
 
  

 

 

 

 
ابلشرق األوسط ومشال مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية مسابقة 

لألطفال   لرواية القصصإفريقيا   
 2020يونيو  /  حزيران

 مذكرة مفاهيمية
 
 
 

 اخللفية والسياق
 

إعالن الدوحة، هتدف مبادرة  يف إطار الربانمج العاملي ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية لتنفيذ  
ة م  م  إىل منع اجلرمية وتعزيز سيادة القانون من خالل األنشطة التعليمية املص   " "التعليم من أجل العدالة

على تعليم سني ر  املد  طة ساعد هذه األنش  والثانوية ومستوايت التعليم العايل. ت   االبتدائيةلألطفال يف املرحلة 
ض سيادة القانون وتشجع الطالب على املشاركة و  ق  هم ومعاجلة املشاكل اليت ميكن أن ت   ف  لاألجيال القادمة  

التعليم من "بادرة  اخلاصة مبواحدة من املواد التعليمية   هي" الزوربز"لية. قب  هم املست  ن  ه  يف جمتمعاهتم وم  بفعالية 
يف بناء  ساهم كما ت  مثل التسامح واالحرتام  لدى األطفال تعزيز القيم األساسية لاملستخدمة و  "أجل العدالة

يتميز   تعليمإىل توفري الوسائل التعليمية املصممة حول الزوربز ف هذه . هتد  لديهم القدرة على التكيف 
 واإلنصاف. كاالحرتام والتسامح والنزاهة والعدالة م  ي  ق  العلى  ويرت ك زابجلودة 

 
 لشباب الذين يواجهون مستقبالا ا خاصةا و لكثري من الناس،  حتدايا واألزمة اليت أحدثها  ١٩-كوفيد لث  م  

ستقبل م   إقامةيف  للم ساَه  ة  جديدة    وس ب ل قر  فقد خلق فرصة الستكشاف ط    ذلك،على الرغم من  . و جمهوالا 
 اء. ن  ب   

 
للقطاعات التعليمية واالجتماعية لضمان الوصول  أيضاا حتدايّ  ١٩-كوفيد مث  ل ت جائحة ، ىل ذلك إإضافة 

  من أجل التكيف مع هذا السياق و . ةهش  اجتماعية أوضاع  يف ألطفال الذين يعيشونلخاصة إىل التعلم 
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واألخصائيني  لمنيع  للم  سابقة إىل املشاركة الفعالة  املف  ، هتد  ومساعدة األطفال والشباب خالل هذه األزمة
يصال  رة إلك  بت  ق م  ر  ز على استكشاف ط  ك  ر  الب والشباب يف األنشطة اجملتمعية اليت ت   والط  االجتماعيني 

 .مل  ع  متكني األطفال من احلصول على خربات الت   الرسائل التعليمية و 
 
اخل رباء/ الب و لشباب والط  ل الف رصة األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية سي تيح مكتب، هدايا مبا س ب قو 

"  لمشاركة يف "مسابقة رواة القصص لألطفالليتواصلون مع األطفال يف مجيع أحناء املنطقة  امله نيني الذين 
سنوات.   5 ع مر م لألطفال منم  املص   1" الزوربزكتاب التعليم من أجل العدالة "افعل مثل  على استناداا 

 أثناء قراءة الكتاب   "فيديوم قط ع   "تصوير أنفسهم  باملشاركني يف املسابقة    قيام  سيتم حتقيق ذلك من خالل
اح هلؤالء  ت  لتوصيل رسائل تعليم العدالة لألطفال. يف هذه األوقات الصعبة، ست    بطريقة بسيطةو بلهجتهم 

 . ونشر ثقافة العدالة وسيادة القانون م أساسية لألطفالي  ق  لتوصيل ف  ع ال املشاركني الفرصة للعب دور 
 

 األهداف
 

بني الشباب  والعدالة واإلنصافزايدة الوعي ابلقيم األساسية مثل االحرتام والتسامح والنزاهة  •
"  الزوربز افعل مثل  لألطفال "  الزوربز قراءة كتاب من خالل إشراكهم يف تسجيل واملهنيني، 

مبادرة   طورهتااليت ابستخدام هاتف حممول أو كامريا واتباع تعليمات التصوير الواردة يف امللح ق 
 التعليم من أجل العدالة يف إطار برانمج إعالن الدوحة.

 
  ون تحدثالذين يو   الكرتونياا،سنوات إبمكانية الوصول إىل رواة القصص  ٥ع مر  ذتزويد األطفال من •

االحرتام والتسامح والنزاهة والعدالة  ئل مثل رسا  توجيه متكين ه م من و  فةل  خت  املطفال األ ات بلهج
القيم األساسية،  تلك لم بعلى ع   هؤالء األطفال اليت ستجعل الزوربزواإلنصاف من خالل قصة 

 .١٩-كوفيد  خاصة خالل أزمة
 

 
1 corner/res/read_html/Zorbs_Childrens_book_Arabic.pdf-fun-corner.unodc.org/uploads/e4j-https://fun  

https://fun-corner.unodc.org/uploads/e4j-fun-corner/res/read_html/Zorbs_Childrens_book_Arabic.pdf
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 ن و املستهدف نو ملشاركا
 

 طالب اجلامعة •
 املنظمات غري احلكومية املشاركني يف األنشطة التعليمية وموظف •
 نوادي الكشافة / الشباب  •
 املدارس ومعلمات  ومعلم •
 األخصائيني االجتماعيني  •

 
 

 التفاصيل واجلدول الزمين للنشاط
 

  ٢3رواة القصص لألطفال يف لطلق مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية مسابقة إقليمية سي  
سيكون اإلطالق عرب اإلنرتنت ابستخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي  . ٢٠٢٠يونيو حزيران/ 

وكذلك من خالل   )يف املنطقة وعلى املستوى العاملي(،  عالن الدوحةإبو  كتبملاخلاصة اباإللكرتونية    واقعوامل
طرية مع خمتلف الكياانت املعنية واجلامعات واملدارس واملنظمات غري احلكومية والكشافة تواصل املكاتب الق  

 .2للكتاب الذي سيقرؤونه  اّ ونوادي الشباب وما إىل ذلك. وسيصاحب إعالن اإلطالق أيضاا رابط
مقاطع  تصويراملهتمون على املشاركون ، سيعمل ٢٠٢٠يوليو متوز/  9يونيو حىت  حزيران/ 3٢من 

أو استخدام نفس عنوان الربيد  egyptfieldoffice@un.org-unodc القراءة وإرساهلا إىلفيديو 
أو   WeTransferاو  Dropboxامللفات مثل مشاركة أحد خدمات اإللكرتوين إلرسال الفيديو عرب 

Google Drive . 
 

 
 سيتم توفير رابط الكتاب باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية إذا كان متاًحا. 2

 

mailto:unodc-egyptfieldoffice@un.org
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د النهائي للمشاركني إلرسال مقاطع الفيديو اخلاصة هبم، واليت جيب أن تكون  هو املوع   ٢٠٢٠يوليو  9
  سنوات  ٨و ٥ألطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني لدى اهم القيم األساسية عة هبدف زايدة ف  بد  بسيطة وم  

 والذين أيتون من خلفيات ثقافية خم  تلفة3.
 

للغة العربية أو الفرنسية أو  اب بلهجتهم اخلاصة
على درة ق  مع ال  بطريقة بسيطة –اإلجنليزية 

ثقافية اللفيات ذوي اخلالوصول إىل األطفال 
 تنوعة. امل
مبدعاا كما تريد يف إنشاء الفيديو وقراءة  ن ك  

 !القصص! مثل الزوربز، السماء هي احلد
 مثلة نوعت  ق إبداعية م  ر  ط  ب طرح الفيديو ميكنك 

اجلمع بني   ،خمتلفة برامج كومبيوتراستخدام 
إحضار حيوانك   أو  لعاب،األ الرسومات،

 !األليف معك 
استمتع بقراءة القصة بقدر ما سيستمتع  

  !األطفال بقراءهتا

 واألسلوب اللغة
 

 الفيديو دةم   دقائق. 6قصى األد احل
 د النهائي لتقدمي الفيديواملوع   . ٢٠٢٠يوليو   29

-unodcجيب إرسال مقاطع الفيديو إىل 

egyptfieldoffice@un.org   أو استخدام
نفس عنوان الربيد اإللكرتوين إلرسال مقطع 

مشاركة امللفات مثل   ات خدمأحد فيديو عرب ال

 طريقة تقدمي مقاطع الفيديو املسجلة
 
 

 
 الملحق.متوفرة في تعليمات تصوير الفيديو  3
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Dropbox  أوWeTransfer  أو Google 

Drive. 
 طسغس ا 10: األوىلالتصفية اختيار 
 طسغس ا 13: ةالثاني لتصفيةاختيار ا

 إعالن الفائزين
 
 
 مقاطع الفيديو املس ج لةراجعة واختيار أفضل امل
 

الطفولة املبكرة، ومؤلفي القصص،  أخصائيي ستقوم جلنة حتكيم من  لكل دولة:  األوىل التصفية اختيار 
الشباب، وموظفي مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية، من امليدان   يوأساتذة اجلامعات، وممثل 

ل املشاركون الثالثة املختارون على قراءات. وسيحص   ٣ومن فريق التعليم من أجل العدالة، ابختيار أفضل 
نفيذ األنشطة  تاح هلم الفرصة للمشاركة يف ت كتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وست  شهادة من م  

وسيحصلون على حزمة من مجيع املنشورات واأللعاب اخلاصة بربانمج التعليم من أجل  ، كما املستقبلية
 العدالة.

 
ستقوم جلنة حتكيم من مكتب األمم املتحدة   يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا:  ة الثاني  تصفيةاختيار ال

ثل الشباب ابختيار الفائزين لشرق األوسط ومشال إفريقيا / إعالن الدوحة ومم   لاملعين ابملخدرات واجلرمية 
ل الفائزون على شهادة من مكتب األمم املتحدة  حص  لدول. سي  لالثالثة من املتأهلني للتصفيات النهائية 

كتب املسيتم نشر مقاطع الفيديو اخلاصة هبم على موقع كما رمية / إعالن الدوحة،  املعين ابملخدرات واجل
وسيحصلون على حزمة من مجيع   واملوقع اإللكرتوين للتعليم من أجل العدالة ووسائل التواصل االجتماعي

الفرصة للمشاركة    متاح هلست  فضالا عن ذلك،    ربانمج التعليم من أجل العدالة.ب  اخلاصةاملنشورات واأللعاب  
 بذلك. ١٩-كتب إذا مسحت أزمة كوفيدامليف مؤمتر إقليمي ينظمه 
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 :قامللح  
 رشادية للتصوير إ تعليمات

 
 :املكان

لفية بسيطة ومالئمة  خ  وجود قرتح ن  كما .  الئمةإضاءة مت وفر نزل، مع امليف   مكان هادئيرجى اختيار 
 .اخللفية علىوليس  ى الش خصعل  يزكالرت  يكون جمهور، لل ل

 
 :زاويةال
 .احملمول أو الكامريا أو اهلاتف يف وضع اثبت احلاسب اآليل /تأكد من أن الكمبيوتر ال
 
 :تقنيةال

أو هاتفاا ذكياا أو   حاسباا آلياا حمموالا  /ي رجى استخدام أي تقنية تناسبك، سواء أكانت كمبيوتر حممول
  أيضاا  نوصي كما قي.  ف  أ   وضعكامريا أو جهازاا لوحياا. إذا كنت تستخدم هاتفاا، رجاء التصوير يف 

الكامريا األمامية، حيث يكون من األسهل الرتكيز على العدسة، كما   بدالا منابستخدام الكامريا اخللفية، 
ن ذلك من جودةسي    بك.   لفيديو اخلاصا ح س 
 

 :لفيديوت  ع ل ق ابفيما ي   
نيرجى التأكد من تقدمي نفسك )االسم وال •  .: املدينة والبلد(كان الذي تتواجد بهوامل س 
 .قراءتك  ةشاركجيب م •
 

من خالل إرسال مقطع فيديو إلينا، فإنك تؤكد موافقتك على نشر الفيديو على منصات  الع لم أنهيرجى 
حىت    كبريده مجهور  الفيديو سيشاه   ك على دراية أبن مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وأن

 ختيار الفائز ونشر رسالة احلملة. يتسىن ا
  

 


