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"من خالل ھذا الكتاب الرائع المليء باالختراعات واالبتكار واالھتمام بالبیئة، سیصـــــل صوت جونا إلى 

آالف األطفال حول العالم، ويمدھم باإللھام والشجاعة. شكًرا لك جونا ديفید! عمل رائع!"

أ.د. آنا ماريا سیتو

فیزيائیة مكســیكیة، وعضــو بمجلس بوجواش لجائزة نوبل للســالم 1995، ونائب المدير العام للوكالة 

الدولیة للطاقة الذرية لجائزة نوبل للسالم 2005.

"في الكتاب الثالث لجونا ديفید، تزداد الحبكة تعقیدا أمام الفتى المخترع وأخیه الصـــــــغیر، فیواجھون ً

عدوھما. ھذه المغامرات تجلب المرح ورؤى مستقبلیة مع كل صفحة جديدة."

كارل ھانسن

المدير التنفیذي لمجلس الحیاة المستدامة

"من الممتع قراءة ھذا الكتاب الخیالي الساحر، وقصته الغريبة اللطیفة عن فتانا المخترع المفضـل لدينا 

ً وأخیه الصـغیر، ويجب أن يعتز به األطفال ومن يشـعرون بالطفولة في داخلھم. ھذه القصـة تصــف حلما ّ

ّكخیال علمي يمكن أن يصبح حقیقة يوما ما."ًً

أ.د. رفیعة غباش

مؤسسة متحف المرأة في اإلمارات العربیة المتحدة، والرئیس األسبق لجامعة الخلیج العربي،

وعضو مجلس مستقبل العالم
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مقدمة

جونا ديفید ھو الفائز بأول جائزة تقدمھا لجنة حقوق اإلنسـان للصـغار في مجال نشـر 

ٍالعدالة، وھو فتى مبدع وشجاع وجاد، يعمل بجد الجتیاز الصعاب، وھو ملتزم بشـغف 

بحقوق أجیال المسـتقبل، وقد وصلت جھوده في زيادة التوعیة، والتعلیم البیئي إلى 

آالف األطفال حول العالم من خــالل مشــاركته ككاتب صــغیر من قطاع أوروبا/ أمريكا 

ٍالشـمالیة في مبادرة أصوات أجـیال المسـتقبل. بالتزام، وتفان، وخیال، ورؤى، تفوق  ٍ ٍ

عمره، يدعو جونا األطفال للتحدث عما يؤمنون به، ودعم بعضـھم البعض، والدفاع عن ّ

األرض، وإيجاد حلول مبتكرة لمشكالتنا االجتماعیة والبیئیة من خالل العمل معا.ً

ھذا الكتاب رؤية إبداعیة شجاعة تولي اھتماما بالمشكالت الموجودة في عالم طفل ً

وانتصاراته. قصة عن أخوين وأصدقائھما يكشـفون خطة دنیئة للسـیطرة على العالم، 

ً ويجدون طريقة غريبة لالنتصـــار، ھي ما اعتدناه من جونا ديفید. يســـرّني أن أوصي ً

ٍبھذا الكتاب لجمیع القراء الصغار والكبار، لنعرف أن مستقبلنا سیكون في أيد طیبة مع 

ٍأطفال مثل جونا.

أ.د. مارسیل سابو

رئیس مبادرة أصوات أجیال المستقبل لألطفال

عضو لجنة أجیال المستقبل – ھنغاريا (المجر)



تمهيد

ً َيعرف الشـطرنج بأنه لعبة الملوك، إال أن الشـطرنج في قصـة جونا ديفید يصـبح منقذا ُ

ً غیر متوقع للعالم، ويشكل تحديا عمیقا للتوجھات والصیحات في مجتمعنا.ً

جونا وأخوه الصغیر نیكو - كباقي األطفال في القصة- العبان شغوفان بالشطرنج، وقد 

مثال فريق الشطرنج عن مدارس كامبريدج شاير.ّ

ھذا الجزء من السـلســلة كتبه طالب صــغیر تكريما إلتمام الســید روبرت ھندرسون ًٌ

(ھیندي)، مدرس الشــطرنج، والرئیس الســابق لقســم التاريخ في مدرسة كینجز 

كولیدج بكامبريدج، أربعین ســـنة من الخدمة. وھو شـــھادة على االحترام، والمھارة 

الفكرية، والخـیال الموجود في لعبة الشــطرنج والتي وصـفھا فولتیر بأنھا "لعبة تمنح 

الشرف األعظم للفطنة اإلنسانیة".

يسرنا أن نوصي بھذه القصة الملیئة بالمغامرة للقراء الصغار والكبار.

نیكوالس جاكسون وروبرت ھندرسون

اتحاد الشطرنج بكامبريدج شاير 

 www.chessforkids.co.uk



الفصل األول  
ُّ ٍِفي منزل يطل علـى بحیـرة فـي مدينة ُ ٍ ٍ

ُ ِصغیرة تتمیز بمســــاحاتھا الخضــــراِء، ّ ٍ

َُ ُ عاَش فتى وأخوه الصــــــــغیر. كان ھذا ً

�ُ ً ً ِالفتـــى مخَترعا عبقــــريا مجنونا يعمل ُ
ِعلى اختراعات صـــــديقة للبیئة، وكان َ ٍ ٍ

ُ ُُ ِأخوه الصــــغیر يســــاعده في نشـــــر ُ

َاختراعاته حوَل العالم، وقد خاضـا الكثیر ْ ِ ِِ

ِمَن المغامرات الرائعة معا.ً ِ





ِكان الولدان يدرســــان في مدرســـــة رائعة للغاية. وعنَد بداية َ ِ ِ ٍِ ٍ

ِالفصــــــــل الدراســي، ذھـبا إلى مكتبـة المدرســــة لتقـديم  ِ ِّ ِ ِ

ِمشاركتیھما في مسابقة جائزة المدرسة لالبتكار. حَمَل الفتى  ِ ِِ
ُ َُ ََُ ٍٍالمخترع مشـاركَته السـرية في صندوق كبیر كان يصــدر أصوات ُ

َُّّ ِقعقعة، بینما رســَم أخوه الصــــغیر لوحات للســالالت المھددة ُُ ِ ٍ ٍ

ِباالنقراض. 



ِوبینما ھما يســیران في المدرسة، شاھدا مجموعة مَن األوالد ً ِ ِ
�ُ َ َ ٍاألكبر سنا يتجمعون حوَل طاولة ويصرخون ويتدافعون. حاوَل األخ َ ِ

ُْ ًَ الصــــغیر أن يقترَب لیرى ماذا كانوا يلعبـون إال أنھم دفعــوه بعیدا ُ

ٍبوقاحة.

ُُ ِســــأَل أخاه: "ماذا يحــدث؟" فأجـاَب الفتى المخــترع "آه. ھذه ُ ٍ

ٌ ٍِظاھرة غريبة للغـاية. إنھم يصـــنعون معــارَك بیَن روبوتات حربیة ٌَّ ٍ
ُّ ُّ ٍدوارة مصنوعة مَن البالستیك يسمونھا (دوارات)". ّ ٍ ٍ



ًَُُ ً ٍَفســــأَل األخ الصـــــغیر الذي كان َودودا ومرحا وغیر معتاد على ُ
َْ َ َِدفعه: "لماذا يستخدمون ھذه األلعاَب البالستیكیة السیئة؟" َ ِ ِ

ُ ٍِأجاَب الفتى المخترع: "إنھا أحدث صیحة، وقد انتشرت بسـرعة ُْ ٍ

ًُ ُ ِشديدة. إنني أجدھا مثیرة للشــــــــكوك، فال أحَد يعلم من أيَن ُْ ِ ٍ
ُّ ً ُ ُْ ِجاءت، وقد صــــار الجمیع فجأة راغبیَن في اقتنائھا. يظن األوالد ْ َ

ًُ َأنھا ستجعلھم أكثر شھرة".ُْ

ِسلَم األخوان مشاركاتھما في المسابقة ألمین المكتبة الطیب َّّ ِ ِ ِ ِِ
ِالودود، وانطلقا عائَدين إلى المنزل.ُْ ِِ



ُ وبینما كان الفتــى المختــرع يتدرب َُ
َّ ّ ُ ِِِمع معلم الشـطرنج البارع، تســلَل َ ِ
َّ َاألخ الصغیر مَن الخزانة أسفَل الدرج ُُ ِِ

ّمع صـــــديقه العنكبوت اآللي الذي َ ِ ِ ِِ
ََّ َّ فعَل وضــــعیة التخــفي. وكان ھـذا ّ

ً ِِالعنكبوت ھدية من أخیه الكبیر.ُْ

َِّتابعا الســـیر في النفق الســـفلي ُ ِ
َِحتى وصــال إلى المخـتبر الســري ُّ ِ

ِللفتى المخترع أسـفَل الجزيرة في ُ ِ ِ

ِِبحیرتھم.ْ



ِوكالعادة، وجدا الكثیر مَن المعدات العلمیة واالختراعات التي لم ْ ِ ِ َ ِ

ُ َُ ُ ُ ِيتم االنتھاء منھا بعد، كما كان ھناَك روبوت تنظیف يقوم بتنظیف ّ ٍ

ٌ ٌ ٌَُّ ُّ ِالجدران، وسلسلة جديدة مَن الحیوانات البحرية اآللیة منشغلة ْ ِ َ ِ ِ َِ

ّ ِببناِء مسكن لھا من شعاب َمرجانیة ضخمة بتقنیة النانو.ْ ٍِ ٍ ٍ ٍ



ُ ِقفَز الصـــديقان على منصــة القفز المضــــادة ّ ِ ِِ
َ ِللجـاذبیة وھما يضــحكان معا، لكنھما بطـريق ًُ ِِِ

ُّ � � ِالخطأ فعال زرا خاصا تســبَب في توقف خاصیة ََّّّ ِ ِ

ِالقفــز فجـأة، فھبـطا ألســـــفَل. أصـــــابتھما ًْ
َّ ِِالدھشــة، فقد اكتشــفا أن للمختبر الســري ُّ ِ

� سردابا خفیا!ً



َُّ َّ ُُ ُ ِصاح األخ الصـــــغیر: "ال بد أن ھذا ھو الطابق الثاني مَن المختبر َ
ً َُ ً ِتحت األرض!" أصـــدر العنكبوت صــــوتا دلیال على موافقته. كان َ ِ َ ِ

َّ ًُُ ِالطابق الثاني تحت األرض مخصصا لالختراعات اآللیة.َ ِ ِ



ٌ ٌ ِكانت ھناَك طاولة ضخمة بطول إحدى الجدران إلى جانب طاولة ْ ِ ٍِ
ٍأخرى مسطحة كبیرة وأدراج وصناديق خاصة ملیئة بجمیع أنواع ََّ ٍ ٍ ٍِ ِ ٍ

ّ َّْ ِاألدوات اآللیة الغـريبة التي تضــمنت مفـكات لبراغي الروبوتـات ّ ّ ِ ِ ٍِِ
ًَ ً ً ََّ ُّ َوَمطـارق مغناطیسـیة ومفاتیح ربط مجـنحة وَمَناشــیر ماســیة َ ِ ٍ ِ

ًُُ ُ ِِوحفارات رواســَب صــغیرة وحديَد لحام يمكنه لحام أي شـــيٍء ّّ ٍ

ِبصالبة تصل إلى ثمانیة أضعاف في المرة الواحدة، ھذا باإلضافة ُ ِ ِ ٍِ ٍ

َّ ِإلى قوالَب لتشكیل المواد بخصـائَص ممیزة وآلة لدمج المركبات ّ ٍِ ٍِ ِ

ِالكیمیائیة متعـددة الجـزيئات وأحادية الجـزيئات، ووحدة خاصــة  ِ ِ ِ ٍِ ٍ

ِمضادة للجسیمات لبناِء الروبوتات في الفراغ.ُ ِ ٍِ



َ ِتعـرف على شــيٍء على طاولة َّ

َ ْ ِالعمل فـــورا. كانت مجمــــوعة ً
ِشــــطرنج، لكـن جـمیع القـطع ََّ ٍ

ً ْ َ ُْ ُ ِالمعدنیة كانت مؤتَمَتة وتتحرك! ّ ِ
َّ ِقاَل في دھشــة: "ال بد أن ھذه َّ ٍ

ُ ھي مشاركة أخي السرية في ُّ

ِمســـابقة جائزة االبتكار!" وقبَل  ِِ
َِأن يعـودا عبر النفـق الســـــري ّْ ِ

ِِلتنـاول الشـــاي، الحـظا بضـــع َ

ٍاختراعات أخرى مدھشة. ُ ٍ



ُّ ٌ ٌَّّ َُ ٌ ُْ ّ ِكانت ھناَك ألعاب بحرية آلیة تمثل السالالت المھددة باالنقراض ْ ِِ
ُْ ِوبإمكانھا بناء مســـاكَن خـاصــة لھا مَن الشـعاب الَمرجانیة من ّ ِ ِ ٍِ

ِخالل تقنیة النانو. ِ

ٌّ ِتصمیم حديقة الشعاب المرجانیة بتنقیة النانو [سري للغاية]:ُّ ِ ِ ِ ِ

ٌُ ُْ 1ِ- مجاالت قوى خاصة بالمساكن البحرية مَن الشعاب الَمرجانیة وللحفاظ على میاه البحرً ِ ِ ِ ِِ ِ
ُُ ٌُ ٌ ٌَّ ٌ 2ِ- أطر بتقنیة النانو وكرات زجاجیة ملونة دقیقة لبناِء المســــــــاكن البحرية داخَل القوالب ٌ ِ ِِ

ِالدائرية
ُّ ٌ ٌَّ 3ِ- َوَحدات بســیطة معدلة بجســیمات البوزيترون لتعلم الســـباحة والتقلب ومھارات بناِء ٌ ِ ِ ِِ

ِالمساكن
ٌّ ٌّ 4ِ- طالء خاص مضاد للصدأ لألجزاِء اآللیة تحت المیاهٌَ ِ ِ



ْ َّ ُ ِتصمیم جھاز تجمیع الروبوتات المزود بوحدة فراغ [لالطالع فقط]:َُ ِ ِِ ٍ ِ ِ

ُُُ ّْ 1ِ- مضخة فراغ تزيل جزيئات الھواِء وجمیع الجزيئات من وحدة تجمیع الروبوتاتَ ِ ِ ِِ ٍ

ًٌ َّ ُُُ 2ٍ- أذرع روبوتات ذكیة مزودة بأدوات تجمیع دقیقة ومفاصَل تدور ثالثمائة وستیَن درجةّ ٍ ِ ٍ ٍٍ

ُ ٌَّّ ٌٌ ُ 3ِ- زجاج مضاد للكسر مدعم بمجاالت قوى للحفاظ على سالمة بیئة الفراغًُ ِ ِ ِِ ِ

ٌ َّ 4ِ- َوَحدات مطورة بجسیمات البوزيترون لتطبیق مھارات عمل الروبوتات وبنائھاٌُ ِ ِ ِ ِِ ِ

ٌٌَّّ ُ ٌ ٍِكما كان ھناَك جھاز خاص لتجمیع قطع الــروبوتات مـــزود بَوحدة َ ِ ِ

ِمضادة للجسیمات لبناِء الروبوتات في الفراغ. ِ ٍِ



ِفي الیـوم التـالي، في المدرســة الرائعــة للغاية، أتت إلى األخ ْ ِ ِ ِِ
َّ ُْ ْ ِالصـــــــغیر صــديقته التي كانت صــماَء، والتي كانت قد قدَمـت ُّ

ً ْ ٍلألخـوين المســــاعدة في مغـامرات أخـرى. كانت تحـمل دوارة َُّ ِ
ٌ ٌ ٌ ًُ ًَُ بالستیكیة تخرج منھا فوھة صــغیرة مكســورة. كان القلق باديا ّ

ُ ٌُ ِعلیھا وھناَك طفح غريب على يدھا. قالت الفتاة الصــــماء بلغة ٌّ ِ ِ

ْ ِاإلشارة: "يجب على أخیَك المخترع أن يتفحَص ھذه األشیاَء".ُ ِِ

ُ ََّ ُ ِفــي الطابق الثانــي مَن المختبر، فك الفتــى المختــرع الدوارة ُّ ِ
ًُ ْ ِالمكســورة، ووجَد فیھا بعَض القـطع شــديدة الغرابة. بدت لعبة َ ِ ِ

ًَ ً ً ًَّ َّ ُُ بالســتیكیة فحســب، إال أنه وجَد داخـلھا وحدة مجوفة موصلة ُ

ُّ ّ ّ ِبالعديد من فوھات الرش الدوارة القابلة لالنكماش.ْ ِ ِ ِِ ِ

الفصل الثاني  
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ُّ َّّ ْ ِومن الغريب أنه لم يكن للدوارة المكســورة أي مصـــدر للطاقة، ْ ِ ِ ٍِ
َ ُ َّمجرد طبق قمر صناعي دقیق على الھیكل األساسي.ُّ ِّ ِ ٍِ ٍ ٍ

ٌ ُ َكما كانت ھناَك شــريحة حاســـوب غريبة في المركز المفترض ُْ ٍِ ِ
ُّ َّْ َُ ُ ِوجود دماغ الروبوت به، وكأن الدوارة كانت تعمل ويتم التحكم بھا ُّ ِ ِِ

ُ ٍعن بعد! ْ
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ُ ُُْ ُ ٍِقال الفتى المخترع: "ھذه لیسـت مجرَد لعبة صغیرة فحســب. ُّ ٍ
ً َّ ََّ ّ ٍإنھا تنتشر كأي صیحة جديدة، وال بد أن ھناَك آالفا منھا اآلن في ُ ٍ ِ

ِالمدرســة والمنازل في جمیع أنحاِء البالد. أي نوع من مصــــادر ُّْ ِ ِِ ٍِ
ُ ُ ّالطاقة يمكنه تشغیلھا بواسطة طبق قمر صناعي؟ ولماذا؟"ُ ِ ٍِِ ٍ
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ِأعلى الســرداب بطابقین، على الشــاطئ داخَل منزل األخوين  ِِ ِ ِ
ُُ ُ ُُ َ ِالمطـل على البحـیرة، قرع جرس البـاب، فذھـَب األخ الصـــــغیر ّ ِ ِِ ِ

ُّ ُ ُُ وعنكبوته اآللي المستأنس لفتح الباب.َ

ًْ ْ ً ِِلكنھما لم يجـدا شـــخصا على البـاب، بل وجـدا ذراعا من أوراق ْ

ْ ِالشجر كانت للكرمة الخضراِء العظیمة، وكانت تشـیر إلى شيٍء ُْ ِ ِ

ٍبعصبیة! 

ُ ُ ُُ َُ َ ًُ َّ َأرسل األخ الصغیر عنكبوته اآللي فورا لیحضر أخاه المخترع. َ
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ُ ُ َُ ِجذبت الكروم الفتى المخترع، وھرع األوالد إلى الغابة علـى الجانب اآلخر مَن َ ِ ِِ
َ ّالبحیرة. كانوا قد وضعوا خلیة وقود غاز نجمي في شــجرة المصباح المعـدني ْ ِ ِ ِ ّ ِ ِِ ِ ٍ ٍ

ً ُ ُُ ِفي إحدى مغـامراتھم، كي ال تشعر الكرمة الخضراء العظیمة بالوحدة لیال.ْ َ ْ ِِ

َ َُُّْ َوصــلوا إلى الغـابة الخضـــراِء العظــیمة وَشــقوا طريقھم نحـَو الشـــجرة. رأوا ْ ِ ِ ِ

ُ ُْ ُْ ّفورا لماذا أصــاَب الكروَم الفــزع الشــديد، فقد كانت خلیة وقود الغـاز النجمي ً ِِ ِ
ََّ ُْ َ َ ّتضـــيء بصـــورة طبیعیة براقة بلون أزرق أرجواني، لكن الشـــجرة اآلن كانت ُّ ٍ ٍ ٍ ٍٍ

َ ً ًْ ُ ِمظلمة وصامتة وال أثر للخلیة. لقد سرقت! ُْ َِ



ٍِإلى جانب المصـــباح الفارغ، وجدوا ورقة في زجاجة بالستیكیة ًُ ٍ ِ ِ
ِقذرة مكتوب علیھا، مع عديد مَن األخــطاِء اإلمالئیة: "خطتــــي َّ ٍ ٍ ٍ

ُ ُُ ُْ ُْ ِِالشريرة للسـیطرة على العالم قد بدأت، وسیفیدني اختراعكم ْ

ِلخلیة الوقود كثیرا!"ً ِ

ُُ ًُ ٍَنظر الفتى المخترع إلى الســماِء متجھما وقال بصـــوت ھادئ: ّ ِ
ًَ ُ ُ "يبدو أن لدي عدوا، وھو ال يجید الكتابة."ّ



الفصل الثالث  
ُّ ُُ ِِعاَد الولدان وعنكبوتھما اآللي المســتأنس إلى الطابق الثــاني َُ

ِللمخـتبر أسفَل البحیرة.ُ ِ

َُ ٍأخذ الفتى المخترع الورقة ووضـــــعھا على طاولة جانبیة علیھا ََُ ٍ

ُ ًُ ِأجھزته الخاصة بالمســح. اكتشــف رمزا غريبا على ظـھرھا بدا ًَ ِ

ِكعـالمة اســتفھام حلزونیة معكوسة، بقرون شیطان. ٍِ ٍ ٍ ٍ

ًَُ ٍكان واثقا أنه رآھا فـــي مكان ما قبَل ذلَك. وبینما كان يعمل، نكَز َُ
َّ ُّ َُ َ َُ ُّ العنكبوت اآللي المســــــتأنس الدوارة البالســـتیكیة المفككة َ

ُ ُ َِفانكســرت، وظھر على ظھر القرص الصــغیر عالمة االستفھام ْ ِ ِ ِ
ِالمعكوسة بقرون الشیطان ذاتھا!ُ ِ ِ



َُّ َّ ُُ ُ ُّ ِقاَل الفتى المخـترع: "ال بد أن صــــانع ھذه الدوارات ھو نفســه َ ِ

َ َُ ّالمخــترع الشـــــرير الذي سرق خلیة وقود الغـاز النجمي التي ُُ ِِ ِ
ٌَّ ُْ ِاخــترعتھا! وھذا يعــني أن الدوارات جزء من خطته للســــیطرة ّ ِ ِ ِ

ِعلى العالم!"

ُْ ُ ُُ َْ َ ُ صاح األخ الصـــغیر "يا إلھي، ال! علینا أن نوقفه! ولكن كیف نفعل َ

ً ذلَك؟" أجرى الفتى المخترع بحثا سريعا على اإلنترنت.ًُ

ُ ًْ ِِبحـثا عن الدوارات على اإلنتـرنت فظـھرت عالمة االســـــتفھام ّ ِ
ُُُ ٍّالمعكوسة فورا على موقع إلكتروني اسمه "المخترع الشــرير" ً ٍ
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ٌ ِعلى الصفحة الرئیسة، كانت ھناَك دعاية لتشجیع األوالد على ْ ِ ِِ
ٌ َاستخدام بطاقات آبائھم االئتمانیة لشـــراِء الدوارات، وظھر بیان ّ ِ ِ ِ ِ ِِ

ِِباسم "خطتي الشريرة للسیطرة على العالم".ُ ِ

ُْ ََّّ ُ ٌُْ ْ ِبدا الموقـع وكأنـه مخصـص لـبـیع الدوارات فقـط، ولكن قد يكـون ّ ِ
ُ� ِالھدف الوارد في البیان حقیقیا.ُ

ٌ َّ َُ ْ ّ ْ ٍِكان واضحا من تصـمیم الدوارات أنھا مخصصــة للتحكم عن بعد. ً ِ ِ
ُ ُ ّوباستخدام خلیة وقود الغاز النجمي، يمكن تشـــغیلھا كجیش، ُ ِ ِ ِِ ٍِ

ًُُّ ُّ ُ ِبینما ترش أذرعھا اآللیة كیماويات سامة للقضــاِء على الكائنات َ ٍ

ِالحیة.



ُ ُُ ُْ ُ صاح األخ الصغیر: "يجب علینا إيقافھم!" َ

ُْ َُ ِقاَل الفتى المخترع الذي كان يتمیز باالنضـــــباط والعزيمة: "ال تقلق! لن ُْ ِ

ُُ ُ ُُ َِتغلبنا الكیماويات الســــامة. ســنوقفھا. لكنني أحـتاج إلى إجـراِء بعض ّ

ِاالختبارات!"

ُّ ُ ُُ ِانطلق األخ الصــــــغیر والعنكبــوت اآللي إلى مدرســـتھم الرائعة للغاية َ ِ ِِ
ُ ّ ِوحاولوا جمع المزيد مَن الدوارات المريبة.َ ِ ِ

ً ُْ ْ ْ ٍِعندما وصلوا إلى المدرسـة. سـمعوا صراخا: "ھل من أحد ھنا؟ ھل من ْ

ٍِأحد ھنا؟ أخرجونا من ھنا!!!"  ْ

ُ ُ ِكان الصـــوت يخــرج من خــزانة َْ

ِالمكانس في قبــو المدرســــة.  ِ ِ
ُّ ُ فـــتح العـــنكـــبوت اآللــي قفَل َ

ٍِالخزانة بسرعة. 



ُ ٌ ِكان ثالثة مَن الطالب المشــھوريَن محبوسیَن في الخزانة لمدة َ ٍِ
َّْ ّ ْ ِطويلة، وكانوا ھم َمن سلَم الجمیع ھذه الدوارات بأنفسھم!َْ ِ ِ ٍِ

ُ ََّّ ُ ًُُ أدرك األخ الصــغیر فورا أن ھؤالِء الطالَب كانوا محبوسیَن، وأنه تم َ

ُُ ُ ِاستبدالھم بنسخ أخرى شريرة. قاَل األخ الصغیر للطالب الكبیر: ُُْ ٍِ ٍ
ً ْ ْ َْ "لم تكن أنت َمن دفعني إذا!"َ

ْ ِوافقوا جمیعا على التصــــدي للخطة الشــــريرة وَوقفھا. ووصَل ً ِ ِ

ًُّ ً ُ ِالفتى المخترع في ھذا الوقت وھو يجر عربة ملیئة باألشـــــیاِء ُ

ٍِاآللیة التي أصدرت صوت قعقعة.َْ



الفصل الرابع  

ٌَُْ ِقاَل األخ الصــغیر ألخیه: "أنا سعید للغاية لحضــورَك! ھل وجدت ُ ِِ
�ًَّ ُّ َّ ُُ حال؟" أجاَب الفتى المخترع: "أعتقد أن لدي حال". فصـــــاح األخ َُ

ً ُ ٌْ ِالصغیر: "ھذا رائع! لقد أرحَتني! كنت قلقا للغاية".ُ

ً ًَّ ًَّ َّ َُ ُ ُْ كان الطالب الكـبار قلقـیَن أيضا: "ال بد أن ھــناَك آالفا مجھَزة من ُ

ُّ ُ َ ِھذه الدوارات في جمیع أنحاِء البالد! كیف يمكننا إيقافھا كلھا؟"ّ ِ ِ ِِ



ًُّ ُ ُ شــــــرح لھم الفتى المخترع قائال: "ھذا ھو التحدي الحقیقي. َ

ُّ ّ ُْ ُ ِعلي أن أفكر في شيٍء تســــــــتخدمه كل المنازل والمدارس. َّ َ ِِ
ُ ُ ٌُ ُّ ِھدية يمكننا إرســـــــالھا للجمیع لتحارَب الدوارات. وأنا أعرف ما ّ ِ

ُُ ُ ِيمكنه القیام بھذا الدور.. الشطرنج!"ُ

ُُ ُ ُ َُ ِِقاَل الطالب الكبار: "كیف سیسـاعد الشــطرنج في محاربة غزو ُ
ً ُْ ً ِالدوارات؟" فأجاَب الفتى المخترع قائال: "حســنا! ھذه لیســت ّ ِ

ًُ ُّ ُُْ ٍقطع شطرنج عادية. إنھا الشــــطرنج اآللي الذي اخترعته، وقد َ
ِوضعت فیه بعَض التعديالت الخاصة".ُ ِ ِ



ًَ ُْ َّ َ ِرفع الغطاء عن العربة، فتحركت قطعتا قلعة مســتخدمة محركاتھا النفاثة َ ِ ٍِِ ِ
وجذبت اِالنتباه.َْ

ٌّ ِتصمیم الشطرنج اآللي [سري للغاية]:ُّ ِّ ِ

ُّ 1ِ- طالء مَن الصلب المقاوم للمبیدات الحشرية لحماية قطع الشطرنج مَن الكیماويات الخطرة.ٌ ِ ِ ِ ِ ِِِ ِ
ٌُ ُ ٌ ٌٌ 2ّ- محرّكات آلیة نفاثة صغیرة الحجم وفقاعات صوتیة للحركة تعمل بخاليا وقود الغاز النجمي.ٌُ ِ ِ ِِ ِ ِ

ٌٌ ٌَّ ُ ٌ 3ٍَ- رماح لیزر دقیقة، وسیوف ودروع عبارة عن مناشیر كھربائیة، ومدافع بطلقات مطورة مَن ُُْ ٍ ٍ ٍ
َ ٌ ٌ ٌ ًَّ ً ً ُ ُ ٌّ ٍالمذنبات، وعصي طويلة موصلة للبرق، وتیجان تخرج َحلقات نارية كھربائیة، ومرايا عاكسة ُّ ِ ِ ِ ِِِ

ِلألسلحة الخفیفة. ِ

4ِ- رشاشات ترياق للسموم لمنع اآلثار الخطرة للكیماويات.ُ ِ ِ ٍِ ِ



ُُ ِقاَل األخ الصـغیر: "ھذه مشـاركتَك في مسـابقة جائزة االبتكار. ُ ِ ِِ
ُ ُ ُْ ِھل يمكنھا وقف ھذه الدوارات البشعة من نشر الكیماويات في ْ ِ ِ ِ ِِ

ّ ِكل مكان وتسمیم جمیع الكائنات الحیة؟"ّ ِ ٍِِ ِ



ًُ ُّ ً ٍابتســَم الفتى المخـترع قائال "لقد وضــعت طالء لكل قطعة مَن ْ ِ
ُُُّ ِالصــلـب المضــــاد للمبیـدات الحشــــرية وقطـع المـلك تحـمل ّ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ُّ ْ ِرشــاشــات ترياق للسم، ولكن يجب علیھم أن يھزموا الدوارات ّ ِِ ٍ

ُ َْ َ ِلیربحوا". أخرج نموذج الشـــــطرنج اآللي من عربته ووضعه في َ ِ ِّ ِ
ُُّ ُُ ِقاعة المدرســة مع آلة النسـخ. قاَل الطالب الكبار: "يجب علینا َ ِ ِِ

ُُ ٍإرسالھا إلى الناس بسـرعة. وسنشـارك جمیعنا في ذلَك. ھذا ُ ِ
ُ ُُّ أقل ما يمكننا فعله".ُ



ِخـالَل ســـــاعات قلیلـة، كان األطــفال في جـمیع أنحـاِء البـالد َُ ٍ ٍِ
ََّ ِيتســـــلمون مجــموعات الشـــــطرنج الجــديدة في منــازلھم َْ ِِ ِ

ِِومدارسھم. ْ

ًَْ ْ ْ ِفرحوا جـمیعا بھـذا، ولم يكن لديھـم أدنـــى فكـــرة عن خـطورة ْ ٍ ِ
َّ ْ ُّ ِالدوارات، أو أن قطع الشطرنج ھذه غیر عادية.َ ٍِ ِ



َُ ُْ ُ ِعرف الفتى المخترع وأخوه الصــغیر من موقع "الخطة الشــريرة َ ِ ِ
ُ ُّ ِللســیطرة على العالم" أن الدوارات ســیتم تفعیلھا يوَم الثالثاِء َّّ ِِ

ُ ُ َ َُ ّ ِالسـاعة الثانیة ظھرا عندما يتجمع األوالد في المدرسة، ويكون ً

ِمَن السھل حبسھم. ُ



ِوبالفعل، كان الیوم التالي ھو يوَم الثالثاِء، وفي تمام الســـــاعة َُ ِ ِ
َُُ ُ ٍِالثانیة ظھرا، بدأ المخترع الشرير يضحك بصـورة جنونیة. فقد قاَم ً ٍ

ِبتفعیل خلیة وقود الغاز النجمي لتنشـیط الروبوتات البالستیكیة  ِ ِ ّ ِ ِِ ِ ِ
ُ ٍبالتحكم عن بعد.ْ ِ



ُ ُُ ِفــي جمیع أنحاِء البالد، كانت اآلالف واآلالف مَن الدوارات تــزداد ّ ِ ِ ِ
ٌ ًًُ َُّ ِِطوال وحـدة وتخـرج منھا أرجـل ســـلكیة ومخـالب مَن البـالتین، ٌّ

ُُ ُ ُ ًْ ّ ّ ِوانبثقـت فوھـات الرش السـامة. كانت الدوارات تجـري مســحا ّ ِ
ْ ُْ ِللبیئة من حولھا والكائنات الحیة القريبة منھا، وبدأت تدور لألمام ّ ِ ِ ِ ِِ

ُُ ْ ّالجتیاحھا، وقد سیطرت علیھا أطباق القمر الصـناعي الصــغیرة ْ ِِ ِ
ُ ِالمثبتة على ھیاكلھا.َّ



الفصل الخامس  

ِفـي الثوانـي القلیلة التالیة، فـي جمیع المدارس والمنازل فـي  ِ ِِ ِ
ُ ُ ِجمیع أنحاِء البالد، انطلقت قطع الشطرنج اآللیة للدفاع. تقدمت ّْ ِِ ِ ِ

َّ ًُ ُْ ِالبیـادق اآللیـة أوال، وســـلطت رماح اللیــزر التي قطـعت أرجـَل َْ
َ ّ ْ ِالدوارات وأسقطتھا على األرض، وأذابت الفوھات السامة.ّ ِ ِِ



ُّ َُ ََّ َُ ُ َُْ ِ ثم أخرج فرسان األحصنة اآللیون سیوفھم ودروعھم المصـنوعة َ ِ

َ ِمن مناشیر كھربائیة واستخدموا الفقاعات الصـــوتیة للقفز إلى ْ ٍَِ
ْ ِاألمـام وإلـــى الجـانبین لتفـادي العـوائق وقطـع الدوارات إلـــى َّ ِِ ِ ِ

ً َّ ُْ ِنصـفین. بدأت الدوارات رش المبیدات الســامة وأخرجت أسالكا ّ ِ ِ ِ
ُ ِلإلمساك بمدافعي الشطرنج الشجعان.ُ ِ ِ ِِ

ُ َُ ٍِِفانطلقت قطـع القالع اآللیـة وأخـلت المكان ببســـاطة بإطـالق ْ ِ
ََّّ ََّْ ِالطلقات المطورة مَن المذنبات من َمدافعھا الدقیقة، فانفجـــرت ُْ ِ ِ ِ ِ

ُ َُُ ّ ّ ّ ِفــــي كل دوارة موجـودة. وبینمـا كانـت الدوارات تعـاود التجــمع ّ ٍ ٍ ِ
ُ ُ ْ َّ ِوالدوران إلى األمام لبدِء الھجوم، تحركت قطع األمراِء اآللیة فـي َ ِ

ًْ ً ّْ ِخطوط مائلة وأطلقت بـــرقا قاطعا من عصیھا الطويلة فأحـــرقت ْ ِ ِ ٍ ٍِ

ِأدمغة القمر الصناعي للدوارات.َّ ِّ ِ



ٌ َّّْ ََ ِلســـوِء الحـظ، كـان ھنـاَك آالف مَن الدوارات التي ھـددت قطـع ّ ِ
ّ ِالشــطرنج اآللیة بحصـــارھا بأعداد كبیرة، ولكن لحســـن الحظ َْ ٍ ٍِ ِ ِ

ًُ ُْ ٍَِحضرت قطع الوزير اآللیة وأطلقت دوائر نیران كھربائیة في جمیع ْ ِ
ًَ َ ِاألنحاِء فأذابت الدوارات لتصبح كومة ال قیمة لھا مَن البالستیك.ّ ِ

ُُُّ ٌْ ٌ ِلم يمض وقت طويل حـتى انتھى كل شـيٍء، حـیث كانت قطـع ْ
َ َ ّ ِالملـوك والقــالع تحاصــر الدوارات القلیلـة المتبقیـة بالفعل في ُ ِ ِِ ِ

ِنھاية اللعبة. ِ



َََّّ ُُّ ِھلَل الجمیع عندما أطلق الملوك الترياق المضاد للسـم على ما َ
ُ ََّ ْ َتبقى مَن الدوارات شـــبه الذائبة، وقد جــعلھا ھذا التـرياق غیـر ّ ِ ِ ِ

ِمؤذية. وتم تحــويل البالسـتیك بعَد إعـادة تدويـره إلى قطـع في َُّ ِ ٍٍِ
َُّ ُْ ِملعب المدرسة. انحنت قطع الشـطرنج اآللیة للطالب ثم رحلت ْ ِ ِِ

ًُ ِمنتصرة، وانھزَم المخترع الشرير.ُُ

ُ َُ ِكان الفتى المخترع وأخوه الصــغیر يعرفان أنھا لیســـت النھاية، َُ ِ
ََّ ِوأن خـلیة وقـود الغـاز النجـمي المســـــروقة ال تــزال في حـوزة َُ ّ ِِ ِ

ُُ ِالمخترع الشرير وأنه حتما سیعود.ًُ ِ



ُ ُ َّ ِلكنھما احتفال مع أصدقائھما وجمیع المدرسین في مدرسـتھم َ ِِ ِ ِ ِ
ُ ِالرائعة للغاية، وشـــاركتھم جمیع المدارس والمنازل في جمیع ْ ِ ِِ ِ

ِأنحاِء البالد.

ِفاَز الفتى المخترع في مســــــابقة جوائز االبتكار بجائزة المركز ُ ِِ ِ ِ

َالثاني عن اختراع الشــــــطرنج اآللي! وذھَب لیصــــــافح مدير َ ِّ ِ ِ ِ
َّ َّّ ِالمدرسة، ثم انضـم سعیدا إلى صديقته الصـماِء الفائزة بالمركز ً ِ ِ ِِ

ًُ ً ِاألول، حیث كتبت ســــیمفونیة جمیلة باســــتخدام المعادالت ْ ِِ
ُْْ ِالرياضیة فقط، وفاَز أخوه الصـــــــغیر بالجائزة األخیرة عن لوحاته ُ ِ ِ ِ ِ
ِالخاصة بالسالالت المھددة باالنقراض.َُّّ ِ ِِ





ٌَّ ٌ َّ َُّ ِوقرر الجمیع أال يشـــتروا أي شيٍء لمجـرد أنه صــیحة جـديدة. وقد افتتحوا َّْ َ
��ًْ ٍِبالفعل صــفا خاصا لتعلیم قیم االســتدامة في كل مدرســة بدال من ذلَك، ّ ِ ِِ ِ
ٌ ِوانضـم آالف مَن األطفال إلى نوادي الشــطرنج في المدرسة، وصاروا اآلن ََّ ِِ

َ َ ِيدركون روعة ھذه اللعبة.ُ ِ ِ

النھاية (حتى اآلن)َُ



جونا ديفید، والبالغ من العمر 11 عاما، طالب في مدرســـة كینجز كولیدج بكامبريدج، ً

وكاتب صغیر حاصل على جوائز. شارك في مؤتمر األمم المتحدة للتنمیة المسـتدامة 

لســــــنة 2012 في ريو دي جانیــرو، وھو ســفیر األمـم المتحــدة ألھـداف التنمیــة 

المسـتدامة. فاز جونا عام 2016 بجائزة لجنة حقوق اإلنسان للصـغار في مجال نشـر 

العدالة عن عمله في مجال الحقوق البیئیة للطفل، وحصـل على المركز الثاني على 

مسـتوى العالم في مســابقة المقال الدولیة التي أطلقتھا أمانة العیش المســتدام 

في عام 2015 في اكســفورد، وفي عام 2016 بدبي، وحصــل على الجائزة الذھبیة 

في مســابقة الرياضیات للمســتوى االبتدائي في المملكة المتحدة، ويســاعد في 

إدارة مجـتمع البیئة في مدرسته. نشـرت قصــصــه في صــحیفة الـ "جارديان"، وفي ُ

سلســلة كتب األطفال أصوات أجیال المســتقبل برعاية األمم المتحــدة. يحب جونا ّ

الرياضــیات والعلـوم، وباألخص الفیــزياء، واألحـیاء، والكیمیاء، والفضــــاء، إلى جـانب 

الشـــــطرنج، والقراءة، والتجــديف، واأليكیدو، والبولو، كما يحــب عمل تصـــــمیمات 

ِلالختراعات الصـديقة للبیئة والكتابة عنھا، لكنه ال يزال بحاجة لمزيد من الوقت إليجاد  ٍ

ٍطريقة لصنعھا.

 يوجه جونا الشـكر إلى أمه وأبیه وأخیه الصـغیر نیكو لمسـاعدتھم له وكونھم مصــدًرا 

لإللھام.

المؤلف



ّالرسام

لطالما أحب دان أونجورينو الرسم، فقد كان يفضـــــل أقالم األلوان عن أي لعبة في ّ

طفولته، فقرر والداه إلحاقه بدروس للرسم، فتعلم الرسم قبل أن يتعلم القراءة.

درس الرسم في رومانیا، وبدأ العمل في عدة مجاالت فنیة، مثل تصمیم الجرافیكس، 

ِوالفن المعتمد على المفاھیم واألفكار، ورسم الشخصیات ألفالم الرسوم المتحركة، ْ

ِورسم اللوحات. في 2010 حصــــل على فرصة لتنفیذ رسومات كتاب شعر لألطفال، ْ ٍ

وأدرك أن ھذا ھو الطريق األساسي الذي يرغب في اتباعه. تسلم مشروعین آخرين ّ

لعمل رسوم كتابین، ومع كل مشروع كان يتعلم شیئا جديدا.ًً

في 2013، قرر االلتحاق بالدراسة لدرجة الماجســتیر في مجال رسوم كتب األطفال 

في كلیة كامبريدج للفنون حیث شــعر بحاجته إلى فھم وتعلم المزيد عن الموضــوع. 

يقول أن ھذا كان واحدا من أفضــل القرارات التي اتخذھا، وكان إنجازه الرئیســي في ً

دراسته ھو أنه اكتسب ثقة للرسم، وكذلك كتابة قصصه الخاصة لألطفال.ً



ِاتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفلُُ ِِ

َّ ُُْ ٍِيتمتع جمیع األطفال بحقوق إنسانیة مھمة. وقد وقعت أكثر من ّ ٍ
100ِ دولة علــى اتفاقیة األمم المتحـدة لحـقوق الطـفل منذ 25  ٍِ

ُ ّ ِِسنة مضـت (في 1989). وقد تعھدت الدول، في اتفاقیة حقوق ً
ِاإلنســـان األكثر أھمیة في التاريخ، بحماية ودعم حقوق جمیع ً ِِِِ ِ

األطفال في المســاواة، تلك الحقوق المتصــلة ببعضــھا والتي 
تتمتع بنفس الدرجة من األھمیة.ُ

ُ وتعھدت الدول، في مواد االتفـاقیة األربع والخمســین، بالدفـاع ّ
ِعن حاجـات األطفـال وأحـالمھـم، وأقـرت بضـــــرورة حـماية دور  ِ ِ
ِاألطــفال في الحصــــول على حـقوقھم وضــرورة اإلصــغاِء لھم  ِ ِ ِ

ِوسماع آرائھم وإشراكھم في القرارات، وخاصة، في المادة ،24 ً
والمادة 27 اللتان تدافعان عن حقوق األطفال في الحصول على ُ

ٍِمیـاه شــرب صـــحیة آمنة، وطـعـام جـید، وبیئـة نظیفـة وآمنـة، ّ ٍ ٍ ٍٍ
وحقوقھم في الصــحة وجـودة الحـیاة، وفي المادة 29 التي تقر ُّ

َ بحقوق األطفال في التعلیم الذي ينمي الشـخصــیة والمواھَب ُّ
ُ َ ِواإلمكـانات، ويحــترم حـقوق اإلنســــان، ويحـافـظ على البیئـة ُ ِ ِ

ِالطبیعیة.

د. ألكسندرا واندل

مجلس مستقبل العالم



ِأھداف األمم المتحدة للتنمیة المستدامةُ ِ ِ

ِفي مؤتمـر األمم المتحـدة للتنمیـة المســتدامة  (ريو 20 +) في 2012،  ِ ِ ِ ِ
ٍِاجتمعت الحكومات والشــعوب إليجـاد الوســائل والطرائق للوصول لعالم ُُ

ًُّ ًَ ٍِأكثر أمانا وعدال واخضـــرارا للجمیع. وقد وافق الجمیع على اتخاذ إجراءات ً

ِجديدة إلنھاِء الفقر، ووقف المشكالت البیئیة، وبناِء جسور نحَو مسـتقبل  ِ ِ ٍِ ٍ
أكثر أمانا. وفي الفقرات،  الـ 283،  الواردة في "إعالن المســـتقبل الذي ً

ِننشـــده"، التزمت الدول بالدفـاع عن حـقوق اإلنســــان، وإدارة الموارد، ُ ِ ِ ِ ِ
ّ ّ ِوالتصــــدي لتغیر المنــاخ والتلوث، وحـماية الحـیوانات والنبـاتات والتنـوع ّ ِ ِ ِ ِ

ِالحیوي، واالعتنـاء بالمحـیطات والجـبال والمســطحات المـائیة واألماكن ّ ِ ِ ِِ
األخرى الممیزة.

ُ ِوفي األمم المتحدة، تلتزم الدول بأھداف التنمیة المســتدامة الســـبعة ُ ِ ِ ِ ِ
ِعشـــر الجديدة للعالم أجمع والتي تھدف إلى اتخاذ إجراءات فعلیة على ُ ٍَ ٍ ِ

ُ ِأرض الواقـع. وقد بدأت النـوادي، والحــكومات، والشـــــركات والمــدارس ُُ
ُْ ِواألطفال أكثر من ألف شراكة، وَحشـدت ملیارات لتنفیذھا.  المســتقبل ُ ٍَ ٍ

ُ ِالذي نـــريده موجود فــــي قلوب وعقـول جـیلنا، ويمكننا تحـقیقه بأيـدينا ٌ ِ

جمیعا.ً

فويیلوا كويا

ِمركز قانون التنمیة الدولیة المستدامة ُ ِ ِ



شكر وامتنان

ِتتقدم لجنة "أصوات أجیال المستقبل" الدولیة بعمیق الشكر وعظیم االمتنان إلى:ُ ِ

ُ ِاللجنة الدولیة، التي أطلقت في 2014 بقیادة سعادة القاضي سي. جي. ويرامانتري، الحاصل على جائزة الیونســــــكو ّْ ِ ِ ِ ِ ِِ
ُّ َ َ ُ ُ ُّ ِللبحـث العلـمي في مجـال تعلیم الســالم، والتي تدعم وترشد وتقدم ھذه السـلسـلة الجـديدة لكتـب األطفال، وتضــم ّ ِ ِ ّ ِِ

الســـیدة/ ألكســــندرا واندل (مجلس مســــتقبل العالم) ود/ ماري كلیر كوردونیـر ســیجر (مركز قانـون التنمیـة الدولیـة 

المستدامة)، ود/ كريستیان ألن (نیوزيالندا)، والسیدة/ إرينا بوكوفا (الیونسـكو)، والسـید/ كارل ھانسـن (صندوق الحیاة 

المسـتدامة)، والســیدة/ إيما ھوبكن (المملكة المتحدة)، ود/ يانج شیه ھســیه (مؤسســة حماية الجودة البیئیة)، ود/ 

ماريا لیشــنر رينال (األروجواي)، والســیدة/ میلیندا مانويل (بابوا غینیا الجديدة)، والســیدة/ جولیا مارتون لیفیفر (االتحاد 

الدولي للحفاظ على الطبیعة)، ود/ جیمس مودي (أسترالیا)،  والســــیدة/ أنا أوبوسا (الفلبین) ود/ كريســــتن ساندبرج 

(رئیس لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل)، والسیدة/ باتريشـیا شافیز (قسـم التنمیة المسـتدامة في األمم المتحدة)، 

ود/ مارسیل سابو (ھنغاريا)، ود/ كريســتینا فويجت (النرويج)، والســـیدة/ جابريل ساكوناجي بايكون (مؤسســـة مور)، 

َوالسیدة/ مارسیال أورفانانوس دي روفزار (يونیسیف المكسیك) وغیرھم.

ُُّّ ًُ العالم الذين يعملون معا َ ِيضـــم المجلس العالمي لجیل المســـتقبل 50 من صانعي التغییر البارزين على مســـتوى ِ ِ 

ّ(www.worldfuturecouncil.org) ،ِلضمان العیش في كوكب صحي ومجتمعات عادلة ألوالدنا وأحفادنا ِ ٍ ٍ ّ ٍٍ

ِتسـعى منظمة الیونسـكو التي احتفلت بمضــي 70 سنة على إنشــائھا في 2015  إلى بناِء شبكات تعاون بین األمم ًُ ِّ ٍ ِ
ّ ّلتمكین القیم اإلنسـانیة والتضـامن الفكري بالتحرك نحَو التعلیم وبناء تفاھم بیَن الثقافات، والســعي نحَو التعاون العلمي ّ ِ ِ ٍِ ِِ ِ ِ ِ

(en.unesco.org) .ِوحماية حرية التعبیر ِ

ًًُ ِِتعد لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل جـھازا يضـــم 18 خبیًرا مســــتقال، وھم يراقبون تنفیذ اتفاقیة حـقوق الطفل َُ ِِِ ِ

(www.ohchr.org) .ِوبروتوكوالتھا االختیارية الثالثة من قبل الدول األطراف فیھا ِ َ ِِ

َُ ُ ِيقود برنامج األمم المتحدة البیئي ويدعم الشـــــراكة في مجال االعتنـاِء بالبیئة من خـالل إلھام األمم والشــــــعوب، ُ ِ ِ ِِ ِ ِ
ِوتزويدھـم بالمعلـومات، وتمكینھم من تحســــین جـودة الحـیاة  في عالـم  الیـوم، دون التفـريط فیـھا في المســــتقبل. َ ِ ِ ِ ِِ

 (www.unep.org)

ُ َ ُُ َ ُ ِيســـعى االتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة لتحقیق عالم عادل يقدر الطبیعة ويحـافظ علیھا، ويعمل على الحفاظ ّ ٍ ِ ٍِ
ُّ ًُّ ًّ ً ِعلى سالمة وتنوع الطبیعـة وعلى ضــمان أن يكون أي اســتخدام للمـوارد الطبیعیة اســتخداما عادال ومســــتداما بیئیا. ً ِ ِ ِ ٍِ ِ

(www.iucn.org)

َ ُ ِيدعم مركز قانون التنمیة الدولیة المســتدامة التفاھَم والتنمیة، ويعمـل على  تطبیـق قانـون التنمیـة المســتدامة َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

.(www.cisdl.org) .ّبقیادة األبحاث القانونیة من خالل تقديم منح وتسھیل الحوار، والتعلیم القانوني، وبناِء الكفاءات ِ ِ ِ ِِ ِِ ٍ

ِ أنشــَئ صندوق الحیاة المســـتدامة ومركز الغابات الحیوية لزيادة الوعي بالحیاة المســـتدامة في المملكة المتحدة ُُُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

 (www.livingrainforest.org) .ٍوخارَجھا  من خالل توفیر تعلیم عالي الجودة ِ

ُ َُّ ُ َْ ُ ٍتأسســــت مؤسســــة حماية الجودة البیئیة سنة 1984، وھي أول منظمة بیئیة غیر ربحیة في تايوان، تعمل على ّ ٍ ٍ ِ ِ َِ
ُّ ِتطبیق التعلیم البیئي، وزراعة األشجار، والمشــاركة الدولیة من خالل تنســیق موارَد تجمع بیَن التخصصــات للتقدم في ّ ِ ِ ِ ِ ِ ِّ ِِ ِ ِ

ِمجال التنمیة البیئیة والتنمیة المستدامة في عصرنا. ِ ِ ِ ِِ



سلسلة "أصوات أجیال المستقبل"ُ

ً ُ َِصَدرت سلسلة كتب األطفال الجديدة "أصوات أجیال المستقبل" احتفاال ْ ِ ِ ِ ِ َ
ِبمضي 25 سنة على اتفاقیة األمم المتحدة لحقوق الطفل، بقیادة األمم ً ِ ِ ِّ ِِِ ِ

ِالمتحـدة وائتالف الجـمعیات الخـیرية التعلیمیة التي تشـــــــمل مجلَس ُ ِ ِ ِ ِ
ِمسـتقبل العالم، ومركَز قانون التنمیة الدولیة المســتدامة، ومؤسســة َ ِ ِ ِ

َ ِحماية الجودة البیئیة، ومؤسسـة أيكوس، وصندوق الحیاة المســتدامة، َ ِ ِ ِ ِ
ٍِمن بین ھیئات أخرى، إلى جانب مفوضي أجیال المستقبل من عدة دول َّّ ٍِ ِ

ِوقادة دولیین من قســم التنمیة المســتدامة في األمم المتحدة، ولجنة  ِ ِ ِ ٍِ ِ

ِاألمم المتحدة لحقوق الطفل، والیونسـكو، واالتحاد الدولي للحفاظ على  ّ ِ ِ ِِِ ِ
ِِالطبیعة، وغیرھم من المؤسسات الدولیة.

ّ ً ٍنقـدم في كل ســنة قصــــــصا لمجـموعـة مخـتارة من صــغار المؤلفـین ّ ٍ ٍِ ِ
ِمســـــتلھمة من نتائج مؤتمر قمة األرض ومؤتمر األمم المتحدة للتنمیة ًَّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ِالمســـتدامة (ريو20+)، وأھداف التنمیة المســــتدامة للعالم، واتفاقیة  ِ ِ ِ ِ
ُ ِحقوق الطفل نفســھا. وتتراوح أعمار كتابنا الصــــغار بین الثامنة والثانیة ُّ ِ ِ ِِ ِ

ِعشـــر، وأكثر ما يمیزھم اھتمامھم بالعدالة في المســـتقبل، ومكافحة ُ ِِ
ُّ ُ ّ ِالفقر، والبیئة العالمیة، والتعلـیم، وحقوق الطفل. ويقدم كل كـتاب أفكارا ًّ ِ ٍِ ِِِ ِ

ً ً ً ِِِإبداعیة شیقة وملیئة بالمغامرات، مصـــحوبة بالرســوم، وتتمحور األفكار ًُ
ً ِحول خلق مســـتقبل عادل أكثر اخضــــرارا في ســیاق اھتمامات وحیاة َ ِ َ ٍِ ٍِ

األطفال.

ُ ِنھدف إلى نشــر الكتب على المســـتوى الدولي في 10 لغات، ونشـــر ّ ّ ِِ ِ ِ
ِأصوات أجـیال المســــتقبل ورســائلھم بین أقرانھم ولدى مجـتمع الكبار  ِ ِ ِِ

ٍعلى مستوى العالم، لتحقیق غد عادل مسـتدام. نرحب بانضـمامك إلینا ُُ ٍٍ
ُwww.vofg.org :ِلَدعم ھذه الشراكة الملھمة من خالل موقعنا ِ ِِِ
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