ألف اختراع واختراع وبرنامج األغذية العالمي يطلقان "ألف وجبة ووجبة"
"ألف وجبة ووجبة" مبادرة تعليمية لتحسين صحة األطفال الالجئين
ع ّمان 2 ،كانون األول  :2018أطلق برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة مبادرة جديدة باسم "ألف وجبة ووجبة"
بالشراكة مع مؤسسة ألف اختراع واختراع العالمية .توفر هذه المبادرة وجبات صحية لألطفال السوريين في مخيمات
اللجوء وفرص قيمة للتعلم بما يساهم في تحسين صحتهم الجسدية والنفسية.
صممت هذه الفعاليات
تقدّم المبادرة مجموعة من الفعاليات الممتعة والشيقه في مخيمات الالجئين السوريين في األردن .و ُ
بحيث تكون مك ّملة للتعليم األساسي الذي يتلقاه ما يزيد على ثالثين ألف طالب معظمهم ولدوا أو نشؤا في المخيمات  .وقد
أطلقت المبادرة أولى فعالياتها في مخيم األزرق اليوم.
تتضمن كل فعالية من فعاليات المبادرة تجارب تعليمية ممتعة من إنتاج مؤسسة ألف اختراع واختراع ووجبات صحية تقوم
بتحضيرها نساء سوريات يعملن في "المطابخ الصحية" التابعة لبرنامج األغذية العالمي.
قالت سارة غوردن-غيبسون الممثل والمدير ال ِقطري لبرنامج األغذية العالمي في األردن“ :نحن نجمع تقديم الوجبات مع
التعلم مما يشكل فرصة رائعة لتحسين الصحة الجسدية والنفسية لدى األطفال في المخيمات .يوفر مشروع برنامج األغذية
العالمي المسمى "وجبات صحية" وجبات مغذية لألطفال في المدارس .تتكون كل وجبه على حبة من المعجنات وقطعة
خضار طازجة وفاكهة موسمية .كما يهدف المشروع إلى خلق فرص عمل للنساء السوريات الالتي يحضّرن ويخبزن
ويعلّبن وجبات تأتي مكوناتها من موردين محليين”.
تهدف مبادرة "ألف وجبة ووجبة" إلى تقديم الوجبات المدرسيه لألطفال وإلى تنمية عقولهم بتشجيع اإلبداع وحب
االستطالع وبث األمل في النفوس عبر تعريف األطفال ببعض رواد العلم المبدعين من عصر ذهبي للحضارة العربية تميّز
باإلبداع واالبتكار .فقد دأب العلماء من رجال ونساء من ثقافات وأعراق وأديان متعددة منذ القرن السابع الميالدي إلى إيجاد
حلول إيجابية لتحديات عصرهم وقدّموا إسهامات كبيرة تركت أثراً عظيما ً في تاريخ البشرية.
وسيتعرف األطفال من خالل أنشطة تفاعلية تتضمن أفالما ً وعروضا ً حية أنتجتها ألف اختراع واختراع على هؤالء
المبدعين من الحضارة العربية واإلسالمية من أمثال الجاحظ الذي اشتهر بدراسته لعلم السلوك في كتابه عن الحيوان
واإلخوة بني موسى الذين أبدعوا في علم الميكانيكا العربية وال َج ّراحين الشهيرين الزهراوي وابن القف وجابر بن حيان
صل إلى اكتشافات مهمة في علم الضوء.
الذي ارتبط اسمه بعلم الكيمياء والحسن بن الهيثم الذي تو ّ
قال أحمد سليم ،المدير العام لمؤسسة ألف اختراع واختراع" :ن ّ
ظمنا العام الماضي مشروعا ً تجريبيا ً في مخيم األزرق شهد
نجاحا ً كبيراً ،حيث شارك فيه  2,300طفل .وساهم المشروع في زيادة حب التعلم وتحسين الصحة النفسية ومستوى
احترام الذات واإلصرار واألمل في مستقبل أفضل لدى األطفال .يسعد مؤسسة ألف اختراع واختراع أن تتسنى لها الفرصة
اآلن لتوسيع المبادرة ومشاركة عشرات اآلالف من األطفال من خالل مبادرة "ألف وجبة ووجبة" والشراكة مع برنامج
األغذية العالمي”.
وفي سعيها لبناء قدرات الشباب الالجئين في المخيمات وتوفير فرص عمل لهم ،تقوم المبادرة حاليا ً بتعيين وتدريب بعض
من الشباب من المخيمات الذين لديهم خبرة سابقة في التعليم لدعم تنفيذ "ألف وجبة ووجبة".
لدعم المبادرة قم بتحميل تطبيق  ShareTheMealعلى الهواتف الذكية واختر االنضمام إلى فريق . #1001meals
عند تبرعك ب 0.50$فقط ستساعد في "مشاركة الوجبة" مع طفل محتاج.
عن برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة:
يساعد برنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة وهو أكبر منظمة إنسانية تهدف إلى إنقاذ األرواح وتغيير الحياة على
مستوى العالم أكثر من  90مليون شخص في  84بلدا ً سنويا ً من خالل تقديم المساعدات الغذائية في حاالت الطوارئ
والعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية وبناء الت ّكيف باإلضافة إلى جهودهم في اإلغاثة وإعادة التأهيل والمعونة
اإلنمائية والعمليات الخاصة.

بدأ برنامج األغذية العالمي مشاريعه في األردن في العام  1964ويعمل مع الحكومة األردنية والمنظمات الدولية والمحلية
لخلق فرص عمل العيش من أجل المجتمعات المحلية التي تعاني من نقص األمن الغذائي.
كما يدعم البرنامج جهود الحكومة األردنية في تقديم المساعدات الغذائية لنصف مليون الجئ سوري في المخيمات
والمجتمع المضيف .ويُقدم البرنامج أيضا ً فرصاً للتدريب المهني والتدريب على رأس العمل لتطوير القدرات وتحسين
فرص التوظيف لألردنيين المستهدفين وإتاحة الفرص لالجئين السوريين لالكتفاء الذاتي.
http://www1.wfp.org/countries/jordan
عن مؤسسة ألف اختراع واختراع:
تُعنى مؤسسة ألف اختراع واختراع باالحتفاء بالعصر الذهبي للحضارة اإلسالمية والعربية وإنجازاتهم العلمية والثقافية
التي ال يزال لها األثر الكبير في حياتنا اليوم .فألف اختراع واختراع مؤسسة تعليمية عالمية مقرها المملكة المتحدة ،رائدة
عالميا ً بإبراز الدور العلمي والحضاري لعصر ذهبي من اإلبداع واالبتكار.
وقد أنتجت ألف اختراع واختراع ،خالل السنوات العشر الماضية ،معارض تفاعلية رفيعة المستوى باإلضافة إلى
مهرجانات وأفالم وعروض علمية حية ،ومواد تعليمية ،ومحتوى رقمي وكتب تواصلت من خاللها مع ما يزيد على 400
مليون شخص حول العالم .وتنظم ألف اختراع واختراع حمالت تعليمية عالمية تتواصل فيها مع الجمهور ،تسعى هذه
الحمالت إلى إبراز المنجزات الثقافية والعلمية أللف عام من االبتكار في الحضارة اإلسالمية والعربية وأثرها في حياتنا
اليوم مع التركيز على طرح المعلومات بأسلوب تفاعلي تعليمي شائق يحفز النشء على االهتمام بالعلوم ويعرف الشباب
بتاريخهم وإرثهم الحضاري ويشجعهم على أخذ العلماء والمفكرين من الحضارة اإلسالمية والعربية كقدوة لهم للسعي نحو
بناء مستقبل أفضل.
http://www.1001inventions.com

