣- هل راجعتم قامئتكم املرجعية؟ من املفيد مراجعة حصولكم عىل الترصيحات املطلوبة، التأكد من وصول دعواتكم 

لألشخاص الذين ترغبون بدعوتهم...الخ

العد التنازيل: أسبوع لكات ووك!
نرجو مشاركة بوست » العد التنازيل: أسبوع لكات ووك« عىل وسائل التواصل االجتامعي و/أو مشاركة مجموعتكم وأهلكم

وأصدقائكم بالبوست وتذكريهم باملوعد عرب اإلمييل، شبكة االنرتانت الداخيل، الرسائل القصرية...الخ. 

نرجو استخدام الهاشتاق catwalk٢٠٢٢# وعمل منشن لنا  catmospherenow@ عند نرش أي بوستات 
تخص كات ووك.

سيصلكم استبيان خاص بتجربة مشاركتكم يف كات ووك ٢٠٢٢.

حان وقت كات ووك! 

نرجو مشاركة بوست » حان وقت كات ووك« عىل وسائل التواصل االجتامعي.
 #catwalkنرجو توثيق مشاركتكم يف كات ووك بالصور و/أو الفيديو واستخدام الهاشتاق ٢٠٢٢

وعمل منشن لنا  catmospherenow@ عند نرش أي بوستات تخص مشاركتكم يف كات ووك.
نأمل مشاركتنا بصور وفيديوهات عالية الدقة توثق مشاركتكم يف كات ووك عىل هذا اإلمييل

 info@catmosphere.org
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نهاية سبتمرب/ 
بداية أكتوبر

- للكل

من السبت 1 أكتوبر 
- يف حال كنتم 

ستقومون بتنظيم 
مسرية لكات ووك 

خاصة بكم

 سنقوم بإعداد وتجهيز فيديوهات ترويجية عن كات ووك ٢٠٢٢ )أحدها عن أهمية املشاركة يف كات ووك واآلخر عن كيفية 
التسجيل واملشاركة يف كات ووك(. وسنشاركم  بها لتتمكنوا من نرشها عىل وسائطكم ومشاركة مجموعتكم وأهلكم 

وأصدقائكم.

العد التنازيل: شهرين لكات ووك!

نرجو مشاركة بوست » العد التنازيل: شهرين لكات ووك« عىل وسائل التواصل االجتامعي و/أو مشاركة مجموعتكم وأهلكم 
وأصدقائكم بالبوست وتذكريهم باملوعد عرب اإلمييل، شبكة االنرتانت، الرسائل القصرية...الخ.  نرجو استخدام الهاشتاق 

catwalk٢٠٢٢# وعمل منشن لنا  catmospherenow عند نرش أي بوستات تخص كات ووك.

االثنني
5 سبتمرب

- للكل
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كيفيىة الرتويج لدعمكم 
لكات ووك:

وسائط رقمية

ملخص عن كات ووك

1

٢

هذه امللخصات ترشح كات ووك وقد تم توفري تصاميم لها بأحجام مختلفة لنرشها
عرب أي من وسائطكم ومشاركتها مع شبكتكم

ملخص عن كات ووك / بحجم صغري:
مالئم لفيسبوك تويرت، أي وسط 

رقمي أو عرب اإلمييل.

ملخص عن كات ووك / بحجم كبري:
مالئم ملشاركته مع شبكتكم 

)سواء مع  مجموعتكم  أو 
موظفيكم أو شبكة معارفكم 

من املؤسسات أو مجتمعكم أو 
األهل واألصدقاء(

                           #catwalk2022  / catmosphere.org  /  @catmospherenow  13



كيفيىة الرتويج لدعمكم 
لكات ووك:

وسائط رقمية

تعرفوا عىل القطط الربية

مشاركتها مع شبكتكم )سواء مع موظفيكم أو 
شبكة معارفكم من املؤسسات أو مجتمعكم أو 

األهل واألصدقاء(.

 نرشها عىل وسائل التواصل االجتامعي.

طباعتها وتوزيعها.

                           #catwalk2022  / catmosphere.org  /  @catmospherenow  

وسنقوم بتوفري هذه املنشورات باللغة العربية 
واالنجليزية للتحميل عرب موقعنا.

ويف سبتمرب سنوفر هذه املنشورات للتحميل 
عرب موقعنا بحجم الروالت والبنارات.

منشورات تحتوي عىل معلومات عن القطط الربية الـ٧.
ميكنكم مشاركتها مع/ نرشها عىل:

أسد الجبالاليغورمنر الثلج

األسدالفهدالنمرالبرب

14
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لقد قمنا بتوفري هذه املنشورات بالخيارات التالية: باللغة اإلنجليزية فقط. باللغة العربية فقط. باللغتني 
 @catmospherenow  وعمل منشن لنا #catwalkالعربية واالنجليزية نرجو استخدام الهاشتاق  ٢٠٢٢

عند نرش أي بوستات تخص كات ووك.

كام قمنا بتوفري نص مقرتح لهذه املنشورات يف ملف وورد تجدونه عىل صفحة 
املوارد والوسائط يف موقعنا.

البوست
ترقبوا عودة مبادرة كات ووك

موعد النرش
يف أي وقت من استالمكم للدليل

البوست
باب التسجيل مفتوح اآلن

موعد النرش
1 سبتمرب

البوست: العد التنازيل
شهرين لكات ووك!

موعد النرش
5 سبتمرب ٢٠٢٢

البوست: العد التنازيل
شهر لكات ووك!

موعد النرش
5 أكتوبر ٢٠٢٢

البوست: العد التنازيل
أسبوع لكات ووك!

موعد النرش
٢9 أكتوبر 

البوست: العد التنازيل
حان وقت كات ووك!

موعد النرش
5 نوفمرب ٢٠٢٢

كيفيىة الرتويج لدعمكم 
لكات ووك:

وسائل التواصل االجتامعي:
الجدول الزمني لنرش البوستات
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ما هي مبادرة كات ووك؟

كات ووك هــي مســرية عامليــة ســنوية لقطــع مســافة إىل حــد ٧ كيلومــرتات 

ــط  ــي برتاب ــع الوع ــرية لرف ــدف املس ــق. ته ــواء الطل ــة أو يف اله يف الطبيع

ــىل     ــوء ع ــليط الض ــق تس ــن طري ــا ع ــن حولن ــات م ــع الكائن ــة م ــا الجامعي رفاهيتن

ــة. ــط الربي ــىل القط ــة ع ــة املحافظ أهمي

متى وأين ستقام مبادرة كات ووك؟

ــاركة  ــن املش ــرب ٢٠٢٢، وميك ــبت ٥ نوفم ــوم الس ــرية كات ووك ي ــتنطلق مس س

فيهــا مــن أي مــكان. 

ــجيل  ــو التس ــه ه ــام ب ــاركني القي ــىل املش ــا ع ــاركة يف كات ووك، كل م للمش

ــامل. ــول الع ــوا ح ــام كان ــن أين ــاركة م ــم املش ــا، ث ــرب موقعن ع

بإمــكان املشــاركني االنضــامم إىل أحــد مســريات كات ووك املنظمــة أو تنظيــم 

مســرية خاصــة بهــم ودعــوة الغــري للمشــاركة فيهــا.

ما كيفية املشاركة يف كات ووك؟

كات ووك مسرية ممتعة ومرنة وشمولية ومفتوحة لجميع القدرات.

بإمكان املسجلني املشاركة يف:

كات ووك: املشاركة يف كات ووك بقطع مسافة إىل حد ٧ كيلومرتات.

أو 

ــالت  ــة للعائ ــافة مخصص ــذه املس ــرت. ه ــافة ٧٠٠ م ــع مس ــبال كات ووك. قط أش

ــال ــىل األطف ــبال كات ووك ع ــمى أش ــق مس ــم. )نطل ــال وغريه واألطف

املشاركني يف املسرية(

هل يجب عيل إمتام مسافة ٧ كيلومرتات؟

ــط  ــن القط ــكل م ــرت ل ــم ١ كيلوم ــل الـــ٧ ك ــرتاح ومتث ــرد اق ــي مج ــافة الـــ٧ ه مس

الربيــة الـــ٧. ميكنــك املشــاركة يف كات ووك بإمتــام )١ كــم، ٢كم....الــخ( فاألمــر 

عائــد لــك. ميكنــك تحديــد املســافة التــي ستشــارك بهــا أثنــاء التســجيل. وإذا مل 

يكــن املوقــع الــذي ســتقوم باملشــاركة يف كات ووك بــه يحتــوي عــىل مســار 

ــوع  ــار أو الرج ــيش يف ذات املس ــرار امل ــك تك ــرتات، بإمكان ــد إىل ٧ كيلوم ميت

والعــودة مــن نقطــة انطالقــك.

هل ميكنني الهرولة أو الركض يف مسرية كات ووك؟

عليــك  ونقــرتح  تفضلهــا.  التــي  بالطريقــة  املســافة  إكــامل  ميكنــك  نعــم، 

املشــاركة عــن طريــق املــيش أو الركــض، كــام ميكنــك القفــز، ركــوب الدراجــة، 

أو قطعها بالعجالت ... كيفام تشاء، األمر مرتوك لك!

إذا مل يكن باستطاعتي أداء مسرية كات ووك يف الطبيعة أو الهواء الطلق، 

هل ميكن أن أميش أو أركض مسافة الـ ٧ كيلومرتات داخل املنزل؟

يكــن  مل  وإذا  الطلــق  الهــواء  أو  الطبيعــة  يف  املشــاركة  عــىل  نشــجعك 

املنــزل. داخــل  مــن  املســرية  إمتــام  فيمكنــك  باســتطاعتك 

ما الذي تهدف إليه مبادرة كات ووك؟

بالرتكيــز عــىل األوجــه التــي تجمــع بــني العنايــة بالــذات واالهتــامم بالطبيعــة، 

ــع  ــة م ــة مرتابط ــا الجامعي ــىل أن رفاهيتن ــد ع ــادرة كات ووك للتأكي ــعى مب تس

ــا. الكائنــات مــن حولن

ما هي العالقة بني صحة القطط الربية والصحة البرشية؟

تعتمد جميع الكائنات عىل بيئاتها يف سبيل صحتها ورفاهيتها. ومن الرضوري 

أن نتخذ دوراً فعاالً يف إنشاء بيئات صحية عىل املستوى املحيل والعاملي.

ما هي العالقة بني البيئة الصحية والشخص الصحي؟

تعد البيئة الصحية حاجة ملحة لضامن الصحة البرشية.تعود ٢٤٪ من جميع 

الوفيات البرشية العاملية إىل عوامل بيئية، بينام يتعرض ربع سكان العامل 

ملخاطر صحية بسبب عدم مامرستهم للنشاط البدين بشكل كاف يف ظل تزايد 

منط حياة مجتمعاتنا غري النشط.

ما هي العالقة بني البيئة الصحية والقطط الربية؟

القطــط الربيــة أكــرث اعتــامداً عــىل بيئاتهــا مــن اإلنســان. وكلهــا مهــددة بفقــدان 

موائلهــا حيــث تقلصــت أعــداد البــرب واألســد والنمــر والفهـــــد بنســبة ٦٥٪ - ٩٦٪ 

عن نطـــاق تواجدها التاريخـــي.

كيف تسعى مبادرة كات ووك للجمع بني تلك املفاهيم؟

مبــادرة كات ووك دعــوة ملامرســة نشــاط بــدين يف الطبيعــة، والتأكيــد بذلــك 

ــه  ــت ذات ــة، ويف الوق ــا الطبيعي ــة ملوائله ــة املاس ــط الربي ــة القط ــىل حاج ع

مالحظــة العوائــد الجســدية والعقليــة ملامرســة النشــاط البــدين يف الطبيعــة.

WHO on environmental factors: https://www.who.int/activities/environmental-health-:املصادر
-impacts + WHO on physical activity: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical

activity + **Panthera on Big Cats and habitat loss: Panthera.org

ــط  ــد الق ــي تحدي ــيطلب من ــع س ــرب املوق ــجيل ع ــد التس ــت، عن ــا فهم ــب م حس

الــربي املفضــل لــدي الــذي ســأهدي مشــاركتي يف كات ووك لــه. وســيكون 

ذلــك فريــق قطــي الــربي. أيــن أجــد املزيــد مــن املعلومــات عــن القطــط الربية؟

 @catmospherenow تابعــوا حســاباتنا يف وســائل التواصــل االجتامعــي عــىل

وانضمــوا لقامئتنــا الربيديــة التــي سنشــارككم مــن خاللهــا مبعلومــات عــن 

القطــط الربيــة الـــ٧ حتــى ميكنكــم اختيــار أحدهــا عنــد التســجيل يف مبــادرة كات 

ــة  ــط الربي ــن القط ــات ع ــن املعلوم ــد م ــىل املزي ــالع ع ــم االط ــام ميكنك ووك. ك

الـــ٧ بزيــارة موقعنــا االلكــرتوين.

هل سيكون هناك فائزين أو سيتم تقديم جوائز للمشاركني؟

غالبيــة  أهــدى  ٢٠٢١م،  يف  الفعــيل.  باملعنــي  فائزيــن  أو  جوائــز  توجــد  ال 

الربيــة  القطــط  أي  نعلــم  ولــن  النمــر  إىل  مشــيهم  مســافة  املشــاركني 

ســيحظى بأكــرب عــدد مشــاركات يف النســخة الثانيــة مــن مبــادرة كات ووك ٢٠٢٢ 

إال بعــد مــي الخامــس مــن نوفمــرب )يــوم إطــالق املبــادرة(.

بــدالً مــن تتويــج فائزيــن أو توزيــع الجوائــز التقليديــة، نؤمــن أنــه كلــام زاد عــدد 

املشــاركني يف كات ووك، الذيــن زادت معرفتهــم بالقطــط الربيــة، وارتفــع 

ــن. ــا فائزي ــنكون جميعن ــك س ــم، بذل ــىل بيئاته ــم ع ــم وحرصه ــم له تقديره

ــاع  ــامم وارتف ــىل االهت ــد ع ــا تؤك ــد ذاته ــخاص يف كات ووك بح ــاركة األش مش

الوعــي وااللتــزام عــىل املســتوى الشــخيص، وهــذا مــا يتطلبــه األمــر مــن كل 

ــا إلحــداث تغيــري عــىل مســتوى العــامل. من

هل ميكنني التربع من أجل حامية القطط الربية؟

مــن  تربعــات  لجمــع  تســعى  ال  ووك  كات  ومبــادرة  كامتوســفري  مؤسســة 

املشــاركني.

يف حــال رغبتــم، ميكنكــم التــربع مبــارشة عــرب الصفحــة الخاصــة ملنظمــة بانثريا: 

panthera.org/catmosphere

هل هناك تكلفة مادية للمشاركة يف مسرية كات ووك؟

مســرية  هــي  ووك  كات  ووك.  كات  يف  للمشــاركة  ماديــة  تكلفــة  توجــد  ال 

افرتاضيــة مجانيــة متاحــة للجميــع. كل مــا عليــك هــو التســجيل واالســتمتاع 

مبســريتك.

وإذا أردت التــربع لحاميــة القطــط الربيــة، ميكنــك ذلــك عــرب زيــارة املوقــع 

الخــاص ملنظمــة بانثــريا:

panthera.org/catmosphere

األسئلة الشائعة
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شكر خاص 

WWW.RCU.GOV.SA

WWW.PANTHERA.ORG

تأسيس كامتوسفري

ــة  ــة املحافظ ــي بأهمي ــرش الوع ــة ن ــفري مبهم ــق كامتوس ــف فري يف ٢٠١٩م، كُل
ــريب  ــر الع ــتقبل للنم ــني مس ــة تأم ــىل أهمي ــز ع ــع الرتكي ــة، م ــط الربي ــىل القط ع
والعمــل املشــرتك بــني الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــال ومنظمــة بانثــريا. وذلــك 
أدى إىل تأســيس مؤسســة كامتوســفري والتــي أطلقــت عــدد مــن املبــادرات 

ــا كات ووك. ــا أوىل حمالته ــي ومنه ــرش الوع ــة لن ــة الناجح العاملي
ــة  ــوزراء يف اململك ــس ال ــامد مجل ــاهمة يف اعت ــك املس ــن ذل يف ٢٠٢١م، تضم
ــاء رشاكات  ــريب وإنش ــر الع ــاً للنم ــر يوم ــن فرباي ــارش م ــعودية الع ــة الس العربي
مــع اللجنــة األوملبيــة الدوليــة، األوملبيــاد الخــاص، و Google وغريهــم ومشــاركة 

ــة. ــات عاملي ــرات ومنص ــة يف مؤمت املؤسس

عن الهيئة امللكية ملحافظة العال 

أنشــئت الهيئــة امللكيــة ملحافظــة العــال للحفــاظ عــىل تــراث وإرث محافظــة العــال، 
الواقعــة شــامل غــرب اململكــة العربيــة الســعودية، والتــي تشــتهر مبقوماتهــا 

الطبيعيــة والثقافيــة املتميــزة.
 ٢٢,٥٦١ مســاحة  اســتعادة  إىل  العــال  ملحافظــة  امللكيــة  الهيئــة  وتســعى 
كــم مربــع كجــزء مــن خطــط العــال لتعزيــز مكانتهــا كإحــدى الوجهــات األثريــة 
والثقافيــة، ضمــن التزامهــا بحاميــة النمــر العــريب والحفــاظ عليــه مــن االنقــراض 

بتنفيــذ مجموعــة متنوعــة مــن املبــادرات.
كــام وقعــت الهيئــة اتفاقيــة رشاكــة مــع منظمــة بانثــريا الخرييــة الرائــدة عامليــاً 
ــه  ــريب يف موائل ــر الع ــتقبل للنم ــامن مس ــة لض ــط الربي ــىل القط ــاظ ع يف الحف
الطبيعيــة. كــام قامــت بتخصيــص مبلــغ ٢٥ مليــون دوالر لصنــدوق النمــر العــريب، 
ــة  ــادرات املحافظ ــن مب ــة م ــذ مجموع ــة لتنفي ــئتها الهيئ ــتقلة أنش ــة مس منظم

عــىل النمــر العــريب عــرب موائلــه.
وقــد خصصــت محافظــة العــال خمــس محميــات طبيعيــة متتــد عــىل مســاحة ١٢,٥٠٠ 
ــاد  ــريا واالتح ــل بانث ــن مث ــني الرائدي ــرباء الدولي ــع الخ ــتعمل م ــع وس ــرت مرب كيلوم
الــدويل لحفــظ الطبيعــة لتفعيــل وحاميــة هــذه املناطــق ترجمــة لطموحهــا 

ــة. ــا الطبيعي ــة إىل موائله ــور العربي ــادة النم بإع

عن منظمة بانرثا

ــة  ــدة املكرس ــة الوحي ــي املنظم ــام ٢٠٠٦م وه ــريا يف ع ــة بانث ــت منظم تأسس
ــش  ــي تعي ــعة الت ــة الشاس ــة البيئي ــة الـــ٤٠ واألنظم ــط الربي ــواع القط ــة أن لحامي
فيهــا. يقــوم فريــق بانثــريا املكــون مــن علــامء األحيــاء وعلــامء البيانــات وخــرباء 
ــن  ــبعة م ــواع الس ــة األن ــة وحامي ــة بدراس ــط الربي ــار القط ــني وأنص ــذ القوان تنفي
القطــط الربيــة: الفهــود واليغــور والنمــور واألســود وأســود الجبــال ومنــور الثلــج 
والببــور.  كــام تقــوم بانثــريا بتطويــر وتنفيــذ اســرتاتيجيات عامليــة لحاميــة القطــط 

األكــرث عرضــة للخطــر.
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يف حال وجود أي استفسارات أو رغبتكم
 فـي الحصول علـى معلومــات إضافيــة

 نرجو التواصل معنا عىل اإلمييل
INFO@CATMOSPHERE.ORG

القطط األليفة و)الكالب(
 من أجل القطط الربية

رحلة إىل مستقبل
 صحي للجميع

مرح ومتعة لألجيال 
املتعددة

تأثري عىل الصعيد
 العاملي

الحركة ... بركة

جيل املحافظة عىل
 البيئة

الوجوه الجديدة للياقة
 يف السعودية

تعزيز مبادئ اللياقة
 لألجيال القادمة 

إنها مجرد نقطة
 )البداية(

للجميع  اللياقة 

منيش جميعا
 لدعم قضية جامعية

مسارات مختلفة .... وجهة 
واحدة

 #catwalk2022  / catmosphere.org  /  @catmospherenow  


