مسابقة مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ابلشرق األوسط ومشال
إفريقيا لرواية القصص لألطفال
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مذكرة مفاهيمية

اخللفية والسياق
يف إطار الربانمج العاملي ملكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية لتنفيذ إعالن الدوحة ،هتدف مبادرة
"التعليم من أجل العدالة" إىل منع اجلرمية وتعزيز سيادة القانون من خالل األنشطة التعليمية املصممة
لألطفال يف املرحلة االبتدائية والثانوية ومستوايت التعليم العايل .تساعد هذه األنشطة املدرسني على تعليم
األجيال القادمة لفهم ومعاجلة املشاكل اليت ميكن أن ت قوض سيادة القانون وتشجع الطالب على املشاركة
بفعالية يف جمتمعاهتم ومهنهم املستقبلية" .الزوربز" هي واحدة من املواد التعليمية اخلاصة مببادرة "التعليم من
أجل العدالة" واملستخدمة لتعزيز القيم األساسية لدى األطفال مثل التسامح واالحرتام كما تساهم يف بناء
القدرة على التكيف لديهم .هتدف هذه الوسائل التعليمية املصممة حول الزوربز إىل توفري تعليم يتميز
ابجلودة ويرتكز على القيم كاالحرتام والتسامح والنزاهة والعدالة واإلنصاف.
مستقبال
مثل كوفيد ١٩-واألزمة اليت أحدثها حتدايا لكثري من الناس ،وخاصةا الشباب الذين يواجهون
ا

جمهوالا .وعلى الرغم من ذلك ،فقد خلق فرصة الستكشاف طرق وسبل جديدة للمساَهة يف إقامة مستقبل
ب ناء.
إضافة إىل ذلك ،مث لت جائحة كوفيد ١٩-أيض ا حتدايّ للقطاعات التعليمية واالجتماعية لضمان الوصول
إىل التعلم خاصة لألطفال الذين يعيشون يف أوضاع اجتماعية هشة .ومن أجل التكيف مع هذا السياق
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ومساعدة األطفال والشباب خالل هذه األزمة ،هتدف املسابقة إىل املشاركة الفعالة للمعلمني واألخصائيني
االجتماعيني والطالب والشباب يف األنشطة اجملتمعية اليت ت ركز على استكشاف طرق مبتكرة إليصال
الرسائل التعليمية ومتكني األطفال من احلصول على خربات الت علم.
وهدايا مبا سبق ،سيتيح مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية الفرصة للشباب والطالب واخلرباء/

املهنيني الذين يتواصلون مع األطفال يف مجيع أحناء املنطقة للمشاركة يف "مسابقة رواة القصص لألطفال"
استنادا على كتاب التعليم من أجل العدالة "افعل مثل الزوربز" 1املصمم لألطفال من عمر  5سنوات.
سيتم حتقيق ذلك من خالل قيام املشاركني يف املسابقة بتصوير أنفسهم " مقطع فيديو" أثناء قراءة الكتاب
بلهجتهم وبطريقة بسيطة لتوصيل رسائل تعليم العدالة لألطفال .يف هذه األوقات الصعبة ،ست تاح هلؤالء
املشاركني الفرصة للعب دور ف عال لتوصيل قيم أساسية لألطفال ونشر ثقافة العدالة وسيادة القانون.
األهداف
• زايدة الوعي ابلقيم األساسية مثل االحرتام والتسامح والنزاهة والعدالة واإلنصاف بني الشباب
واملهنيني ،من خالل إشراكهم يف تسجيل قراءة كتاب الزوربز لألطفال " افعل مثل الزوربز "
ابستخدام هاتف حممول أو كامريا واتباع تعليمات التصوير الواردة يف امللحق اليت طورهتا مبادرة
التعليم من أجل العدالة يف إطار برانمج إعالن الدوحة.
• تزويد األطفال منذ عمر  ٥سنوات إبمكانية الوصول إىل رواة القصص الكرتونيا ،والذين يتحدثون
بلهجات األطفال املختلفة ومتكينهم من توجيه رسائل مثل االحرتام والتسامح والنزاهة والعدالة
واإلنصاف من خالل قصة الزوربز اليت ستجعل هؤالء األطفال على علم بتلك القيم األساسية،
خاصة خالل أزمة كوفيد.١٩-
https://fun-corner.unodc.org/uploads/e4j-fun-corner/res/read_html/Zorbs_Childrens_book_Arabic.pdf 1
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املشاركون املستهدفون
• طالب اجلامعة
• موظفو املنظمات غري احلكومية املشاركني يف األنشطة التعليمية
• نوادي الكشافة  /الشباب
• معلمو ومعلمات املدارس
• األخصائيني االجتماعيني

التفاصيل واجلدول الزمين للنشاط
سيطلق مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية مسابقة إقليمية لرواة القصص لألطفال يف ٢3
حزيران /يونيو  .٢٠٢٠سيكون اإلطالق عرب اإلنرتنت ابستخدام منصات وسائل التواصل االجتماعي
واملواقع اإللكرتونية اخلاصة ابملكتب وإبعالن الدوحة (يف املنطقة وعلى املستوى العاملي) ،وكذلك من خالل
تواصل املكاتب القطرية مع خمتلف الكياانت املعنية واجلامعات واملدارس واملنظمات غري احلكومية والكشافة
أيضا رابطاّ للكتاب الذي سيقرؤونه.2
ونوادي الشباب وما إىل ذلك .وسيصاحب إعالن اإلطالق ا

من  ٢3حزيران /يونيو حىت  9متوز /يوليو  ،٢٠٢٠سيعمل املشاركون املهتمون على تصوير مقاطع
فيديو القراءة وإرساهلا إىل  unodc-egyptfieldoffice@un.orgأو استخدام نفس عنوان الربيد
اإللكرتوين إلرسال الفيديو عرب أحد خدمات مشاركة امللفات مثل  Dropboxاو  WeTransferأو
.Google Drive

 2سيتم توفير رابط الكتاب باللغة العربية واإلنجليزية والفرنسية إذا كان متا ًحا.
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 9يوليو  ٢٠٢٠هو املوعد النهائي للمشاركني إلرسال مقاطع الفيديو اخلاصة هبم ،واليت جيب أن تكون
بسيطة ومبدعة هبدف زايدة فهم القيم األساسية لدى األطفال الذين ترتاوح أعمارهم بني  ٥و ٨سنوات
والذين أيتون من خلفيات ثقافية خمتلفة.3
اللغة واألسلوب

بلهجتهم اخلاصة ابللغة العربية أو الفرنسية أو
اإلجنليزية – بطريقة بسيطة مع القدرة على
الوصول إىل األطفال ذوي اخللفيات الثقافية
املتنوعة.
مبدعا كما تريد يف إنشاء الفيديو وقراءة
كن ا

القصص! مثل الزوربز ،السماء هي احلد!
ميكنك طرح الفيديو بطرق إبداعية متنوعة مثل
استخدام برامج كومبيوتر خمتلفة ،اجلمع بني
الرسومات ،األلعاب ،أو إحضار حيوانك
األليف معك!
استمتع بقراءة القصة بقدر ما سيستمتع
األطفال بقراءهتا !

مدة الفيديو

احلد األقصى  6دقائق.

املوعد النهائي لتقدمي الفيديو

 29يوليو .٢٠٢٠

طريقة تقدمي مقاطع الفيديو املسجلة

جيب إرسال مقاطع الفيديو إىل

unodc-

 egyptfieldoffice@un.orgأو استخدام
نفس عنوان الربيد اإللكرتوين إلرسال مقطع
الفيديو عرب أحد خدمات مشاركة امللفات مثل
 3تعليمات تصوير الفيديو متوفرة في الملحق.
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 Dropboxأو  WeTransferأو

Google

.Drive
إعالن الفائزين

اختيار التصفية األوىل 10 :اغسطس
اختيار التصفية الثانية 13 :اغسطس

املراجعة واختيار أفضل مقاطع الفيديو املسجلة
اختيار التصفية األوىل لكل دولة :ستقوم جلنة حتكيم من أخصائيي الطفولة املبكرة ،ومؤلفي القصص،
وأساتذة اجلامعات ،وممثلي الشباب ،وموظفي مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية ،من امليدان
ومن فريق التعليم من أجل العدالة ،ابختيار أفضل  ٣قراءات .وسيحصل املشاركون الثالثة املختارون على
شهادة من مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وستتاح هلم الفرصة للمشاركة يف تنفيذ األنشطة
املستقبلية ،كما وسيحصلون على حزمة من مجيع املنشورات واأللعاب اخلاصة بربانمج التعليم من أجل
العدالة.
اختيار التصفية الثانية يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا :ستقوم جلنة حتكيم من مكتب األمم املتحدة
املعين ابملخدرات واجلرمية للشرق األوسط ومشال إفريقيا  /إعالن الدوحة وممثل الشباب ابختيار الفائزين
الثالثة من املتأهلني للتصفيات النهائية للدول .سيحصل الفائزون على شهادة من مكتب األمم املتحدة
املعين ابملخدرات واجلرمية  /إعالن الدوحة ،كما سيتم نشر مقاطع الفيديو اخلاصة هبم على موقع املكتب
واملوقع اإللكرتوين للتعليم من أجل العدالة ووسائل التواصل االجتماعي وسيحصلون على حزمة من مجيع
املنشورات واأللعاب اخلاصة بربانمج التعليم من أجل العدالة .فضالا عن ذلك ،ستتاح هلم الفرصة للمشاركة
يف مؤمتر إقليمي ينظمه املكتب إذا مسحت أزمة كوفيد ١٩-بذلك.
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امللحق:
تعليمات إرشادية للتصوير
املكان:
يرجى اختيار مكان هادئ يف املنزل ،مع توفر إضاءة مالئمة .كما نقرتح وجود خلفية بسيطة ومالئمة
للجمهور ،ليكون الرتكيز على الشخص وليس على اخللفية.
الزاوية:
التأكد من أن الكمبيوتر /احلاسب اآليل احملمول أو الكامريا أو اهلاتف يف وضع اثبت.
التقنية:

يرجى استخدام أي تقنية تناسبك ،سواء أكانت كمبيوتر حممول /حاسب ا آلي ا حمموالا أو هات افا ذكياا أو
جهازا لوحياا .إذا كنت تستخدم هات افا ،رجاء التصوير يف وضع أفقي .كما نوصي أيضا
كامريا أو ا
ابستخدام الكامريا اخللفية ،بدالا من الكامريا األمامية ،حيث يكون من األسهل الرتكيز على العدسة ،كما
سيحسن ذلك من جودة الفيديو اخلاص بك.
فيما ي ت علق ابلفيديو:
•

يرجى التأكد من تقدمي نفسك (االسم والسن واملكان الذي تتواجد به :املدينة والبلد).

•

جيب مشاركة قراءتك.

يرجى العلم أنه من خالل إرسال مقطع فيديو إلينا ،فإنك تؤكد موافقتك على نشر الفيديو على منصات
مكتب األمم املتحدة املعين ابملخدرات واجلرمية وأنك على دراية أبن الفيديو سيشاهده مجهور كبري حىت
يتسىن اختيار الفائز ونشر رسالة احلملة.

