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   أساسية معلومات

  

    طالبيهمبادرة والده  "إزرع من أجل الكوكب "
 وقد ولدت هذه الفكره إجابتا على محاضره مدرسيه عن االزمه 2007 في عام" إزرع من أجل الكوكب " مبادرة تاسيس تم

 عن مراجع علميه لمحاضرته لفت  وخالل قيامه بالبحث. المناخيه القاها الطالب فيليكس فنكباينر وكان عمره انذاك تسعه اعوام 
مليون شجرة  30التي قامت بزرع  ماتاي وانغاري السيده  على جائزة نوبل للسالمه والحائزه الكينيه البيئيهالناشطوجهت نظره 

  .اماع30ي فتره ال تزيد عن ف
من بلدان هذا   ألطفال في كل بلد  مكان أبا "بنائا على هذه المرجعيه قام فيليكس فنكباينر في نهايه محاضرته بصياغه النداء التالي     

أن كل شجره تزع تمتص من الغالف الجوي ما يقارب ثالثه اطنان من ثاني أكسيد ألكربون حتى    ". شجرةمليون العالم زراعه 
  .يكتمل نموها

 ابيع قليلة  أسوبعد. بناء على طلب من مديره مدرسته القى فيليكس محاضرته امام فصول مدرسيه اخرى وامام مدارس اخرى 
وزير البيئه االلماني االسبق ورئيس     , وقد تولى السيد كالوس توبفر . بزراعه اول شجره2008 مارس  28قام االطفال بتارخ 

  . الطالبيه" إزرع من اجل الكوكب"الرعايه الفخريه لمبادره) UNEP(منظمه البيئه في االمم المتحده 
  

  ". هذا العالم دعونا نزرع مليون شجره في كل بلد من بلدان    "
  

   دولية لحركة المبادرة الطالبية   تطوير

 700 طرح فيليكس فكرته امام  2008وفي يونيو .  العالمالى جميع انحاء  "ازرع من أجل كوكبنا  "  بنقل فكرتهفيليكسقد قام 
  . فنجر النروج دوله كانو يشاركون في مؤتمر االطفال تونزا للجمعيه البيئه لالمم المتحده في مدينه ستا105مندوبا من 

  

وهنا نذكر على سبيل المثال , وشارك فيليكس بالعديد من المؤتمرات والفعاليات الخاصه بموضوع البيئه واالزمه المناخيه 
من مبادره محليه الى  " إزرع من أجل الكوكب "وقد انتقلت مبادره . 2008مرافعته امام برلمان االتحاد االروبي في نوفمبر عام 

بعد أن انهى فيليكس كلمته امام مؤتمر االطفال تونزا للجمعيه البيئه لالمم المتحده في مدينه داياجون كوريا  مبادره عالميه  
  " انادي كل واحد منكم  يرد ان يزع في بلده مليون شجره ان ياتي االن الى المنصه, ايها االطفال" الجنوبيه والتى نادى فيها  

  .بلد كلهم يريد تحقيق هذه الفكره وزراعه مليون شجره في بلدهم  56 طفل من 500وقد لبى ندائه أكثر من 
  

يون يقفون من عالممواطنين وليصبح اعضاءها  شبكة دولية لتصبح" كوكبألازرع من أجل "تطورت مبادره  الحين ، ذلك نذم
أهم  ومن. الناسجميع على ات النبعاث يه  والى جانب العداله في توزيع هذه اغازالبعاثات  أالت العدالة المناخية والحد من أجل

  اتفاق عالمي قائم علىلمقتعون بان األطفال وذلك الن . يهزمة المناخالعواقب أاالمور لدى االطفال هو معانات الدول الفقيره من  
  .يهالمناخزمة األحل مبداء العداله المناخيه هو الحل الوحيد ل

  

الرأي العام العالمي لدعوتهم بان يباشروا في زراعه االشجار الن لهذا فانهم اليكنون عن التوجه الى ممثلين الحكومات و
  .باستطاعت كل شجره امتصاص ثاني أكسيد الكربون من الغالف الجوي وان كل شجره تزرع تكون رمزا للعداله المناخيه

ره على دعم منظمه البيئه وتحضى المباد.  من بلدان العالملداب101أطفال ينتموا الى  " إزرع من اجل الكوكب"يشارك في مبادره 
  ) UNEP(في االمم المتحده 
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  !"يه كل شجرة رمزا للعدالة المناخ  "-   في ألمانيا  ليونألشجره الم
 وألمانيا والدنمارك بلجيكا  منالبيئةجنبا إلى جنب مع وزراء  طفال من اطفال المبادره  45 قام 2010في الرابع من مايو عام 
  على جبل البيترسبرغ في مدينه  " ابدا بالزراعه. توقف عن الكالم  "لشجره المليون تحت عنوان بزراع اوكندا والمكسيك وتركيا  

 في مدينه كانكون   2010بون االلمانيه وكان هذا خالل اللقاء التحضيري للمؤتمر المناخي العالمي اللذي أنعقد في ديسمبر   
  . المكسيكيه 

  

اللذي عقد في في  )COP 16(ن والمشاركون في مؤتمر المناخ العالمي     شجره بمشاركه المندوبو 193وكذلك من خالل  زراعه 
مدينه كانكون ـ المكسيك وقام االطفال بلفت نظر المشاركين بان عليهم بذل الجهد خالل المؤتمر وخارجه من أجل التوصل   

  .التفاق دولي يقوم على مبداء العداله المناخيه
  

  برنامج الثالث نقاط

. هو برنامج النقاذ مستقبلهم  حكومات وعليهم ان ياخذو في مؤتمر البيئه القادم قرارا فسيكون قرارهم   لو كان االطفال رؤساء
 سفيرا في برلين وطالبوهم بنقل هذه الوثيقه الى  133 برفع برنامج الثالث نقاط الى  2010 يوليو عام 1لهذا قام االطفال في 

وتلخص الخطه الثالثيه التي يدعو اليها  . من اجل انقاذ مستقبل االطفالروساء حكوماتهم من اجل ايجاد حل لالزمه المناحيه و 
  :االطفال بصرامه كما يلي

  

  .المكان المناسب لماده الكربون هو المتحف .1
 2050وبالمقدره حتى عام . ان التكنولوجيا  من اجل مستقبل خال من ثاني أكسيد الكربون متوفره منذ زمن طويل

 .الكربون  الى معدل الصفرتخفييض انبعاث ثاني أكسيد 

2.  

  :ألعداله المناخيه
 درجه مئويه  ال بد ان نحصر الكميه المسموح 2من أجل ان نتوصل الى حصر االرتفاع الحراري العالمي بمقدار 

وإذا قمنا بتقسيم .  مليار طن  فقط600 من ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بكميه 2050بانبعاثها  من االن وحتى عام 
ويجب توزيع هذه الكميه بعداله على عدد سكان هذا .  مليار طن سنويا15 عاما فيكون الجواب هو 40ميه على هذه الك

.  طن سنويا من ثاني أكسيد الكربون1,5العالم وهذا يعنى ان لكل فرد من سكان هذا العالم الحق في اطالق ما يقارب 
هذا هو مبداء العداله المناخيه اللذي .  ممن ليس له حاجهوهذا يعني ان من هو بحاجه الطالق كميه اكبر عليه شرائها
  . يؤكد لنا كذلك بان المكان المناسب للفقر العالمي هو المتحف

 

  زراعه االشجار .3

نعم  أن .  مليارات طن من ثاني أكسيد الكربون5 مليار شجره كخزان اضافي بامكاننا ربط ما يقدر بكميه 500بزراعه 
 مليار شجره كمشاركه منهم في 2,7لقد قام الصينيون بزراعه : ولكن غير مستحيل, ائال جداهذا العدد من االشجار له

ولو قام كل فرد في .  2009في عام ) UNEP(فعاليه البليون  شجره التى دعت اليها منظمه البيئه لهيئه االمم المتحده 
 . مليار شجره 500هذا العالم بزراعه عددا يساوي عمره من االشجار لوصلنا سريعا الى 

 

إزرع "ـ أطفال يعلمون اطفال في ندوات أكاديمه ) االحذيه المطاطيه(دبلوماسين يرتدون الجزم 
  .ليصبحو سفراء للعداله المناخيه" من أجل هذا الكوكب
ذا اكاديميه إزرع من اجل ه"  تقوم المبادره الطالبيه بتجهيز ندوات اكاديميه تحت عنوان  2008منذ شهر أكتوبر من عام 

 ـ في هذه الندوات االكاديميه يقدم من االطفال الى االطفال  .وكانت البدايه في المانيا وبعدها على الصعيد العالمي ". الكوكب
االطفال اللذين يحملون لقب سفراء العداله المناخيه معرفتهم وتجربتهم الى اطفال جدد يشاركون في هذه الندوات ليصبحو هم   

وهناك يتعلمون ان ال يقفوا مكتوفو االيدي امام االزمه المناخيه وان عليهم ان يقوموا بواجبهم على   . ناخيهكذلك سفراء للعداله الم
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متعاضدين في شبكه عالميه كاطفال عالميون وسفراء  . صعيد عالمي من اجل مستقبلهم وهذا يكون بان يعملوا بنشاط في بلدانهم    
  .عداله المناخيهللعداله المناخيه وان يحركوا الكثير من اجل ال

  

 12في " إزرع من أجل هذا الكوكب" سفيرا للعداله المناخيه ينتمون كشبكه عالميه الى مبادره  3514هناك حتى االن ما يقارب 
  20000 يريد االطفال عقد 2020حتى عام . سويسرا ولبنان, بولندا, ألنمسا, إيطاليا, فرنسا, ألمانيا, دوله من العالم مثل الصين

اديميه و تاهيل ما ال يقل عن مليون طفل في جميع انحاء العالم ليصبحوا سفراء للعداله المناخيه وبالتالي اعضاء في ندوه أك
  .  في بلدهم" إزرع من أجل هذا الكوكب"الشبكه العالميه يقوموا بنقل فكره المبادره  

  

  . جريئيه  ـ  حمله عالميه    " ابداء بالزراعه  . توقف عن الكالم  "
يريد االطفال نقل قناعتهم بان الكالم وحده ال يحل مشكله االزمه   " زراعةبال ءابدإ. الكالمتوقف عن " العالمي بهذا الشعار

فعلى سبيل المثال يقوم االطفال بنقل هذه الرساله بواسطه صور يضع فيها . المناخيه وان وقت المباشره في العمل قد حان
ه عالميا تطبع على ملصقات كبيره وتعرض في جميع انحاء العالم فهناك صور االطفال يدهم امام افواه شخصيات هامه ومشهور

المير موناكو  ألبرت الثاني او السيده جيزيال بوندشن او االميره هيا بنت الحسين وكذلك محمد بن يونس واخرين من شهراء هذا      
  .العالم ورؤساء الحكومات وحاملون لجوائز عالميه مثل جائزه نوبل للسالم 

   
  

  هديمقراطيوهيكليه  عالمية شبكة ذات ؤسسةم
يترأسها مجلس أطفال  , هي عباره عن شبكه عالميه النديه محليه لالطفال في جميع انحاء العالم "  إزرع من أجل الكوكب "مبادره 

طفال وقد شارك الكثير من اال. 2011 عضوا ينتمون الى سبعه مناطق للعالم تم انتخابهم في شهر مارس 14عالمي يتالف من 
وتساعد المؤسسه بتمويل فعاليات وانشطه االطفال في جميع انحاء   . من كل مناطق العالم في االنتخبات عبر الكمبوتر واالنترنت   

  .العالم
  

من اصغر الروئساء مقارنه بمجالس أخرى الن متوسط عمر  " ازرع من أجل الكوكب"يعتبرأعضاء  مجلس رئاسه مؤسسه  
ويقوم بمرافقهم ودعمهم ارشادهم . وقد تم انتخابهم لمده عام واحد واعاده انتخابهم غير ممكن. ا عام12اعضاء المجلس يترواح 

  .كبار السن
  

  

  

  :ترجمه من االلمانيه
  2011 يونيو 7بتاريخ ربحي يوسف  ـ . د

  

  

  


