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٢۰٢۱ تشرين الثاني ۱٨  قمة

 جنيففي  قصر االمم  الشباب

 اإلنترنت وعلى  ينشطاالن

 في ينالمشارك المدارس طالب انتباه لجذب ،حكومية غيرال ةالمنظم ،dev.tv قبل من الوثيقة هذه تطوير تم :قانوني إشعار

 ،والنح هذا على .اإلنترنت وعلى (سويسراف )جني في ٢۰٢۱ تشرين الثاني ۱٨ في سيعقد الذي طين"شاالنالشباب  قمة"

ة لمنظم)ا dev.tv وافق. تالحدث في آخر شريك أي أو المتحدة األمم رأي تعكس وال فقط التعليمي لالستخدامهي  الوثيقة هذه

 هذا سياق في المتحدة األمم وشعار اسم ، وسيط أي خالل من أو وقت أي في ، استخدام عدم على أيًضا (حكومية غيرال

.المنظمة من صريح إذن دون الحدث

للتربية الدولي والمكتب اليونسكو من كريم بدعم
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 مقدمة

بفضل وسائل التواصل االجتماعي ومنصات و جيل جديد من النشطاء الشباب على مستوى العالم.  في السنوات األخيرةظهر 

 يستخدمون أصواتهم ومهاراتهم للتحدث عن عدم المساواة أو األزمات البيئية والمطالبة بالتغيير. العالمية، اصبحواالشباب 

ل من لم يتوقف الشباب عن القتال بال كل -حيث يقلب الوباء العالمي عالمنا رأًسا على عقب  -مسبوقة بينما نمر بأوقات غير 

 أجل المستقبل الذي يريدونه.

القدرة  ملديك -أيها المواطنون الشباب في العالم  - مفي حين يتم تصوير الشباب غالبًا على أنهم قادة الغد ، فإن الحقيقة هي أنك

 اليوم. فرقالعلى إحداث 

هم في هذه المجموعة هم بعض األمثلة الرائعة. لقد دافعوا عن أسبابهم، وتوصلوا إلى حلول لمعالجة ونالنشطاء الذين ستكتشف

 بنشاط لصالح األجيال الحالية والمستقبلية. القضايا التي تؤثر على مجتمعاتهم أو البيئة. إنهم يقودون التغيير

"جيل جديد ، حلول جديدة" جائزة لتفانيهم  -٢۰٢۱ستمنح الشخصيات الخمس الشابة المدعوة إلى قمة الناشطين الشباب 

 وإنجازاتهم البارزة نحو تشكيل عالم سلمي ومستدام ومتساٍو.

لسياقات المحلية. وا وأسبابهم،، ٢۰٢۱هذه الوثيقة مخصصة للطالب الذين يرغبون في معرفة المزيد عن الفائزين بجائزة عام 

مقاطع و ،ومقاالت صحفية أنفسهم،النشطاء  تم استخدام العديد من الموارد المتنوعة لتطوير هذه الوثيقة: مساهمات من قبل

استخدام المصادر التي أشرنا  كم، وما إلى ذلك. يمكنفيديو، وأيًضا تقارير أعدتها منظمات دولية، ومنظمات غير حكومية

 بشكل خاص. مي الموضوعات التي تهمكإليها للتعمق أكثر ف

 مئلتك، عبر اإلنترنت أو شخصيًا، واالستماع إلى أساشطينالنالشباب في قمة  مقراءة جيدة ونتطلع إلى الترحيب بك منتمنى لك

. نأمل أن تستخدم هذه المنصة للتواصل مع الشباب اآلخرين من جميع أنحاء العالم وأن تكون ٢۰٢۱ تشرين الثاني ۱٨في 

 مصدر إلهام التخاذ إجراءات!

 

 بزيارة موقعنا على اإلنترنت للحصول على األخبار والتحديثات! واموعلى وسائل التواصل االجتماعي وق YAS21#تابعوا 

 
 

 

    
 

 

 

 

 
  

https://www.instagram.com/youngactivists_summit/
https://www.facebook.com/YoungActivistsSummit
https://www.youtube.com/channel/UCq89DSCxoU_s0tRzt_vlBRA
http://www.youngactivistssummit.org/
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 .دي روسيو ومارينا ووثولين : إيزابيل بوييار وتيفينعبر جمع الملف وإنتاجهلقد تّم 
.   
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 لوال ماين

 عاما، جنوب السودان٢٦

 المصدر: كايتي دولل / ن ب ر 

وال يتعلق بالناس الذين يجتمعون ويوقعون وقف إطالق النار وما إلى ذلك. إنه فه، زمنشيء يتم بناؤه بمرور الم هو "السال

 لوال -الموقف تجاه بعضنا البعض ".  جيل التغيير. إنه تغيير في طريقة التفكير. إنه تغيير في
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 عنينبذة 

 لوالنص من 

 انا من جنوب السودان. ، واعامً  ٢٢ ابلغ من العمر و اسمي لوال

 ٢٢٢ميالً ) ٢٢٢، اضطرت عائلتي إلى الفرار للعثور على مكان للجوء. قطعوا مسافة ندما بدأت الحرب األهلية في بلديع

ن في نا في مخيم للنازحيياستقرّ و ولدت في الطريق. لقد فقدت اثنين من أخواتي خالل هذه الرحلة. قد  كم( بحثاً عن ملجأ و

 دون الحصول على التعليم المناسب أو الرعاية الصحية.، عاًما ٢٢لمدة ، عشت في مخيم لالجئينشمال أوغندا. 

سنوات من العمل  ٢رأيته كان هو الذي يستخدم لتسجيل الالجئين في المخيم. استغرق األمر  أتذكر أن أول جهاز كمبيوتر

ألمي لتوفير ما يكفي لشراء أول جهاز كمبيوتر. قلت لنفسي: "إذا تمكنت والدتي من العمل لمدة ثالث سنوات لشراء هذا 

ساعات  ٢ولى هي شحنه حيث كان علي أن أمشي كانت الصعوبة األ ، فيمكنني تعلم كيفية استخدامه."الكمبيوتر من أجلي 

 تعلمت كيفية استخدامه من خالل مشاهدة البرامج التعليمية.و كل يوم للوصول إلى مولد. 

 .ماين لوال، انتقلت إلى الواليات المتحدة األمريكية حيث أنشأت شركة ألعاب الفيديو الخاصة بي ومؤسسة ٢۰۱٧في عام  

 ، كما تم االعتراف بي في٢۰٢۰لعام ابطال ال س.ن.ن. للتغيير : الفائز بجائزة بالنسبة لنشاطي الجوائزتلقيت العديد من لقد 

جوائز "و  "العاب الفايس بوك"من قِبل  "المواطن الالعب العالمي"مليون بث مباشر( كـ ٢٫٧٢) " ٨۱۰٢"جائزة األلعاب 

 الستخدام األلعاب لتعزيز اإليجابية والمجتمع. "األلعاب

 

 الحل الذي أقدمه: استخدام ألعاب الفيديو لخلق التعاطف مع الالجئين

 لوالنص من 

أظهر لي أحد أصدقائي لعبة فيديو مشهورة  في أحد األيام ،

كان لها صدى مع تجربتي. هذا عندما بدأت أدرك أن ألعاب 

. ةة. يمكن أن تكون األلعاب أداة قوالفيديو ليست مجرد متع

عندما تلعب لعبة فيديو، فأنت تتخذ قرارات. لقد طورت أول 

لبداية في ا. لعبة بسيطة لي أثناء إقامتي في مخيم لالجئين

لترفيه عن األشخاص الذين يعيشون هناك. بعد ذلك، أدركت ل

أنه يمكن أيًضا أن يكون أداة لخلق التعاطف مع الالجئين 

 وإحداث التغيير االجتماعي.

ً  لقد ابتكرت لعبة على الهاتف المحمول تسمى "السالم" ، والتي تعني "السالم". تضع هذه اللعبة الالعب في مكان  حرفيا

مزقته الحرب. الشخصية في اللعبة مستوحاة من والدتي. أريد أن يفهم الناس رحلة الالجئ. يجب أن تشعر الجئ يفر من بلد 

 به كالعب وأنت تهتم بالشخصية.

file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/3.%09https:/www.facebook.com/fbgaminghome/blog/the-game-awards-2018-recognizing-this-years-global-gaming-citizens
file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/3.%09https:/www.facebook.com/fbgaminghome/blog/the-game-awards-2018-recognizing-this-years-global-gaming-citizens
file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/3.%09https:/www.facebook.com/fbgaminghome/blog/the-game-awards-2018-recognizing-this-years-global-gaming-citizens
file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/3.%09https:/www.facebook.com/fbgaminghome/blog/the-game-awards-2018-recognizing-this-years-global-gaming-citizens
https://www.youtube.com/watch?v=9AVSja23gdI
https://www.youtube.com/watch?v=9AVSja23gdI
https://www.youtube.com/watch?v=9AVSja23gdI
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لقد أنشأت نظاًما بموجبه عندما تشتري طعاًما أو ماًءا في اللعبة عن طريق عمليات الشراء داخل التطبيق، فأنت تشتريه 

ألرض. حكومية العاملة على اغير اللالجئين ألن األموال التي تنفقها تذهب مباشرة إلى المنظمات بالفعل لشخص ما في مخيم 

أقوم اآلن ببناء تجربة واقع افتراضي تُظهر أنه حتى السلوكيات والخيارات الصغيرة يمكن أن يكون لها عواقب مدمرة وبعيدة 

 تجنب الحرب والعنف في حل النزاع.المدى. الهدف هو مساعدة الالعب على ممارسة وتجربة كيفية 

ألعاب الفيديو هي وسيلة قوية للغاية يمكننا استخدامها لتغيير العالم والتثقيف والمساعدة في خلق التعاطف. آمل أن تنير لعبتي 

 .المراهقين اليوم عندما يصبحون الجيل القادم من صناع السياسة

. 

 أخباري

 لوالنص من 

نيتي ب "يونع محرك األلعالقد وقعت مؤخًرا شراكة مع صاو الناشئة.  "العاب جونوب"أنا حالًيا الرئيس التنفيذي لشركة 

 لتمويل مركز تكنولوجي لالجئين في مخيم الالجئين حيث نشأت في أوغندا. تكنولوجي" 

مثل  ،تمعات التي تعاني من نقص المواردلقد أنشأت مؤسسة لتوفير الوصول إلى التكنولوجيا والتعليم وفرص العمل للمج

 الالجئين في أوغندا وكينيا.

شيئًا  ، فإنك تمنح الناستى لو كان الطعام والمالبس مهمين، فمع التكنولوجيامن واقع تجربتي كالجئ، علينا أن ندرك أنه ح

، ئينلذين يعيشون في مخيمات الالجايمكنهم استخدامه لتحسين حياتهم. بالنسبة لألشخاص النازحين أو األشخاص األقل حًظا 

 .فإن تعلم المهارات واستخدام التقنيات الجديدة ليس فقط شريان حياة بل هو مفتاح النجاح في الحياة
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 قضيتي: تعزيز حقوق الالجئين والسالم من خالل التقنيات الجديدة

 مقتطفات نصية من:

 .الالجئون يستعيدون حقًا من حقوق اإلنسان بالتكنولوجياالواشنطن بوست: • 

عليم الالجئين ت،  تمكين الالجئين من خالل التكنولوجيا،  لمحة عن األرقامالمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين: • 

 .األزماتفي 

 .حق من حقوق االنسان الغير قابلة للتصرفالتعليم من أجل المهاجرين: اليونسكو: • 

ان منصة تعليمية عالمية لمواجهة أزمة التعليم الناجمة عن فيروس تطلقمنظمة اليونيسف ومايكروسوفت اليونيسف: • 

 .٩۱كوفيد

 

 ما هو الالجئ؟

يغادرون  (.ون الالجئينلمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤلوفقاً المسلح أو االضطهاد" )الالجئ هو شخص "يفر من النزاع 

شخًصا يختار االنتقال. قد يفرون من " للغاية. أما المهاجر على الطرف اآلخر، فيُعتبر  اً خطر يشكلالبقاء  وطنهم ألن

ضطهاد ، ال يعتبرون االضطرابات أو المجاعة أو الجفاف أو االنهيار االقتصادي. لكن ما لم يكونوا في خطر الصراع أو اال

 (.بريتانيكاوفقاً ل )" الجئين 

عاًما. بمجرد أن يصبح الشخص  ۱٨مليون الجئ في جميع أنحاء العالم، نصفهم تقريبًا تحت سن  ٢٢٦٢يوجد ما يقرب من 

 الجئًا، فمن المرجح أن يظلوا نازحين لسنوات عديدة. إنها حياة في طي النسيان.

ينتهي األمر بالعديد من الالجئين إلى قضاء جزء من حياتهم في مخيمات الالجئين، والتي كان من المفترض في األصل أن 

يمات أجبروا على الفرار. تقع بعض أكبر مختكون مرافق مؤقتة تم بناؤها لتوفير الحماية والمساعدة الفورية لألشخاص الذين 

 الالجئين في العالم في بنغالديش وأوغندا وكينيا واألردن وتنزانيا وإثيوبيا.

 ٧٧۱واجه العديد من سكان المخيم أحداثًا صادمة ويفتقرون إلى الوصول إلى الضروريات األساسية والتعليم. أكثر من نصف 

األمم المتحدة  السامية مفوضيةوفق الال يذهبون إلى المدرسة ) مليون طفل ٢٧٧ ،سيةالدراسة االسامليون طفل الجئ في سن 

 .(. ومع ذلك ، يعد التعليم أداة مهمة لفهم قيمة السالم وتعلم المهارات التي ستؤدي إلى حياة أفضل٢۰۱٩، لشؤون الالجئين

 

 كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم الالجئين؟

تعتبر التكنولوجيا أداة قوية لمساعدة الالجئين في الحصول على التعليم، والتنقل في حياتهم كالجئين وإعادة بناء حياتهم. وفقًا 

، فإن أهم ثالثة عناصر يأخذها الالجئون معهم عندما يضطرون بشكل غير مع الالجئين السوريين والعراقيينلمسح أجري 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين(. يمكن أن يعني وفق ماء والغذاء وهاتفهم )متوقع إلى مغادرة منازلهم هي ال

https://www.washingtonpost.com/brand-studio/wp/2018/11/05/feature/refugees-reclaim-a-human-right-with-technology/
https://www.washingtonpost.com/brand-studio/wp/2018/11/05/feature/refugees-reclaim-a-human-right-with-technology/
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/figures-at-a-glance.html
https://www.unhcr.org/events/campaigns/5fc126394/empowering-refugees-through-technology.html
https://www.unhcr.org/events/campaigns/5fc126394/empowering-refugees-through-technology.html
https://www.unhcr.org/neu/28737-refugee-education-in-crisis-more-than-half-of-the-worlds-school-age-refugee-children-do-not-get-an-education.html
https://www.unhcr.org/neu/28737-refugee-education-in-crisis-more-than-half-of-the-worlds-school-age-refugee-children-do-not-get-an-education.html
https://fr.unesco.org/courier/2018-4/leducation-migrants-droit-lhomme-inalienable
file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/Unicef-et-microsoft-lancent-une-plateforme-dapprentissage-mondiale-coronavirus-covid19
file:///C:/Users/Guillaume%20H/Downloads/Unicef-et-microsoft-lancent-une-plateforme-dapprentissage-mondiale-coronavirus-covid19
https://www.unhcr.org/news/latest/2016/7/55df0e556/unhcr-viewpoint-refugee-migrant-right.html
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-migrant-and-a-refugee
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-migrant-and-a-refugee
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الهاتف المحمول المتصل باإلنترنت وصوالً أسرع إلى األمان، والبقاء على اتصال مع األقارب، والوصول إلى المستندات 

 جوء.المهمة المخزنة على اإلنترنت، ومعرفة الخدمات المقدمة لطالبي الل

ال يمتلكون هاتفاً على  ٢٩۰من عامة السكان المتالك هاتف متصل و  ٢۰۰ومع ذلك، ال يزال الالجئون أقل احتماالً بنسبة

 اإلطالق. التكلفة هي العائق الرئيسي: يمكن أن يمثل البقاء على اتصال ما يصل إلى ثلث دخلهم المتاح.

. قد يعني التضمين الرقمي األفضل ۱٩كوفيديم خاصة في سياق جائحة يمكن أن تساعد التكنولوجيا في سد الفجوة في التعل

الوصول إلى التعلم عن بُعد، وكذلك العمل عن بُعد. يمكن أن يستفيد الالجئون من الطلب المتزايد على العمل الحر على 

 عد الالجئين على الوصولمنصات العمل عبر اإلنترنت، وهو أمر أعلى في سياق الوباء. يمكن لمحو األمية الرقمية أن تسا

 إلى سوق العمل وكسب لقمة العيش إلعادة بناء حياتهم

. 

 إضافية:مصادر 

  :الالجئونإدوكي. 

 منح الالجئين فرص عمل من خالل العمل عن بعد: الينزمعهد نيو. 

  :العمل في القطاع الرقمي: اجل انه عملمجلة افريقيا. 

  :ما الفرق بين المهاجر والالجئ؟بريتانيكا 

  التدريس من أجل السالم في مخيمات الالجئين: اد سبيحملة. 

  :أشياء يجب مراعاتها ۱۰التخطيط لتوزيع الهواتف المحمولة؟ المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين. 

  :الحياة الرقمية لالجئينج س م ا. 

  :ليم الالجئينع، شريان الحياة للتعلم: االستفادة من تكنولوجيا الهاتف المحمول لدعم تحياة جديدة بنعمة التلفوناليونسكو. 

  :التكنولوجيا في خدمة النازحينتيكفوجي. 

 

 

  

https://eduki.ch/fr/doc/dossier_1_refugies.pdf
https://eduki.ch/fr/doc/dossier_1_refugies.pdf
https://newlinesinstitute.org/refugees-and-forced-displacement/giving-refugees-employment-opportunities-through-remote-work/
https://newlinesinstitute.org/refugees-and-forced-displacement/giving-refugees-employment-opportunities-through-remote-work/
https://magazinedelafrique.com/african-business/un-travail-dans-le-numerique-oui-mais-un-travail-decent/
https://magazinedelafrique.com/african-business/un-travail-dans-le-numerique-oui-mais-un-travail-decent/
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-migrant-and-a-refugee
https://www.britannica.com/story/whats-the-difference-between-a-migrant-and-a-refugee
https://www.peace-ed-campaign.org/teaching-peace-refugee-camps/
https://www.peace-ed-campaign.org/teaching-peace-refugee-camps/
https://www.unhcr.org/innovation/planning-mobile-phone-distribution-10-things-consider-okay-theres/
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/07/The-Digital-Lives-of-Refugees_FRENCH.pdf
https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/07/The-Digital-Lives-of-Refugees_FRENCH.pdf
https://fr.unesco.org/courier/2018-4/nouvelle-vie-grace-au-mobile
https://techfugees.com/fr/
https://techfugees.com/fr/
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 معلومات حول جنوب السودان

 
 

 

 

 

 

 

      . و االمم المتحدة و البنك الدوليي.سي.بيالمصدر: ب

 مفتاح الحقائق

  وهو أحد أكثر البلدان تنوًعا في إفريقيا. فهي شر الواقعة في أقصى جنوب السودانالعيتكون جنوب السودان من الواليات ،

 مجموعة عرقية رئيسية مختلفة، ويتبع معظم سكانها ديانات تقليدية. ٢۰موطن ألكثر من 

  ۱٧٢عاًما من حرب العصابات التي أودت بحياة  ٢۰، بعد أكثر من  ٢۰۱۱أصبح جنوب السودان دولة مستقلة في عام 

مليون شخص على األقل وشردت أكثر من أربعة ماليين. عاد العديد من األشخاص الذين فروا سابقًا من العنف، لكن 

 االستقالل لم ينه الصراع في جنوب السودان.

  وتشريد الماليين. ٢۰۰۰۰۰ ى إلى نزاع أسفر عن مقتل أكثر منمما أد ٢۰۱٢اندلعت الحرب األهلية مرة أخرى في عام 

 في محاولة إلنهاء الحرب األهلية المستمرة منذ  ٢۰۱٨قيع اتفاقية تقاسم السلطة بين األطراف المتحاربة في أغسطس تم تو

 خمس سنوات.

 ة.في ظروف حرب دائمعاًما ويعيشون  ٢۰من السكان تقل أعمارهم عن  ٧٢۰، في جنوب السودان  

 

 حكومة

 (٢۰۰٢الرئيس: سلفاكير ميارديت )منذ 

 :مصادر

 بي بي سي• 

 بريتانيكا• 
  

 جمهورية جنوب السودان

 العاصمة: جوبا
 مليون۱۰-٧٧٢عدد السكان: 

 كيلومتر مربع ٧٢٢٢۱٩المساحة: 

العربية )كالهما رسمي( ، الجوبا  اللغات: اإلنجليزية ،

 العربية ، الدينكا

 الديانات: الديانات التقليدية ، المسيحية

 أ ٢٨ذ ،  ٢٢العمر المتوقع: متوسط 

 العملة: الجنيه السوداني
 

https://www.bbc.com/news/world-africa-14069082
https://www.bbc.com/news/world-africa-14069082
https://www.britannica.com/place/South-Sudan
https://www.britannica.com/place/South-Sudan
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 مابولو لويس

 عاما، الفلبين ٢٢

 المصدر: برنامج األمم المتحدة للبيئة    

 

 س للحلول القائمة علىتفكير في أنظمة الغذاء ووضع األسفريد إلعادة ال"نحن في مرحلة زمنية حرجة، فنحن في وضع 

 لويز -ة داخل مجتمعاتنا." يطبيعموارد الال
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 عنينبذة 

 لويزمن نص 

ناشيونال لقد فزت بجائزة لبين. أعمال من الف امرأةو ة، وأنا شيف ومزارععاًما ٢٢ أبلغ من العمر، اسمي لويز مابولو

 ة، وفخورثالثينفوربس تحت سن ال و اب في برنامج األمم المتحدة للبيئة،بشللاألرض  ةبطل و ،الشباب للمكتشفينجيوغرافيك 

 .المزارعين ، وهو مشروع اجتماعي لتحقيق النجاح المستدام"مشروع الكاكاو" ةبمؤسس

، "ر شيف للشبابماست"لتلفزيوني االواقع ، بعد أن أصبحت في المرحلة النهائية في برنامج بدأت رحلتي في سن الثانية عشرة

ألتدرب مع بعض كبار الطهاة  أتيت، من حياتي التأسيسيةالذي دفعني إلى مهنة مبكرة جدًا في الطهي. في هذه السنوات 

ب ت على لقوحصل -االحترافية وأفضل المطاعم في هذا المجال، واستضيف عشاًءا مؤقتًا وتميزت في مسابقات الطهي 

عض الطهاة الطهي، عملت مع ب ت التدريب التي أمضيتها في. في سنوا"فلبينالتاتلر "، وهو لقب من معجزة الطهي الفلبينية

 أدركت بسرعة أن أنظمة الطعام امتدت إلى ما هو أبعد من الطهاة في المطبخ والوجبات على طاوالتنا.األكثر احتراًما، 

شاق كان العمل ال مميزة.دًا في حقيقة أن وراء هذه العشاءات الج ة، كنت منغمسكفتاة صغيرة من بلدة زراعية بالدرجة األولى

للمزارعين والنظام البيئي الواسع للصناعة الزراعية. لقد أخذت على عاتقي مسؤولية إلقاء الضوء على هذه الحقائق عندما 

القوائم الموسمية، والترويج للمطبخ كما ، االنتقال إلى قوائم طعام من المزرعة إلى المائدة -تطورت في مسيرتي المهنية 

 جبات العشاء المؤقتة.المحلي من خالل و

ر د حوالي ألف منزل، ودمّ شرّ و  ، "تن-تايفون نوكإعصاريعرف ب "، ضربت مدينتي ٢۰۱٢في كانون األول )ديسمبر( 

ً كمن األراضي الزراعية في مسقط رأسي وحده، تار ٨۰۰ عددًا ال يحصى من العائالت دون سبل عيش مستقرة لشهور أو  أ

اًما بعد عام في شدتها المتزايدة. عالوة على ذلك ، نحن من أكثر ع ين تشهد هذه األعاصيرحتى سنوات. الحقيقة هي أن الفلب

البلدان عرضة لألخطار التي يسببها تغير المناخ ومنطقتنا هي في الخطوط األمامية لهذه الكوارث والعواصف، والمزارعون 

 لى البيئة والظروف الجوية.في مجتمعي هم من أكثر الناس معاناة. كانت سبل العيش تعتمد كليًا ع

 

 الحل الذي أقدمه: مشروع الكاكاو

 لويز مننص 

ن ، وهو مشروع نقدم فيه للمزارعيالكاكاو: لقد بدأت مشروع ةتجربة تحول كامل وجعلها، حياتي القويحدث اإلعصار  غيّرلقد 

ً والمرنة والمتنوعة. نريد تقصير الفجوةالمهارات والمعرفة والموارد التي يحتاجون إليها لتنمية سبل العيش الذكية   مناخيا

 بين اإلنتاج واالستهالك، والتأكد من أن عملنا يعود بالفائدة على كل من الناس والكوكب.

. هو منا البيئيانظ من انتاجبالفعل  و هواخترنا الكاكاو كمحصول أساسي، حيث إنه محصول مرتفع الطلب وعالي القيمة 

للمزارعين شتالت الكاكاو، والتدريب على  الكاكاواألنسب لمناظرنا الطبيعية وهو محصول مقاوم للمناخ. يوفر مشروع 

https://www.youtube.com/watch?v=wj8aGXSkN2Q
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مزارع وزرع  ٢۰۰عمل المشروع مع أكثر من  مة بمعايير الجودة. منذ أن بدأناإنتاج حبوب الكاكاو بطريقة مسؤولة ومستدا

 تاًرا من األرض.هك ٨٢شجرة وأعاد تشجير  ٨٢۰۰۰أكثر من 

الهدف هو بناء سبل عيش مستدامة وقادرة على الصمود 

أمام الكوارث للمزارعين. نخطط لزراعة مليون شجرة 

. تمتص كل شجرة كاكاو ما يصل ٢۰٢۰كاكاو بحلول عام 

كجم من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الغالف  ٢٢إلى 

في سنوات. تساعد زراعة الكاكاو  ۱۰الجوي في غضون 

إعادة تشجير األراضي القاحلة وإنشاء مظالت غابات 

 تحافظ على مصادر المياه.

نا إلعادة ، وتسخير قوة غاباتالنظم الغذائية والوظائف الخضراءتتمثل رؤيتنا في التخلص من الوصمات السلبية المحيطة ب

 التفكير في الطريقة التي ننتج بها طعامنا.

 

 أخباري

 لويز مننص 

نظمتنا ، التي تؤثر سلًبا على أ، وأزمة الكواكب الثالثيةبين الوباء الذي يعطل سالسل التوريد -زمنية حرجة  نحن في نقطة

، فنحن في وضع فريد إلعادة التفكير في هذه النظم الغذائية ووضع األساس تزيد من تهميش مجتمعات المزارعينالغذائية و

 القائمة.ة يلطبيعالحلول ل

برامج تدريبية جديدة، وتأمين أنا أعمل بجد لتطوير 

السوق لمحاصيلنا، وإيجاد مشترين ملتزمين 

 ،كاو المستدام والمصادر األخالقيةبالحصول على الكا

 من بين أمور أخرى.

 الرابع للشباب و المناخحدث اللقد شاركت مؤخًرا في 

 .٢۰٢۱ ايلولفي إيطاليا في 

 

 

 قضيتي: الزراعة المستدامة والعمل المناخي

 مقتطفات نصية من:

  :ما هو تغير المناخوكالة ناسا 

 يتغير المناخالة والتنمية المستدام أغراضية والزراعة: منظمة األغذ 

https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
https://climatekids.nasa.gov/climate-change-meaning/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/overview/fao-and-post-2015/climate-change/fr/
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  :دليل المبتدئين للزراعة المستدامةبرنامج األمم المتحدة للبيئة 

  :غرس األشجار "له إمكانات مذهلة" لمعالجة أزمة المناخالجارديان 

 ٢۰ حاسماً لحماية و استعادة الغطاء الحرجي في العالم ۱٢۰٢إزالة الغابات: سيكون العام :  دقيقة 

  :ما هي فوائد إعادة التشجير؟وولف سنتر 

 

درجة حرارة سطح األرض بنحو درجتين فهرنهايت في المائة عام الماضية. أصبحت قضية تغير المناخ أكثر زاد متوسط 

 على كل دولة في العالم. إلحاًحا وتؤثر

 

 ما هو تغير المناخ؟ 

في منطقة على مدى فترة طويلة من  -الحرارة وهطول األمطار مثل درجة  -الظروف يصف تغير المناخ تغيًرا في متوسط 

 الزمن.

تساهم الكثير من العوامل في المناخ، لكن يتفق العلماء على أن األرض كانت تزداد دفئًا في الخمسين إلى المائة عام الماضية 

ير يرات في درجات الحرارة تأثير كبلتغان لبسبب األنشطة البشرية. هذا مهم ألن المناخ يعمل مثل نظام واحد كبير متصل. 

على شدة وكميات هطول األمطار أثناء العواصف، وكذلك الجفاف وموجات الحرارة. ويؤثر ذلك بشكل مباشر على التنوع 

، يالبيولوجي ويهدد المحاصيل والحصاد، وبالتالي يهدد الزراعة / النظم الغذائية. إنه يشكل تهديداً أساسياً لألمن الغذائي العالم

 والتنمية المستدامة، ويسبب الفقر.

يجب أن تتكيف الزراعة وتحسن مرونة أنظمة اإلنتاج والمجتمعات التي تعتمد عليها. بمعنى آخر، يجب أن نجد حلواًل لجعل 

، وتمكينهم من العمل ضده. سمحت الزراعة غير المستدامة مثل كين أقل عرضة لعواقب تغير المناخالمزارعين والمستهل

تباس الحراري غازات االحانبعاث الزراعة الصناعية بإنتاج الكثير من الغذاء بتكلفة منخفضة نسبيًا ولكنها تلوث وتساهم في 

 .وحتى في بعض الحاالت في ظهور األمراض

 

 ما هي الزراعة المستدامة؟

احتياجات األجيال الحالية والمستقبلية، مع ضمان الربحية والصحة البيئية والعدالة االجتماعية إنها الزراعة التي تلبي 

طاقة أقل لكل وحدة من المحاصيل المنتجة، وتنتج انبعاثات  ٢٢۰واالقتصادية. تستخدم الزراعة المستدامة ما يصل إلى 

 أكبر من التنوع البيولوجي مقارنة بالزراعة التقليدية. لكل هكتار وتدعم مستويات ٢٢۰غازات االحتباس الحراري أقل بنسبة 

نظًرا ألن الغذاء المنتج على نحو مستدام يتطلب عادةً عمالً أكثر من الطعام المصنوع تقليديًا، فإن لديه القدرة على خلق فرص 

 المزيد من األموال للمزارعين. عمل. وألنه يمكن أن يفرض أسعاًرا أعلى، فإنه يمكن أيًضا أن يدرّ 

https://www.unep.org/news-and-stories/story/beginners-guide-sustainable-farming
https://www.unep.org/news-and-stories/story/beginners-guide-sustainable-farming
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/04/planting-billions-trees-best-tackle-climate-crisis-scientists-canopy-emissions
https://www.theguardian.com/environment/2019/jul/04/planting-billions-trees-best-tackle-climate-crisis-scientists-canopy-emissions
https://www.20minutes.fr/planete/3030283-20210428-deforestation-2021-decisive-protection-restauration-couvert-forestier-mondial
https://www.wolfcenter.org/what-are-the-benefits-of-reforestation/
https://www.wolfcenter.org/what-are-the-benefits-of-reforestation/


 جديدة حلول، جديد جيل

 17 

، مثل استهالك المنتجات المحلية الزراعة المستدامة يمكن للمستهلكين من خاللها تعزيزهناك العديد من الطرق التي 

 والموسمية أو تقليل استهالك اللحوم على سبيل المثال ال الحصر.

 

 مصادر إضافية:

 معالجة تغير المناخ: اليونسكو 

  :مكتب التثقيف المناخي )بالفرنسية(مؤسسة يد بيد 

  :اإلجابة على أسئلتك حول الغذاء وتغير المناخنيويورك تايمز 

  :دامة: تعريف، مبادىء و قضاياالزراعة المستمجلة جيو 

  :الزراعة المستدامة: قضية رئيسية لنمو افريقياليبيراسيون 

  االيكولوجيا الزراعية: حل مستدام لمكافحة انعدام االمن الزراعيبنين: موند:  ٢ت ف 

  :لويز مابولو ۱٩٢۰بطل األرض الشاب برنامج األمم المتحدة للبيئة : 

  حالة الطوارىء المناخيةموند:  ٢ت ف 

  

https://en.unesco.org/themes/addressing-climate-change
https://en.unesco.org/themes/addressing-climate-change
https://www.fondation-lamap.org/fr/office-for-climate-education
https://www.fondation-lamap.org/fr/office-for-climate-education
https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/30/dining/climate-change-food-eating-habits.html
https://www.nytimes.com/interactive/2019/04/30/dining/climate-change-food-eating-habits.html
https://www.geo.fr/environnement/agriculture-durable-definition-principes-et-enjeux-193859
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/10/11/l-agriculture-durable-enjeu-majeur-pour-la-croissance-de-l-afrique_1402072/
https://www.liberation.fr/evenements-libe/2015/10/11/l-agriculture-durable-enjeu-majeur-pour-la-croissance-de-l-afrique_1402072/
https://information.tv5monde.com/video/benin-l-agro-ecologie-une-solution-durable-pour-lutter-contre-linsecurite-alimentaire
https://information.tv5monde.com/video/benin-l-agro-ecologie-une-solution-durable-pour-lutter-contre-linsecurite-alimentaire
https://www.youtube.com/watch?v=7jTv68k5JIU
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercice/15982?id_serie=16151&nom_serie=l_urgence_climatique&niveau=b1_intermediaire&exercice=1
https://apprendre.tv5monde.com/en/exercice/15982?id_serie=16151&nom_serie=l_urgence_climatique&niveau=b1_intermediaire&exercice=1
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 معلومات حول جمهورية الفلبين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المصدر: بي بي سي، االمم المتحدة، و البنك الدولي

 الحقائق مفتاح

 جزيرة  ۱۱لكن الجزء األكبر من سكانها الذين يتزايد عددهم بسرعة يعيشون في  جزيرة، ٧۰۰۰أكثر من  من ل الفلبينتتشك

 .فقط

  استولت  -مستعمرة إسبانية ألكثر من ثالثة قرون وسميت على اسم ملك إسباني في القرن السادس عشر  هي  - الفلبين

 .عليها الواليات المتحدة في أوائل القرن العشرين

 و  ۱٩٢٢الحكم الذاتي عام  تتبعا .، خاصة فيما يتعلق باللغة والدين والحكومةواألمريكية قوية ثيرات اإلسبانيةال تزال التأ

 .بموجب دستور على غرار الواليات المتحدة ۱٩٢٢كامل عام الستقالل الا

 يكفل الدستور حرية الصحافة، لكن الفلبين من أخطر دول العالم على الصحفيين. 

 ٢۰۱٢حملة متشددة على المخدرات في عام  أعلن الرئيس رودريغو دوتيرتي. 

 

 حكومة

 .٢۰۱٢ منذ دوتيرتي رودريغو :الرئيس

 

 :إضافية مصادر

 سي بي بي

  

 الفلبين جمهورية

 مانيال :العاصمة

 نسمة مليون ۱۰٢السكان :  عدد

 مربع كيلومتر ألف ٢۰۰ المساحة:

 رسمي( واإلنجليزية )كالهما الفلبينية :اللغات

 المسيحية :الديانات

 أ ٧٢ذ و  ٢٢المتوقع:  العمر متوسط

 الفلبيني البيزو :العملة

https://www.bbc.com/news/world-asia-15521300
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 كويزوكاال خوسيه

 بيروال ، عاًما۱٢

 

  جوزيه-  "العالم سيغير الذي الحاضر نحن  العالم مستقبل ليسوا والشباب األطفال"
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 عنينبذة 

 جوزيه من نص

 في نسمة مليون سكانها عدد يبلغ كبيرة مدينة وهي ،أريكويبا مدينة في أعيش كوندوري، كيسوكاال أدولفو خوسيه اسمي

 .الجامعية الدراسة بدء وشك على وأنا سنة ۱٢ أبلغ من العمر. بيرو جنوب

 فيلًما وسجلت البلدان من العديد زرت لقد . والدول الوطني الصعيدين على الجوائز، من العديد على حصلت لنشاطي بالنسبة

 .العالم لتغيير إجراءات يتخذون الذين اآلخرين واألطفال ومشروعي، حياتي عن "فورورد" بعنوان وثائقيًا

 مشاكلهم حل على العالم في األطفال لتشجيع التعليمية، موادها في قصتي بتضمين أخرى ودول بيرو في التعليم وزارة قامت

 .المواطنين زمالئهم ومشاكل

 

 

 والتلوث الفقر ةكافحل لملألطفا مصرف :الحل

 جوزيه من نص

 مصرف وهو االبتدائية، مدرستي في والفتيان للفتيات تعاوني مصرف  أول بتأسيس قمت ، عمري من السابعة في كنت عندما

 . المالية عالم على يتعرفون جعلتهم عملة( مونيدا ايكووأصدر ) ،القانوني السن دون فيه العمالء كان

 مدعوون - المدرسة إلى أطفالهم إرسال أو / و الطعام تكاليف تحمل آباؤهم يستطيع ال الذين - األطفال :بسيط المصرف مبدأ

 يحصلون ،الطالبي " بارتسيالنا مصرف " إلى النفايات يحضرون عندما. النفايات لجمع والشركات والمتاجر المنازل لزيارة

 إلى االضطرار من بدالً  المدرسة، إلى والذهاب أنفسهم بإطعام لهم يسمح مما بهم، الخاصة الخصم بطاقة مقابل المال على

 .فيزا شركة مع ويعمل التدوير إعادة لشركات النفايات المصرف يبيع .العمل

 هذه بدأت لقد شهر.  كل المشتقات صناعة أو الورق قطع من األشجار ننقذ مما شهريًا، الورق من أطنان ٢ بجمع نقوم

 معظمهم أعمار تتراوح ،عضو ٢٢۰۰ من أكثر للطالب"  بارتسيالنا مصرف " يضم واليوم فقط، عضًوا ٢۰ مع المغامرة

 .التسجيل طور في آخرين ٢۰۰۰ وهناك .۱٨و  ٧ بين

 

 العمر من البالغ الطفل فكرة وأصبحت سنوات ٩ مرت

 واقتصاديًا اجتماعيًا)األثر ثالثي مشروًعا سنوات ٧

 ودول بيرو أنحاء جميع في كبيًرا طلبًا أثار مما ،(وبيئيًا

 .العالم حول أخرى

 لهم ينبغي ال أنه فهم على الناس مساعدة بأن مقتنع أنا

 .بيئتنا حماية في كبير بشكل نساهم فإننا القمامة توليد
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 .القادمة األجيال حياة نوعية ونحسن االقتصادية المشاكل نعالج فإننا ، ايكو مونيداس"" إلى النفايات بتحويل قمنا إذا

 أخباري

 جوزيه من نص

 طلب تلبية أجل من التوسع، هو اآلن نواجهه الذي التحدي

 بتدريب نقوم ،كذل لتحقيقا. وخارجه بيرو في األطفال آالف

بانكو دال " وكاالت إطالق قيادة على والمراهقين األطفال

 .بيرو في أخرى مدن في الجديدةاستوديانتي" 

 اإلكوادور ليشمل مشروعنا توسيع على أيًضا نعمل نحن

 خالل من والمكسيك، وأوروغواي واألرجنتين وكولومبيا

 .االجتماعي امتيازنا

  

 تمكين الشباب وحماية كوكبنا :قضيتي

 :مقتطفات نصية من

  دمج برامج الحد من الفقر والبرامج البيئيةللتنمية المستدامة: المعهد الدولي 

 األطفال في ظل الوباء عمل المستقبل في خطر، ارتفاع: تايمز نيويورك 

  :؟ما هي التنمية المستدامةموقع ما تار الفرنسي 

  :البيرو لشعباإلفقار مجلة لو بيتي 

  :لألطفالمخترعة من  –لألطفال  المصارف الخضراء ذا غاردين  

  :٧۱٢۰قاعدة بيانات المؤشر العالمي البنك الدولي 

  :لفقرا ضدر: عالج يصغالالتمويل آين فيلت 

 الفقر؟ هو ما

 نصف يعيش أن يجب بينما ،العالم ثروة نم ٢٢۰ يمتلكون األغنياء من ۱۰، حيث ان المساواة عدم من عالم في نعيش نحن

 بسبب العالمية االقتصادية األزمة أن إلى الدولي البنك تقديرات تشير اليوم.  في أمريكية دوالرات ٢٧٢ من بأقل العالم سكان

 .اليوم في دوالر ۱٧٩ من بأقل العيش يعني مما المدقع، الفقر إلى شخص مليون٧۱ ستدفع 91كوفيد جائحة

 والقروض المدخرات إلى الوصول أن حين في مصرفًيا، حسابًا يمتلكون بيرو سكان من فقط ٢۰۰ كان ،٢۰۱٩ عام في

 .الفقر من الخروج على الناس يساعد أن يمكن المصرفية

 

 

 

https://www.iisd.org/fr/articles/fusion-des-programmes-de-lutte-contre-la-pauvrete-et-des-programmes-environnementaux
https://www.iisd.org/fr/articles/fusion-des-programmes-de-lutte-contre-la-pauvrete-et-des-programmes-environnementaux
https://www.nytimes.com/2020/09/27/world/asia/coronavirus-education-child-labor.html
https://www.mtaterre.fr/dossiers/le-developpement-durable/cest-quoi-le-developpement-durable
https://lepetitjournal.com/lima/appauvrissement-inexorable-des-peruviens-290286
https://www.theguardian.com/world/2019/may/31/14-year-old-peruvian-boy-bank-for-children
https://www.theguardian.com/world/2019/may/31/14-year-old-peruvian-boy-bank-for-children
https://globalfindex.worldbank.org/
https://www.eine-welt.ch/fr/2019/edition-4/la-microfinance-un-remede-contre-la-pauvrete
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 والتعليم الفقر

 الثانوية المرحلة البالغين جميع أكمل إذا النصف من أكثر إلى العالمية الفقر معدالت تنخفض أن يمكنمتشابكان.  والتعليم الفقر

 ٢۰٢۰ عامال فيالمدقع(  للفقر ٧٧٢۰) السكان من ٢٨٧٢۰ الفقرنسبة  تبلغ ،وبيرال في(. ٢۰۱٧ ،اليونسكو سياسة ورقة)

  (.الالتينية ألمريكا االقتصادية اللجنة)حسب 

 ،الوطني المستوى على المدرسة. يتركون األطفال من العديد فإن ،العمل في أطفالها على تعتمد المحرومة األسر ألن نظًرا

المعضلة.  هذه تضخيم إلى الوباء أدى لقدالثانوية.  المدرسة يكملون ال ۱٧۰ و ۱٢ سن قبل المدرسة األطفال من ۱٢۰يترك

 العيش لقمة لكسب األطفال من المزيد عمل إلى المدارس إغالق أدى األخرى، البلدان من العديد في الحال هو كما بيرو،ال في

 .خطرة ظروف في وأحياًنا البقاء، أجل من

 

 بيئة

 التخلص يتم ال نصفها ،يوم كل الصلبة النفايات من طن ۱٨۰۰۰ بنحو يقدر ما معالجة بيروال على يتعين النفايات، جبهة على

 .واألنهار والشواطئ الشوارع في المطاف بها وينتهي النفايات مكبات في منها

 

 مستدامة تنمية

 دون الحاضر احتياجات لبيالتي ت التنمية من نوًعا يعني وهذا ،ةالمستدام التنمية تعزز دورة مثل جوزيه نموذج يعمل

 والثقافة والبيئة المجتمع - المستدامة للتنمية أبعاد أربعة هناك .الخاصة احتياجاتهم تلبية على القادمة األجيال بقدرة المساس

 ماليًا، الشباب تمكين مع ة،البيئ حماية في مصرف جوزيه يساعد ، الحالة هذه ية. فمنفصل وليست متشابكة - واالقتصاد

 .التعليم إلى الوصول وتعزيز الفقر معالجة وبالتالي

 

 :إضافية مصادر

 

 الطالب موارد :المستدامة التنمية :حدةالمت مماأل 

  :مستدامةالتعليم من أجل أهداف التنمية الاليونسكو 

 ۱٩الكوفيديتعلمون في وقت لبيرو الاألطفال في  إبقاء: اليونيسف 

  :المدارس في البالستيكالمواطن العالمي 

 يذهب أطفال العالم إلى العمل٩۱بسبب الكوفيد لمدارسامع إغالق : تايمز نيويورك ، 

  :الشمول المالي لتطوير العمالة والحد من الفقررواد األعمال في العالم 

 األطفال لحماية البيئة مصرف: في سن الثالثة عشرة، أنشأ فرنسا إنتر 

 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/student-resources/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiv_a_zuIXzAhVHRBoKHWUvDjwQFnoECAgQAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.education.gouv.fr%2Fmedia%2F67923%2Fdownload&usg=AOvVaw2UoklpiwTceBL8jBGWyVo_
https://www.unicef.org/peru/en/documents/keeping-children-peru-learning-time-covid-19
https://www.globalcitizen.org/en/content/ecoles-en-plastique/
https://www.globalcitizen.org/en/content/ecoles-en-plastique/
https://www.nytimes.com/2020/09/27/world/asia/covid-19-india-children-school-education-labor.html
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/inclusion-financiere-pour-developper-emploi-et-faire-reculer-pauvrete/
https://www.entrepreneursdumonde.org/fr/zoom-sur/inclusion-financiere-pour-developper-emploi-et-faire-reculer-pauvrete/
https://www.franceinter.fr/emissions/l-esprit-d-initiative/l-esprit-d-initiative-25-juin-2019
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 معلومات عن جمهورية البيرو

 

 

 

 

 

 

 

 . و بريتانيكاي.سي.بيالمصدر: ب

 الحقائق مفتاح

 الجنوبية أمريكا في دولة أكبر ثالث هي بيروال. 

 على ،المواتية الظروف وشجعتهم الحكومة اجتذبتهم الذين األجانب، المستثمرون حرصاقتصادية.  طفرة بيروال تشهد 

 .المحلية المقاومة مواجهة في أحيانًا للبالد، المعدنية الثروة استغالل في المشاركة

 العالم في للكوكايين منتج أكبر أيًضا بيروال أصبحت. 

 وجماعات الدولة بين -٢۰۰۰ إلى ۱٩٨۰ من تقريًبا - عقدين دام الذي الصراع صدمة مع التكيف تحاول البالد تزال ال 

 .أتباع لها يزال ال والتي ، المضيء والطريق الثورية أمارو توباك وحركة ، اليسارية العصابات حرب

 

 حكومة

 ٢۰٢۱ عام منذ كاستيلو بيدرو :الرئيس

 

 :إضافية مصادر

 سي بي بي •

 بريتانيكا •

  

 بيروال جمهورية

 ليما :العاصمة

 ٢۰٢۰ عام نسمة مليون ٢٢٧٢ السكان عدد

 مربع كيلومتر ۱٢٨٢٢۱٢ المساحة

 األيمارا ، الكيتشوا ، األسبانية :اللغات

 المسيحية :الديانات

 أ ٧٢ ذ، ٧٢ المتوقع العمر متوسط

 نيوفو سول العملة

https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905
https://www.bbc.com/news/world-latin-america-19928905
https://www.britannica.com/place/Peru
https://www.britannica.com/place/Peru
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 راو جيتانجالي

 عاًما٥۱،األمريكية المتحدة الواليات  

 

 المصدر: حمزة من تايمز

االبتكار وعقلية  ء.أصبح ي ذلك المشاكل القديمة مثل الوبالم تكن موجودة من قبل بما فينمو جيلنا في عالم تظهر فيه مشاكل "

 جيتانجالي - ."حل المشكالت ضرورة وليست رفاهية في نظامنا التعليمي



 جديدة حلول، جديد جيل

 25 

 عنينبذة 
 نص من جيتانجالي

 .المتحدة األمريكيةلقد جئت من لون تري، كولورادو، الواليات  .عاًما ۱٢ و أبلغ من العمراسمي جيتانجالي راو، 

كزت على ابتكاراتي ترا، للعلوم. على مدار السنوات األربع الماضية ةيطنش ةومروج ةومؤلف ةومبتكر ةطموح ةأنا عالم

الب عمليتي االبتكارية مع الط وإدمان المواد األفيونية والتنمر االلكتروني، حيث شاركت الخاصة التي تتناول جودة المياه

 .والمعلمين في جميع أنحاء العالم

، وهو جهاز إبيون""، أداة للكشف المبكر عن الرصاص ، واآلخر يسمى تيثاس""، أحدهما يسمى لقد اخترعت جهازين

، وهي خدمة  "يندليك"لقد أنشأت أيًضا  .للتشخيص المبكر إلدمان المواد األفيونية بوصفة طبية باستخدام الهندسة الوراثية

 .باستخدام الذكاء االصطناعي ومعالجة اللغة الطبيعيةالتنمر االلكتروني لمكافحة 

 ًضا باسمتم تكريمي أي. ، وحصلت على جائزة شباب البيئة الرئاسيةراف بي كأفضل عالم شاب في أمريكاتشرفت باالعت

ايمز" ك "افضل مخترع شاب" و ك "طفل السنة من و من ال "ت ٢۰۱٩في العلوم" للعام  ٢۰ما دون ال  ٢۰"فوربس" ب 

 ال  تايمز" لهذه االبتكارات.

بالحصول على الدعم من  ةأنا محظوظ . إن مساعدة المجتمع الذي يلهم الطالب بسلوك ما يمكن فعله أمر مرضي للغاية

اك يعطيني منظوًرا مفاده أن هن. انه أشعر بالمسؤولية األخالقية لمشاركة ذلك. كما مرشدي في سن مبكرة لبعض ابتكاراتي

شرب مثل مياه ال التي أخذتها كأمر مسلم به،األشياء جميع أنحاء العالم من حيث الموارد. عدم مساواة في الفرص للطالب في 

 .كانليست متاحة بسهولة في كل مهي النظيفة، ومستلزمات المدرسة األساسية مثل الكتب، واإلنترنت، والمعلمين المؤهلين، 

يسعدني أن أرى ردود هؤالء  ، وقيمة العمل الجاد. دني ذلك في التعرف على الثقافات المختلفة، ومستويات التسامحساع

 .الطالب بأنهم لم يكونوا على دراية بخيارات وموارد وأدوات معينة متاحة

الفعال مع مجموعات تعلمت أهمية التواصل .  بالحصول عليه ةً أعتقد أنه من مسؤوليتي مشاركة بعض ما كنت محظوظ

ف أعتقد أننا نتوق لكثير ألتعلمه. متنوعة من األفراد من خلفيات متنوعة وأن أكون متواضعاً بما يكفي لقبول حقيقة أن لدي ا

ياجات ، والتعاطف مع احتتجعلني أرغب في القيام بعمل أفضلالتعليقات التي أحصل عليها  عن النمو عندما نتوقف عن التعلم. 

 ار.ية الجيل القادم من قادة االبتكالذين يبحثون فقط عن فرصة والمساعدة في تنمالكثيرين 

استخدام العلم واالبتكار لحل  :الحل الخاص بي

 مشاكل العالم
 نص من جيتانجالي

أنا في مهمة لتقديم أدوات بسيطة وعملية ابتكار لماليين الطالب 

موارد  يهمفي جميع أنحاء العالم الذين يتوقون للتعلم ولكن لد

 .محدودة
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أقوم باستضافة وعقد جلسات وورش ل. كاأنا أؤمن باستخدام التعاطف للدفاع عن نهج يركز على الناس لالختراع وحل المش

طويلة التتمثل رؤيتي  م.ل إبداعية خاصة بهم لمشاكل العالعمل ابتكارية للطالب في جميع أنحاء العالم إللهامهم إلنشاء حلو

المدى في تقديم أدوات وتقنيات االبتكار في وقت مبكر من تعليمنا وفي المناهج الدراسية ، في جميع أنحاء العالم ، بحيث 

 .يمكن للجميع تطوير األفكار واستخدام العلوم كمحفز للتأثير االجتماعي والتغيير

ن حلول الغد ألننا نواجه مشاكل جديدة وغير معروفة، ليكونوا جزًءا م تبااأعتقد أنه من المهم تسخير براعة الشباب والش

على الرغم من وجود مشاكل، فنحن محظوظون ألن نعيش في عالم ا. مثل الوباء الذي ال يزال موجودً  باإلضافة إلى مشاكل

، عي بالقضاياويتنا ليس فقط نشر ال، لذلك من واجبنا ومسؤولولوجيا والمعلومات في غضون ثوانٍ يمكننا فيه الوصول إلى التكن

 .، عالم يرغب الجميع في العيش فيه ونلعب نحن الشباب دوًرا فيه أيًضانحن نبحث عن عالم مستدام .ولكن أيًضا بناء الحلول

ي البلدان ، وخاصة فالتعليمية في جميع أنحاء العالم ، نحتاج إلى التخفيف من مشاكل توافر المواردفي العقد القادم وما بعده

، أقوم بدوري الصغير في زيادة الوعي بهذه المجموعات وأطلب من المنظمات لمعالجة هذه المشكلة. ادًياالمحرومة اقتص

 .دعمها وأقوم بإجراء جلسات عن بُعد حتى يتم التعرف على حماسهم للتعلم على الرغم من قيود الموارد من قبل العالم

 أخباري
 جيتانجالي من نص

 إلى للوصول عالمية منظمات مع شراكة على أعمل

. ٢۰٢۱ عام نهاية بحلول طالب ۱۰۰۰۰۰ و مدرسة۱۰۰۰

 يصل ما إلى ووصلت هدفي في الطريق منتصف في أنا

 شراكة في دخلت لقد. دولة ٢٢ في طالب ٢۰۰۰۰   إلى

 لمكافحة بي الخاصة "كندلي" خدمة لتعزيز اليونيسف مع

 أنحاء جميع في نشرها سيتم والتي، اإلنترنت عبر التنمر

 المصدر مفتوحة وستكون .٢۰٢۱ عام نهاية في العالم

 .فيها المساهمة للشباب ويمكن شخص أي قبل من استخدامها ويمكن

 

 االبتكار والعلوم من أجل التقدم االجتماعي :قضيتي

 :مقتطفات نصية من 

 :في العمل: أمس و اليوم والتغييراتالتقدم التقني  موقع الحياة العامة الفرنسي 

 يصف  ،األوروبي لالتحاد "الثورة الصناعية الثالثة"أحد الالعبين الرئيسيين في الصين و : بيزنس إنسايدر

 اقتصاد الغد

 في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والهندسة حزمة موارد للتعليم المستجيب للنوع االجتماعي  بي:-اليونسكو

لمنع التنمر تدعو اليونيسف إلى اتخاذ إجراءات متضافرة  :يوم اإلنترنت اآلمن  :اليونيسف والرياضيات

 في المائة من الشباب عبر اإلنترنت في جميع أنحاء العالم ٧۰والمضايقة ألكثر من

https://www.vie-publique.fr/parole-dexpert/268368-progres-technique-et-mutations-du-travail-hier-et-aujourdhui
https://www.businessinsider.com/jeremy-rifkin-interview-2017-6?r=US&IR=T&IR=T
https://www.businessinsider.com/jeremy-rifkin-interview-2017-6?r=US&IR=T&IR=T
http://inprogressreflections.ibe-unesco.org/stem-resource-pack/
http://inprogressreflections.ibe-unesco.org/stem-resource-pack/
https://www.unicef.org/press-releases/safer-internet-day-unicef-calls-concerted-action-prevent-bullying-and-harassment
https://www.unicef.org/press-releases/safer-internet-day-unicef-calls-concerted-action-prevent-bullying-and-harassment
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 الوجه المتغير للعلم :واشنطن بوست 

 الماضي والحاضر والمستقبل :علماء الجيل القادم :سال 

 
 ما هو التقدم االجتماعي وكيف يمكن للعلم أن يخدم هذا الغرض؟

تاريخ العلم والتقدم ي ف . عن طريق تغيير تنظيم مجتمعهم يتميز التقدم االجتماعي بتحسين الظروف المعيشية للبشر

 :، هناك ثالث ثورات صناعيةاالجتماعي

 اختراع المحركات البخارية والسكك الحديدية  :نهاية القرن الثامن عشر إلى أوائل القرن التاسع عشر 

 مياء، البتروكيماويات، الكياختراع الكهرباء، محركات االحتراق الحراري، المياه الجارية  :نهاية القرن التاسع عشر، 

اسب في مك ، ولكنها حققت أيًضا تقدًما اجتماعًيا كبيًرا معلصناعية معظم المكاسب االقتصاديةجلبت هذه الثورة ا. الهاتف

 .، وتخفيف عبء العمل المنزليالعمر المتوقع، وشبكات النقلمتوسط 

 ولة واإلنترنت والهواتف المحميشمل أجهزة الكمبيوتر . بدأت الثورة الصناعية الثالثة في الستينيات وما زالت مستمرة

 (.كنولوجيا المعلومات واالتصاالت)توتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بشكل عام 

 .، حسنت االبتكارات العلمية ظروفنا المعيشية في معظم أنحاء العالم على مدار القرون الماضيةلذلك

  .، إذا لم نسيطر عليهماالجتماعي بدالً من تعزيزه لتقدمولكن هناك أيًضا مخاوف من وقوعهم في األيدي الخطأ وإعاقة ا

 :االمثله تشمل

 (الطائرات بدون طيار على سبيل المثال) مية في أعمال اإلرهاب أو اإلجرامستخدام االبتكارات العلا 

  :هذه التقنية الجديدة الذكاء االصطناعي للتعلم العميق الستبدال صورة شخص بآخر في الفيديو والوسائط  تستخدم ديب فايك

أن  مخاوف منهناك . ، مما يسمح لمنشئها بجعل الشخص يقول ما يريد في مقطع فيديو(بيزنس انسيدر)الرقمية األخرى 

 .التزييف العميق يمكن أن يتالعب بالرأي العام ويعزز المعلومات المضللة

 

جابي ، وبالتالي كان لها تأثير إيجيتانجالي الثالثة في تحسين حياة مستخدميها على عكس هذه األمثلة ، ساعدت اختراعات 

يات التي يواجهها العالم اليوم وسيواجهها في السنوات عتقد جيتانجالي أن للعلم واالبتكارات القدرة على حل التحدت .للغاية

 .(، يمكن أن تساعد الطاقات المتجددة في تقليل انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى تغير المناخلى سبيل المثال)عالقادمة 

م الذي تلعبه العلوم ، على الدور الحاس٢۰۱٢، التي اعتمدتها األمم المتحدة في عام ٢۰٢۰تؤكد خطة التنمية المستدامة لعام 

 .والتكنولوجيا في إيجاد حلول مبتكرة إلحراز تقدم نحو كوكب أكثر استدامة وازدهاًرا وإنصاًفا

 حالة التنمر اإللكتروني

، وهو ما يعني استخدام كترونيلالتنمر االيساعد في منع الذي ،  "كيندلي"أحدث اختراعات جيتانجالي هو تطبيق يسمى 

 يمكن أن يحدث(. قاموس كامبردجمحبذ بها )، ال سيما عن طريق إرسال رسائل غير تخويف شخص آخرإلنترنت إليذاء أو ا

من  ٧۰۰تعرض  . أو الهواتف المحمولة/ذلك على وسائل التواصل االجتماعي ومنصات المراسلة ومنصات األلعاب و 

 (.٢۰۱٩اليونيسف ، و التنمر االلكتروني )ات الرقمية الشباب في جميع أنحاء العالم للعنف عبر اإلنترنت والمضايق

https://www.washingtonpost.com/brand-studio/wp/2021/06/17/feature/the-changing-face-of-science/
https://www.washingtonpost.com/brand-studio/wp/2021/06/17/feature/the-changing-face-of-science/
https://www.cell.com/the-innovation/pdf/S2666-6758(20)30037-0.pdf
https://www.businessinsider.fr/us/what-is-deepfake
https://www.businessinsider.fr/us/what-is-deepfake
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/harm
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/harm
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لذلك تركز هذه األداة العلمية على تغيير السلوكيات . أحيانًا ال يدرك المتنمرون تماًما أنهم يتصرفون على هذا النحو

صطناعي ، يتمحور حلها ضد التنمر اإللكتروني حول فكرة جعل الناس يفكرون باستخدام الذكاء اال .االجتماعية لألفضل

هذا مثال جيد على كيفية معالجة قضية حرجة من خالل األدوات واالبتكارات . في سلوكهم قبل إرسال رسالة مسيئة في الواقع

 .العلمية

 

 ضمان المساواة في الحصول على التعليم

كنولوجيا العلوم والت) تعليم وتشجيعهم على إجراء دراساتإلى ضمان وصول الناس إلى ال ، نحتاجلتعزيز االبتكار والتقدم 

 (.والهندسة والرياضيات

يؤثر نقص المهنيين في  لم.في جميع أنحاء العا كبيراً ال يزال تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات يمثل تحديًا 

 .نفرص التنمية في العديد من البلداالمجاالت المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات بشدة على 

يعتبر مثال جيتانجالي ملهًما بشكل خاص حيث ال تزال النساء في جميع أنحاء العالم ممثالت تمثيالً ناقًصا إلى حد كبير في 

معهد ء )من النسا نفي جميع أنحاء العالم هفقط من الباحثين  ٢۰۰ .نولوجيا والهندسة والرياضياتمجاالت العلوم والتك

 (.٢۰۱٧، اليونسكو لإلحصاء

أشخاًصا من  بيجل، التنوع المتزايد في العلوم. فمهم على كل المستويات الجيديدرك الناس في جميع أنحاء العالم أن التمثيل 

)واشنطن بوسط،  دفع المجال إلى األمام -فهو وجهات نظر جديدة للعملية العلمية  وأسئلة مختلفة  يطرحونل متعددةخلفيات 

 ، وب كريايتف غروب(.۱٧/٢۰٢۱/٢

 

 :مصادر إضافية

 سنوات 4 من عمر الكمبيوتر برمجة على األطفال تدرب أكيني دانييل: الكاميرون: ايكوفين وكالة• 

 االجتماعي التقدم خدمة في ابتكار: ميديم •

 الشباب حول التقنية استراتيجيتها المتحدة العربية اإلمارات تصمم لماذا: ذا ناشيونال نيوز •

 راو يتانجاليج األمريكية الثانوية المدرسة طالب حصل": أيًضا ذلك فعل يمكنك ، ذلك فعل بإمكاني كان إذا": لوموند •

 "تايم" قِبل من" العام طفل" لقب على

 عالمنا يغيرون مراهقين مخترعين أربعة :سي بي بي •

  

https://www.agenceecofin.com/entreprendre/1601-72861-cameroun-danielle-akini-forme-les-enfants-a-la-programmation-informatique-des-4-ans
https://medium.com/le-mag-albert/linnovation-au-service-du-progrès-social-fff4716ce1d5
https://www.thenationalnews.com/opinion/comment/why-the-uae-is-tailoring-its-tech-strategy-around-the-young-1.1247137
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/12/09/si-je-peux-le-faire-vous-aussi-en-etes-capable-la-lyceenne-americaine-gitanjali-rao-designee-enfant-de-l-annee-par-le-time_6062795_3236.html
https://www.lemonde.fr/actualite-medias/article/2020/12/09/si-je-peux-le-faire-vous-aussi-en-etes-capable-la-lyceenne-americaine-gitanjali-rao-designee-enfant-de-l-annee-par-le-time_6062795_3236.html
https://www.bbc.com/future/article/20180316-four-teenage-inventors-changing-the-world
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 األمريكية المتحدة الواليات عن معلومات

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . و بريتانيكاي.سي.بيالمصدر: ب

 

 الحقائق مفتاح

 الزراعي وإنتاجها الغنية الطبيعية مواردها جزئياً  األمة ثروة تعكس م.العال في اقتصادية قوة أعظم هي المتحدة الواليات 

 .البالد في التطور عالية الصناعة إلى أكثر تدين لكنها ،الهائل

  صياغته تمت الذي الدستور، أسس. البريطاني التاج عن فصلتها ثورة في نشأت .سنة ٢٢۰ من أقلهو  المتحدة الوالياتعمر 

 .إنشائه منذ الشكل في تغيير دون ظل الذي السلطات بتقسيم فيدراليًا نظاًما ،۱٧٨٧ عام

 

 حكومة

 ٢۰٢۱ عام منذ بايدن جو :الرئيس :الرئيس

 

 :مصادر

 سي بي بي •

 بريتانيكا •

  اإلنترنت على األمم •

  

 األمريكية المتحدة الواليات

 .العاصمة واشنطن :العاصمة

 نسمة مليون ٢۱٢ السكان عدد
 مربع كيلومتر مليون ٩٧٨ المساحة

 اإلنجليزية :اللغات

 المسيحية :الرئيسي الدين

 أ ٨۱ذ،  ٧٢ :المتوقع العمر متوسط

 أمريكي دوالر :العملة

https://www.bbc.com/news/world-us-canada-16761057
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.britannica.com/place/United-States
https://www.nationsonline.org/oneworld/united_states.htm
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 برنيكوت تيتوان

 الفرنسية بولينيزيا ، عاما٢٢

 المصدر: كورال غاردنر

 

 للتعامل عالمية حركة نخلق حنن .الكثيرين قبل من تتكرر عندما طويالً  شوًطا تقطع الصغيرة األفعال .حاشدة صرخة هذه"

 وانيتت - ." محيطاتنا تواجه التي القضايا مع
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 عنينبذة 

 تيتواننص 

، تائهة في وسط لقد ولدت في جزيرة مرجانية صغيرة اً. وعام ٢٢من العمر  ت. أبلغولكن الكل يناديني تي تيتواناسمي 

 .المحيط الهادئ، في أرخبيل تواموتو حيث كان والداي يمتلكان مزرعة لؤلؤ

لقد  ة.انيج، كنت دائًما على دراية جيدة بصفات المحيط والشعاب المره المالحة قبل أن أتمكن من المشياستمتعت بالميا لقد

يحتلون مكانًا  ه. انهمتناوله وحتى األكسجين الذي أتنفساألمواج التي أتصفحها والطعام الذي أي: أعطوني كل شيء في حيات

 .مهًما جدًا في تصوري لألشياء

 زراعة الشعاب المرجانية وحماية المحيط :الحل الذي أقدمه

 تيتواننص 

التدهور الرهيب للشعاب المرجانية في معاينة بعد 

، ٢۰۱٧عام الفي  أسست "كورال غاردنر"منزلي ، 

 منلقد كونت المنظمة  .عاًما۱٨عندما كان عمري 

عضًوا وجمعت حولي نصف  ٢۰فريق من أكثر من 

ويًا، مع س .مليون شخص إلنقاذ الشعاب المرجانية

من الشعاب  ۱٢٧۰۰، قمنا بزراعة أكثر من فريقي

 .في بولينيزيا الفرنسية "موريا" المرجانية حول جزيرة 

 

 .على المحيطات وتوليد إجراءات تعاونية إلنقاذ الشعاب المرجانيةإلحداث ثورة في الحفاظ هو د حدائق المرجان ووجان 

نحن بصدد إنشاء حركة عالمية  ن.يالً عندما تتكرر من قبل الكثيرياألفعال الصغيرة تقطع شوًطا طو، ان هذه صرخة حاشدة

 ونسكريبالتالي سجتمعنا، لوعي الذي يثير الشغف في منعمل على زيادة اا. اننا قضايا التي تواجه محيطاتنللتعامل مع ال

 .أنفسهم لهذه القضية

يهدف المشروع إلى توسيع نطاق استعادة  م.مرجانية وأكثرها تقدًما في العاللقد أصبحنا أكبر برامج استعادة الشعاب ال

 .٢۰٢٢م ون من الشعاب المرجانية بحلول عاالشعاب المرجانية حول العالم وزراعة ملي
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 أخباري

 تيتواننص 

"ناشيونال جيوغرافيك ، تلقيت منحة من ٢۰٢۱في عام 

ي "ناشيونال ، وأصبحت رسميًا مستكشفًا فسوسايتي"

"كورال دعمت المنحة أول بعثة ميدانية لـ  .جيوغرافيك"

لتقييم حالة وصحة الشعاب  "تويامتو"في جزر  غاردن"

كانت هذه المهمة  .المرجانية وتحسين المعرفة العلمية للفريق

 .لى نحو التوسعهي الخطوة األو

 المميزة. ولعالم طريقة جديدة لالنضمام إلى حركتنا من خالل تبني الشعاب المرجانية الى ا، قدمنا ٢۰٢۰ كانون األولفي 

ة إلنشاء شعاب مرجانية مرن المميزةزراعة المزيد من الشعاب المرجانية سيتمكن فريق الترميم لدينا من  ،بفضل اعتمادها

 .بلجاهزة لمواجهة المستق

 

 المحيطات على الحفاظ: قضيتي

 :من نصية مقتطفات

 ۱۰۱ المرجانية الشعاب :جيوغرافيك ناشيونال 

 :جريئة إجراءات اتخاذ على العلماء يحث الميتة، المرجانية الشعاب أطفالهم يرث أن من خوفًا ن ب ر 

  : خطر في المحيطات مهندسو: المرجانموسوعة البيئة 

 

 الحقيقة ولكن الكوكب، على لألكسجين األساسي المصدر هي ةيالمطر الغابات أن يُعتقد ما غالبًاب. والكوك قلب هو المحيط

 من ٧۰۰عن مسؤولة المحيطات بينما األرض على الموجود األكسجين من ٢٨۰ عن فقط مسؤولة الغابات هذه أن هي

  ..نتنفسه الذي األكسجين

 ما هو المرجان؟

تتكون الشعاب المرجانية في الواقع من حيوانات صغيرة تسمى  .هم على قيد الحياةان ن.يبدو المرجان وكأنه نباتي، لكنه حيوا

يعيش المرجان في نوع من الشراكة ن. تشكل المرجا بل وحتى اآلالف من األورام الحميدة أن ،مكن لمئاتي .سالئل المرجان

توفر الطحالب الغذاء للشعاب المرجانية مما يسمح لها بالنمو  :تسمى هذه الظاهرة التكافل. المحلية مع الطحالب المجهرية

 .النابضة بالحياة التي تعرضها الشعاب المرجانية كما أنها مسؤولة عن األلوان .وتكوين الشعاب المرجانية

 

من قاع المحيط ، فهي موطن لـ  ۱۰ي حين أنها تغطي أقل من ف ي. الشعاب المرجانية نقاط ساخنة للتنوع البيولوجتشكل 

 .من جميع أنواع األسماك ٢٢۰

https://www.youtube.com/watch?v=ZiULxLLP32s
https://www.youtube.com/watch?v=ZiULxLLP32s
https://www.npr.org/2021/05/27/999837654/fearing-their-kids-will-inherit-dead-coral-reefs-scientists-are-urging-bold-acti?t=1631886960062
https://www.npr.org/2021/05/27/999837654/fearing-their-kids-will-inherit-dead-coral-reefs-scientists-are-urging-bold-acti?t=1631886960062
https://www.encyclopedie-environnement.org/vivant/coraux-ingenieurs-oceans-menaces/
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 لماذا تموت الشعاب المرجانية؟

، تارًكا الهياكل لب، يطرد المرجان الطحاالحراري الشديد حتباسفي ظل فترات اإل خ. ب المرجانية تعاني من تغير المناالشعا

 ، لكنالمرجانية أن تتعافى بمرور الوقتيمكن لبعض الشعاب ". ابيضاض المرجان"هذا ما نسميه . العظمية البيضاء فقط

 .الكثير منها يموت نتيجة لذلك

ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود األحفوري ويتفاعل  تمتص المحيطات. تحمض المحيطات عامل حاسم آخريشكل 

يمكن أن يؤدي هذا التحمض المتزايد إلى تآكل الشعاب المرجانية ويجعل من الصعب على  .مع الماء لجعله أكثر حمضية

إذا  ٢۰٢۰م بحلول عام يمكن أن تختفي جميع الشعاب المرجانية في العالو بالتالي  .الشعاب المرجانية بناء هياكلها العظمية

 .لم يتم فعل أي شيء

 كيف يمكننا محاربة هذا؟

الشعاب المرجانية "يدرس العلماء هذه  .أظهرت األبحاث أن بعض الشعاب المرجانية يمكن أن تقاوم درجات الحرارة المرتفعة

لكن العالم بحاجة إلى خفض  .، نمت بشكل نشط وأعيد زرعها إلعادة بناء الشعاب المرجانية تيتوان، وفي حالة  "المميزة

 .انبعاثات غازات االحتباس الحراري

لكي تبقى الشعاب المرجانية على قيد الحياة ، يجب أن تنخفض " "يو أس ناشيونال":، العالمة في  "جواني كليباس"صرحت 

في السنوات العشرين  ، ويجب أن يتم نشر أدوات االستعادة والتكيف على نطاق واسع٢۱۰۰االنبعاثات إلى الصفر قبل عام 

إن منع المزيد من التلوث والصيد الجائر أمران أساسيان  (.٢٧/٢/٢۰٢۱، ركز أبحاث الغالف الجوي)م "إلى الثالثين القادمة

مليون شخص حول العالم على الشعاب المرجانية في الغذاء والوظائف  ٢۰۰يعتمد  .أيًضا لبقاء المرجان على قيد الحياة

 .انات ، حيث تساعد الشعاب المرجانية أيًضا في منع العواصف من غمر السواحلوالحماية من الفيض

 

 :مصادر إضافية

 خالل من مالمستدااإلعمار ": المحيطات في ما أفضل"( : متعددة اللغات) بوابة محو األمية في المحيطات :ونسكوالي 

 المحيط معرفة

 ؟وما ه :المرجان :مؤسسة المحيطات الحية 

  :ما هو المرجان؟ديزني نايتور 

  

https://oceanliteracy.unesco.org/?post-types=all&sort=popular
https://oceanliteracy.unesco.org/?post-types=all&sort=popular
https://www.youtube.com/watch?v=IEWJAEkGeNk
https://www.youtube.com/watch?v=-ptqL9QAvzw
https://www.youtube.com/watch?v=-ptqL9QAvzw
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 معلومات حول بولينيزيا الفرنسية
 

 

 

 

 

 

 

 

  و بريتانيكا ي.سي.بيالمصدر: ب 

 الحقائق مفتاح

 بما ، ومرجانية بركانية جزيرة ۱۱٨ من وتتألف الهادئ، المحيط في لفرنسا األطراف مترامية ملكية هي الفرنسية بولينيزيا 

 .تاهيتي ذلك في

 ۱٩٢٢م عا في لفرنسا البحار وراء إقليًما الجزر أصبحت. 

 توبواي وجزر ماركيساس، وجزر غامبير، وجزر تواموتو، وأرخبيل سوسايتي، جزر - الجزر من مجموعات خمس توجد. 

 المدنية المناطق في السكان أخماس ثالثة حوالي يعيش ، عام بشكل .سكانية كثافة األكثر الجزيرة هي تاهيتي. 

 مرتفعة والبطالة متساو غير بشكل موزعة الثروة لكن مرتفع، معيشي بمستوى الفرنسية بولينيزيا تتمتع. 

 بورا وبورا تاهيتي المسافرون يفضل .الرئيسي النشاط هي السياحة. 

 

 حكومة

 ماكرون إيمانويل فرنسا رئيس :الدولة رأس

 ٢۰۱٢ منذ فريتش إدوارد :الرئيس

 

 :مصادر

 سي بي بي •

 بريتانيكا •

 

  

 الفرنسية بولينيزيا

 

 بابيتي :العاصمة

 ٢۰۱٩ عام نسمة ٢٧٩٢٨٧السكان :  عدد

 مربع كيلومتر ٢۱٢٧ :المساحة

 والبولينيزية والتاهيتية الفرنسية :اللغات

 المسيحية :الديانات

 أ ٨۰ذ و  ٧٢المتوقع  العمر متوسط

 الباسيفيكي الفرنك :العملة

https://www.bbc.com/news/world-asia-16492623
https://www.bbc.com/news/world-asia-16492623
https://www.britannica.com/place/French-Polynesia
https://www.britannica.com/place/French-Polynesia
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 أوينو أديامبو دينا ستايسي

 كينيا ، عاما ٢۱

 أديامبو أوينوالمصدر: ستايسي دينا  

 

. "لقد نشأت عاطفيًا على مر السنين وأدركت أنه يمكن إنشاء حلول حتى لقضايا المجتمع التي ال تؤثر علينا بشكل مباشر"

   ستايسي
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 عنينبذة 

 
 نص من ستايسي

 .من عشاق التكنولوجيا من كينيا أناوعاًما ، ٢۱من العمر  أبلغاسمي ستايسي أوينو، 

. ٢۰۱٧العالمي في عام  "تكفايشن" عاًما ، بعد أن أصبحت من المتأهلين للتصفيات النهائية لتحدي ۱٧بدأت رحلتي في سن 

أثارت هذه التجربة اهتمامي بالتكنولوجيا، وتحديداً البرمجة وأثرت على قراري لمتابعة درجة الرياضيات وعلوم الكمبيوتر 

 .في الجامعة

ممارسة يسلط الضوء على هذه ال ،اهدة فيلم وثائقي تلفزيوني إخباري ليليأثناء مش نساءالصورة  علمت ألول مرة عن تشويه

 .بعض الناجيات يروين قصصهن توكان

و أي من ، "الحمد هلل ، لست أنا أقلت في نفسيلقد جئت من مجتمع ال يشوه نسائه وفتياته أبدًا وأتذكر أنني سمعت قصصهم 

 .ي فقطأصدقائي المباشرين". كنت في الثانية عشرة من عمر

، رأيت فرصة ألكون "تكفايشن" لكن هذا الفيلم الوثائقي كان في عقلي الباطن وعندما أتيحت لي الفرصة للمشاركة في تحدي

عاطفيًا على مر السنين وأدركت أنه يمكن إنشاء حلول حتى لقضايا المجتمع التي ال تؤثر علينا كبرت جزًءا من الحل. لقد 

بما يكفي للوصول إلى المعلومات وكنت في وضع يسمح لي بالمساعدة  ة، كنت محظوظً  بشكل مباشر. باإلضافة إلى ذلك

 .حتى مع الموارد القليلة التي أملكها

 

 

 الحل الذي أقدمه: تطبيق لمنع تشويه األعضاء التناسلية األنثوية )ختان اإلناث(
 

 نص من ستايسي

، والتي تهدف إلى حماية الفتيات من "تيم ريستورز" المعروفة شعبياً باسم ، "انكت جامز انتي ف ج م" مؤسسة ةأنا مؤسس

لسعي للقضاء على هذه "اي كت"، و ذلك ل تشويه األعضاء التناسلية لإلناث من خالل استخدام تطبيق الهاتف المحمول

 .الممارسة

ناك فجوة بين الفتيات المعرضات للخطر عندما بدأت أنا وزمالئي في الفريق العمل على كيفية القيام بذلك، أدركنا أن ه

 .ووصولهن إلى السلطات المختصة التي أردنا سدها

عملية مكثفة نظًرا لمعرفتنا المحدودة في ذلك الوقت  "اي كت" كان العصف الذهني لجميع الميزات الممكنة التي ستكون في

 :حول القطع. ومع ذلك ، تمكنا من تحديد ثالث ميزات ستكون أساسية

 لتمكين الفتيات من التحدث إلى عامل الهاتف -اتصال  •

 إرسال رسائل نصية -مساعدة  •

 .ل بمراكز اإلنقاذ ومراكز الشرطة األقرب إليهماواتص مالحظة -اإلنقاذ  •

 .اعتقدنا أيًضا أنه سيكون من الجيد تضمين ميزة التبرع للمساعدة في محاربة القضية

، تمكنا من تقديم التطبيق إلى السكان المحليين في المنازل والمؤسسات ست بوكو""وي خالل برنامجنا التجريبي في مقاطعة

التعليمية. ومع ذلك، أدركنا أن معظمهم ال يمتلكون هواتف ذكية وبالتالي سيكون للتطبيق تأثير أقل. قررنا بعد ذلك إنشاء 
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ميزات  و التي تحاكيعن هذه الحاالت، )رمز / رقم سريع( لتمكين المستخدمين من االتصال واإلبالغ  "يو س س د"رمز

 .التطبيق

 

تقود المؤسسة خمس شابات يكمن شغفهن في استخدام التكنولوجيا من أجل الصالح االجتماعي. نقوم سنويًا بتدريب فتيات 

لعلوم ابالمدارس الثانوية على تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وإنشاء خطط األعمال، على أمل أال يثير اهتمامهن الخاص 

 .والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات فحسب ، بل نخلق أيًضا مجتمًعا من األشخاص الذين يحلون المشكالت من تلقاء أنفسهم

 

 أخباري
 نص من ستايسي

تم االعتراف بجهود الفريق من قبل البرلمان األوروبي كمرشحين نهائيين لجائزة ساخاروف لحرية الفكر والنهج المستخدم 

 (.مرصد االبتكار الرقمينيتكس بلو" )بل "قمن 

اسات حيث أقدم المشورة للمفوضية بشأن السي ،أنا عضو في مجلس صوت الشباب للشراكات الدولية في المفوضية األوروبية

 .التي تزيد من مشاركة الشباب في البلدان الشريكة

لتكنولوجيا ا تطبيقنترنت وكيفية اإلرفتي بتكنولوجيا أتطلع إلى توسيع مع "أي الب افريقيا" في مركز أبحاث ةأنا حالًيا متدرب

 .لقاعدة مستخدمين أكبر للوصول "اي كت" في طويل المدى لـ

 

 قضيتي: تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
 

 :مقتطفات نصية

 تشويه األعضاء التناسلية األنثويةالعالمية: منظمة الصحة  •

 ما هو تشويه األعضاء التناسلية األنثوية؟إنهاء الشبكة األوروبية لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية:  •

 المتداولة األسئلة - األنثوية التناسلية األعضاء تشويه: للسكان المتحدة األمم صندوق •

 

 ماذا يعني ختان االناث وما مدى ممارسته؟

يتضمن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية االستئصال الجزئي أو الكلي لألعضاء التناسلية الخارجية لألنثى أو أي إصابة 

 .أخرى باألعضاء التناسلية األنثوية ألسباب غير طبية. هذه الممارسة ليس لها فوائد صحية للفتيات والنساء

 -ت الذين غالًبا ما يلعبون أدواًرا مركزية أخرى في المجتمعا -يذ هذه الممارسة في الغالب من قبل الخاتنين التقليديين يتم تنف

 .عاًما ۱٢على الفتيات الصغيرات بين سن الرضاعة وسن 

ولة حيث توجد بيانات د ٢۰مليون فتاة وامرأة على قيد الحياة اليوم لهذه الممارسة، وفقًا لبيانات من  ٢۰۰تعرضت أكثر من 

سكانية. تتركز هذه الممارسة بشكل أساسي في المناطق الغربية والشرقية والشمالية الشرقية من إفريقيا، وفي بعض البلدان 

في الشرق األوسط وآسيا، وكذلك بين المهاجرين من هذه المناطق. ولذلك فإن تشويه األعضاء التناسلية األنثوية هو مصدر 

 .قلق عالمي

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/female-genital-mutilation
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/what-is-fgm/
https://www.endfgm.eu/female-genital-mutilation/what-is-fgm/
https://www.unfpa.org/fr/resources/les-mutilations-g%C3%A9nitales-f%C3%A9minines-mgf-foire-aux-questions-concernant
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 .ماليين فتاة معرضات لخطر تشويه األعضاء التناسلية لإلناث سنويًا ٢ر التقديرات إلى أن أكثر من تشي

 

ماليين امرأة كينية، أي ما يقرب من خمس السكان اإلناث، قد خضعن لنوع من  ٢، تشير التقديرات إلى أن ٢۰۱٢في عام 

ل ن المجتمعات قد تغيرت ويُنظر إلى كينيا على أنها من بين الدوتشويه األعضاء التناسلية األنثوية. لكن المواقف في العديد م

من الفتيات المراهقات اللواتي  ۱۰۰األكثر تقدًما في إفريقيا بشأن هذه القضية. تشير التقديرات إلى أن ما يزيد قليالً عن 

 .۱٩٧٢تقريًبا في عام  ٢۰۰ل عاًما قد خضعن لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية ، مقاب ۱٩و  ۱٢تتراوح أعمارهن بين 

 

 تمارس؟ لماذا

. والزواج لوغالب لمرحلة إلعدادها ووسيلة الفتاة تربية من ضرورًيا جزًءا األنثوية التناسلية األعضاء تشويه يُعتبر ما غالًبا

 .المرور طقوس بمثابة يعتبرفهو 

 وجميالت نظيفات اتالفتي أن فكرة تشمل والتي واالحتشام، لألنوثة الثقافية بالمثل األنثوية التناسلية األعضاء تشويه يرتبط

 .ذكورية أو أنثوية غير أو نجسة تعتبر الجسم من أجزاء إزالة بعد

 .إلناثل التناسلية األعضاء تشويه على تنص دينية نصوص توجد ال بينما الدين، يدعمها الممارسة هذه أن البعض يعتقد

 اجتماعي غطض هناك. إلدامته قوية دوافع توجد تقليدي، بشكل لإلناث التناسلية األعضاء تشويه فيها يُمارس التي األماكن في

 تشويه جرىيُ  المجتمعات، بعض في. المجتمع يرفضهم أن من الخوف جانب إلى ويفعلونه، اآلخرون يفعله ما مع للتوافق قوي

 .شك بال الجميع يزال وال فتاة كل على تقريًبا لإلناث التناسلية األعضاء

 فإن ميالتهن،ز يقطعن من هن النساء أن حين في كينيا، في األنثوية التناسلية األعضاء تشويه تمارس التي المجتمعات في"

 ،"ساءبالن يلحق الذي الضرر هو وما ذلك يتم وكيف قطعه، يتم عما فكرة أي لديهم ليس ،ذلك ومع. القرار صانعو هم الرجال

 .الذكورية و االنثوية إنهاء الشبكة لتشويه األعضاء التناسلية مؤسسة مؤسس مويبيا، تونيبحسب 

 

 نحاربها؟ أن يجب لماذا

 التبول، مشاكلو النزيف: ذلك في بما النساء، على وخيمة صحية عواقب في لإلناث التناسلية األعضاء تشويه يتسبب أن يمكن

 سابيعاأل وخالل أثناء الشديد األلم إلى باإلضافة. الوالدة حديثي األطفال وفيات خطر وزيادة الوالدة، ومضاعفات والعدوى،

 أو جنسية وأ جسدية كانت سواء - األمد طويلة مختلفة ألضرار الختان لعملية خضعن التي النساء تتعرض الختان، تلي التي

 .نفسية

 لتناسليةا األعضاء تشويه عن الناجم األلم إن" المتحدة، لألمم السابق الخاص المقرر ، "نواك مانفريد" يقول ، ذلك على عالوة

 ."المرأة حياة طوال مستمر كتعذيب يستمر ما غالبًا ولكنه األولي، اإلجراء عند يتوقف ال األنثوية

 

 :والنساء للفتيات اإلنسان لحقوق انتهاًكا باعتباره دوليًا به معترف لإلناث التناسلية األعضاء تشويه

 .المرأة ضد التمييز من متطرفًا شكالً  ويشكل الجنسين، بين المتجذرة المساواة عدم يعكس •

 .األطفال لحقوق انتهاًكا ويشكل القاصرين على دائًما تنفيذه يتم •
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 المعاملةو للتعذيب التعرض عدم في والحق الجسدية، والسالمة واألمن الصحة في الشخص حقوق أيًضا الممارسة هذه تنتهك •

 .الوفاة إلى اإلجراء يؤدي عندما الحياة في والحق المهينة، أو الالإنسانية أو القاسية

 

 حين في. حظرها وأ فيها التشكيك ينبغي فال تقليدية، ممارسة األنثوية التناسلية األعضاء تشويه ألن نظًرا بأنه البعض يجادل

 إلى باإلضافة. شرالب ضد العنف في تسببت إذا تستمر أن ينبغي ال ووحدته، المجتمع لرفاهية المفتاح هي والتقاليد الثقافة أن

 الناجم لتحيزا الناس فهم إذا والعقليات السلوكيات تتغير أن يمكن. الوقت مرور مع تتطور بل أبدًا، دائمة ليست الثقافة ذلك،

 .الثقافة تراعي بطريقة األنثوية التناسلية األعضاء تشويه لمنع الجهود بذل أيًضا يجب هذا، مع. الممارسات هذه عن

 

 لكينية،ا المجتمعات من العديد في المحرمات من اإلناث ختان مثل الصلة ذات والمواضيع الجنس مناقشة تزال ال الحظ، لسوء

 خونة،بال ةاألنثوي التناسلية األعضاء تشويه ضد يتحدثون الذين الرجال اعتبار يمكن ذلك، على عالوة. الرجال بين وخاصة

 جميع عمل إذا إال ممكنًا يكون لن األنثوية التناسلية األعضاء تشويه على القضاء لكن. العهد قديمة ثقافية ممارسة ويهاجمون

 .عًام الدولي والمجتمع( إلخ اإلعالم، ووسائل القرار، وصناع الدينيين، والزعماء والمجتمعات، العائالت،) المجتمع أفراد

 

 .لممارسةا هذه إنهاء إلى لإلناث التناسلية األعضاء تشويه مع مطلقًا التسامح لعدم العالمي اليوم يدعو ، عام كل من شباط ٢ في

 

 :إضافية مصادر

 أسئلة ٧ في الرؤية األنثوية؟ التناسلية األعضاء تشويه هو ما: اليونيسف

 األنثوية التناسلية األعضاء تشويه إلنهاء المعركة إلى ينضمون كينيون رجال: نيوز سي بي بي

 لإلناث التناسلية األعضاء تشويه حظر تؤيد كينياافريقيا نيوز: 

 لإلناث التناسلية األعضاء لتشويه حظرها في الطعن ترفض كينيا: رويترز

  

https://www.unicef.org/fr/recits/mutilations-genitales-feminines
https://www.bbc.com/news/world-africa-58200718
https://www.africanews.com/2021/03/17/kenya-upholds-anti-female-genital-mutilation-fgm-law/
https://www.reuters.com/article/us-kenya-women-fgm-idUSKBN2B9239
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 كينيا عن معلومات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وبريتانيكا سي بي بي: المصدر

 مفتاح الحقائق

 

ألفريقيا، وقد وصفت بأنها "مهد اإلنسانية". اكتشف علماء الحفريات في تقع كينيا على خط االستواء على الساحل الشرقي  •

 .وادي المتصدع العظيم بعض أقدم األدلة على أسالف اإلنسان

 .في الوقت الحاضر، أنتج التنوع العرقي في كينيا ثقافة نابضة بالحياة ولكنه أيًضا مصدر للصراع •

 سوقتالي الصومال، عددًا من الهجمات في كينيا، بما في ذلك مركز شطة فاشنت حركة الشباب اإلسالمية المتشددة، الن •

 .على كلية جامعة غاريسا في شمال غرب كينيا٢۰۱٢نيروبي والهجوم عام  في« ٢۰۱٢"ويست غايت 

 تعرض حاالت الجفاف في كثير من األحيانكما رتفاع معدالت البطالة والجريمة والفقر. كإتشمل التحديات الملحة األخرى  •

 .ماليين األشخاص للخطر

 

 حكومة

 ٢۰۱٢الرئيس: أوهورو كينياتا منذ 

 

 :مصادر

 بي بي سي

 كينيا

 

 العاصمة: نيروبي

 مليون نسمة ٢٨٧٢عدد السكان: 

 كيلومتر مربع  ٢٨٢٢٢٢المساحة: 

 اللغات: السواحيلية واإلنجليزية

 الدين الرئيسي: المسيحية

 أ ٢٩ذ،  ٢٢متوسط العمر المتوقع: 

 العملة: الشلن الكيني

https://www.bbc.com/news/world-africa-13681341

