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احتفلوا باليوم العاملي للفتاة 2016 ، عن طريق اإلنضامم إىل TeamGirl# . لتغيري العامل!

املحتويات:

يف هذه الرزمة سوف تجدوا:

شعار الحملة   •

الجدول الزمني للحملة  •

رسائل الحملة  •

#TeamGirl  كيف ميكنكم املشاركة يف حملة  •

رسائل وجدول زمني منوذجي لوسائل التواصل االجتامعي  •

الرسوم الجرافيكية والشعارات  •

#TeamGirl شعارات ورسوم جرافيكية  o

الفتات ميكن إنزالها عن األهداف العاملية  o

معلومات عن األهداف العاملية  •

معلومات عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة   •

اليوم العاملي للفتاة 2016

 رزمة االتصاالت الرقمية

مقدمة: ما هو اليوم العاملي للفتاة؟

أعلنت األمم املتحدة عام 2012، أن يوم 11 أكتوبر / ترشين األول هو اليوم العاملي السنوي للفتاة )IDG( – وهو يوم لالحتفال بالفتيات 

وطاقاتهن الكامنة والتحدث عالنية عن حقوق الفتيات. 

ويف كل عام، تحتفل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة باليوم العاملي للفتاة. ويف هذا العام سوف يكون الشعار هو دور الفتيات 

يف تحقيق األهداف العاملية للتنمية املستدامة وخلق عامل أفضل اآلن ويف املستقبل. 

سوف تسلط حملة الجمعية العاملية بعنوان TeamGirl# األضواء عىل الفتيات والشابات للتعامل مع القضايا الواقعية وتحقيق فارق إيجايب 

يف مجتمعاتهن.

إنها فرصة رائعة لتكونوا جزًء من حملة عاملية لتعملوا أنتم والفتيات والشابات معاً من أجل فرصة لتوضحوا للعامل األعامل التي نقوم بإنجازها 

لتفعيل ومتثيل الفتيات لتغيري العامل.



شعار الحملة:
سوف تجلب الحملة قصص من الحياة عن خمس فتيات كل منهن من أحد األقاليم الخمسة بالجمعية العاملية، حيث تعمل كل منهن يف تحقيق 

هدف من أهداف التنمية املستدامة.

وهم: 

لويس ناكهوما Lucy Nkhoma، مالوي

الهدف الثالث: الصحة والرفاهة

الرتكيز: أمراض نقص املناعة / اإليدز والصحة الجنسية والصحة 

الخاصة باإلنجاب

شاماثيا فرناندو  Chamathya Fernando، رسيالنكا

الهدف الخامس: املساواة بني الجنسني

الرتكيز: العنف املوجه نحو املرأة

Naouel Ghali، تونس 

الهدف الثامن: األعامل الخريية

التوجه: توظيف الفتيات واالنخراط يف املشاريع واملبادرات

مرينا فرناندز Mirna Fernandez، بوليفيا

الهدف الثالث عرش: العمل تجاه التغري املناخي

التوجه: تثقيف بخصوص التغري املناخي

Olympia Tsamasfyra، اليونان

الهدف السادس عرش: السالمة والعدالة

التوجه: الالجئون والشمولية

قبل املوعد املقرر، سوف نشارك يف:

دراسات حالة كاملة عن كل بطل من أبطالنا الخمسة يف 	 

اليوم العاملي للفتاة

صحفية 	  ترصيحات  وتشمل  صحفية،  ترصيحات  رزمة 

أبطالنا  عن  صحفية  ترصيحات  وخمس  عامة  لحملة 

الخمسة وقصص.



الجدول الزمني للحملة:

يف كل أسبوع يسبق اليوم العاملي للفتاة، سوف نوجه أنظارنا نحو أحد بطالتنا الخمسة وقصتها.

التاريخ اإلجراء

5 سبتمرب / أيلول إطالق الحملة وبدء نشاط وسائل التواصل االجتامعي

6 - 11 سبتمرب/ أيلول تدشني دراسة حالة للهدف الثالث

12 18 سبتمرب/ أيلول تدشني دراسة حالة للهدف الخامس

19- 25 سبتمرب/ أيلول تدشني دراسة حالة للهدف السادس عرش

26 سبتمرب / أيلول -  2 أكتوبر/ ترشين األول تدشني دراسة حالة للهدف الثالث عرش

3- 9 أكتوبر / ترشين األول تدشني دراسة حالة للهدف الثامن 

01 أكتوبر / ترشين األول تصاعد أنشطة وسائل التواصل االجتامعي حتى اليوم املوعود غداً

11 أكتوبر / ترشين األول اليوم العاملي للفتاة عام 6102!

رسائل الحملة:

رسالتنا املهيمنة لحملة TeamGirl# هي: 

الفتيات يقدن بنشاط التغيري اليوم لخلق العامل الذي نريده للغد

مساعدة 	  العاملية:  “الجمعية   -  WAGGGS العاملية للجمعية  التجارية  بالعالمة  التوعية  لزيادة  العام،  للجمهور 

”#TeamGirl .الفتيات يف تغيري العامل

 	”#TeamGirlللواهبني املحتملني لجمع األموال – “أن تكون العب فريق وتساعد يف متويل التغيري

لفتيات والشابات، ملشاركتهم يف الحملة – إنضموا إىل TeamGirl# “  لتغيري العامل”	 

وبعد الرسالة املهيمنة، تم إعداد رسائل رئيسية من شتى الجامهري املختلفة:



كيفية املشاركة:

IDG إحصلوا عىل شارة اليوم العاملي للفتاة
يف هذا العام، سوف تقدم الجمعية العاملية شارة جديدة لليوم العاملي للفتاة IDG . ومن خالل برنامج هذه الشارة، سوف تعمل الفتيات عىل:

التعرف عىل األهداف العاملية الجديدة للتنمية املستدامة وملاذا تهم الشباب	 

تنمية مهارات العمل كفريق والتفكري يف العمل معاً لتحقيق التغيري	 

اختيار واحدة من األهداف العاملية السبعة عرش ومعاً وباالشرتاك مع أربعة أصدقاء، تقديم تعهد التخاذ إجراء بشأن ذلك الهدف داخل 	 

مجتمعهم

 	#TeamGirl مشاركة تعهدهم مع الجمعية العاملية ومع العامل باستعامل

 	www.wagggs.org/teamgirl عىل موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية يف IDG تتوفر رزمة أنشطة اليوم العاملي للفتاة

#TeamGirl إنرشوا الكلمة عن

ندعوكم للمشاركة يف حملة  TeamGirl# عن طريق:

تشجيع مرشداتكم أو فتيات الكشافة لديكم للحصول عىل شارة اليوم العاملي للفتاة  #lriGmaeT ومشاركة تعهداتهم عىل وسائل التواصل 	 

#TeamGirl  االجتامعي باستعامل

تعضيد مشاريع العمل املجتمعية عن األهداف العاملية داخل جمعيتكم	 

مساندة االنتشار عن طريق الوسائل اإلعالمية للجمعية العاملية ويشمل ذلك مشاركة قصص أبطالنا الخمسة لليوم العاملي للفتاة وقصص 	 

الفتيات بأنحاء الحركة الاليت يقمن بعمل إيجايب

#TeamGirl مساندة

نبحث عن مساندات لربنامج  #lriGmaeT. ساعدوا الفتيات عىل تغيري العامل عن طريق:

التعهد مبساندتكم ألجل TeamGirl# مبوقع اإلنرتنت www.wagggs.org/teamgirl/support . وسوف نحيطكم علامً بأحد املستجدات 	 

 #TeamGirl عن آخر األحداث من

 	www.wagggs.org/teamgirl من رابط #TeamGirl رشاء فانلة

جمع األموال للجمعية العاملية – فإن تربعاتكم تعني أننا نستطيع أن نتيح فرص لقيادة وتنمية مزيد من الفتيات والشابات بأنحاء العامل	 

www.wagggs.org/teamgirl/supporhttp://


رسائل وسائل التواصل االجتامعي:

فيام ييل مجموعة منتخبة من رسائل التواصل االجتامعي التي ميكن تطويعها لتالئم املنظامت األعضاء واملجموعات املختلفة:

اإلفتتاح – 5 

سبتمرب / أيلول 

جمع األموال

تعهدوا 

مبساندتكم

#GlobalGoals وكونوا جزًء من الفريق لتغيري العامل .#IDG2016 #TeamGirl تويرت – إنضموا إىل حملتنا الجديدة 

www.wagggs.org/teamgirl

تويرت - افتتاح TeamGirl# اليوم. نريد أن نرى صوركم الفوتوغرافية يف TeamGirl# وإليكم هنا صورنا نحن: 

الفيس بوك – اليوم سنفتتح حملتنا الجديدة  TeamGirl# مبناسبة اليوم العاملي للفتاة املقام خالل الشهر املقبل. ويتعلق برنامج  

TeamGirl# أن نوضح لكم أنه من خالل العمل معاً، تستطيع الفتيات أن تحقق األهداف العاملية للتنمية املستدامة وتغيري العامل 

www.wagggs.org/teamgirl :لألفضل. وإليكم هنا كيفية املشاركة

تويرت – تشكل الفتيات جزًء حيوياً لجعل GlobalGoals# واقعاً ملموساً. ساعدونا يف أن نساعدهم عن طريق مساندة برنامج  

TeamGirl# ]الرابط إىل صفحة التربعات أو ميكروسايت[

www.wagggs-shop.org وجعل غد أفضل للفتيات #TeamGirl  تويرت – أظهروا بأنكم جزًء من عامل اليوم

الفيس بوك – ال تنسوا أن تشرتوا فانالت  TeamGirl# لتربزوا مساندتكم لتمكني الفتيات والشابات من تحقيق التغيريات 

املطلوبة للتأكد من إنجاز وتحقيق األهداف العاملية. ومعاً نستطيع أن نحارب الفقر وعدم املساواة بني الجنسني والتغري 

www.wagggs-shop.org  #IDG2016.املناخي

#IDG2016. وساعدوا يف تغيري العامل www.wagggs.org/teamgirl  مبوقع اإلنرتنت #TeamGirl تويرت - تعهدوا مبساندتكم ألجل

الفيس بوك - تعهدوا مبساندتكم ألجل !TeamGirl# إنضموا إىل الكثريين بأنحاء العامل ملساندة الفتيات يف اتخاذ إجراء لتحقيق 

www.wagggs.org/teamgirl .ًاملستقبل الذي يريدونه أن يكون واقعاً ملموسا

www.wagggs.org/teamgirl  
www.wagggs.org/teamgirl  
http:// gro.pohs-sgggaw.www
www.wagggs.org/teamgirl  
www.wagggs.org/teamgirl  


من   – الثالث  الهدف 

 / سبتمرب   11 إىل   6

أيلول

الهدف الخامس 

– من 12 إىل 18 

سبتمرب / أيلول:

#GlobalGoals .تويرت – إبراز مساندتكم ألجل الصحة الجيدة للجميع. ضعوا صوركم هنا

 تويرت – إختيار GlobalGoals# 3 للتحدي الخاص بكم  !TeamGirl# ؟ كل يشء تحتاجون إليه موجود هنا:

 bit.ly/2bkrjnN

الفيس بوك – هل تشعرون بالتعاطف نحو حصول الفتيات عىل الرعاية الصحية؟ هل تعتقدوا أن كل فتاة لديها الحق يف الحصول عىل 

األساسيات مثل الفوط الصحية؟ ثم الهدف العاملي الثالث – الصحة الجيدة والرفاهة لكم. إنضموا إىل  !TeamGirl# ، إفعلوا شيئاً 

 ألجل مجتمعكم مع أصدقائكم للمساعدة يف تحقيق الصحة الجيدة للجميع وأن تُصبحوا جزًء من الغد املستدام 
www.wagggs.org/teamgirl

 #TeamGirl #Stoptheviolence مع حملتنا #Goal5  تويرت – نعمل لتحقيق املساواة بني الجنسني

 #IDG2016.#GlobalGoals #TeamGirl تويرت – املطالبة باملساواة بني الجنسني لكل الفتيات عن طريق اإلنضامم إىل

الفيس بوك – إذا وافقتم أن كافة أنواع العنف ضد الفتيات والسيدات يجب أن تتوقف فعليكم االنضامم إىل #lriGmaeT واختاروا 

املساواة بني الجنسني كهدفكم العاملي املفضل. اتخذوا موقفاً اآلن وال تنسوا أن تطلبوا من أصدقائكم أن ينضموا إليكم. تستطيع الفتيات 

www.wagggs.org/teamgirl.معاً أن يحققن التغيري

bit.ly/2bkrjnN
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl  


تويرت – ساعدوا يف ضامن تحقيق السالم والعدالة للفتيات عن طريق اإلنضامم إىل TeamGirl#. إفعلوا شيئاً اليوم ألجل  

www.wagggs.org/teamgirl #GlobalGoals

 تويرت .UN@ - تعقد األمم املتحدة مؤمتراً لالجئني واملهجرين اليوم. GirlsCan# يحقق فارقاً 

 #TeamGirl #UN4RefugeesMigrants

الفيس بوك - اليوم يجتمع قادة العامل ملناقشة نزوح الالجئني واملهجرين بأعداد كبرية بهدف اتفاق البلدان معاً عىل نهج أكرث إنسانية 

#TeamGirl .وتنسيقاً. دعونا ال ننىس الفتيات يف هذه القضايا –  تجاربهم والفارق اإليجايب الذي يستطيعون تحقيقه

#GlobalGoals .هنا #TeamGirl تويرت - إتخذوا إجراًء بشأن التغري املناخي. أرسلوا صوركم

الفيس بوك – الفتيات يتخذن إجراًء يف مجتمعاتهن لضامن معالجة قضايا التغري املناخي. وباإلجامع، سوف تساعد هذه اإلجراءات يف 

 bit.ly/2bCJ3ez تحقيق الهدف بشأن التغري املناخي. وإليكم ما نفعله ،#Goal13 التأكد من أن

#GlobalGoals وساعدوا الفتيات يف الحصول عىل وظائف. إفعلوا شيئاً اليوم ألجل #TeamGirl تويرت – إنضموا إىل 

www.wagggs.org/teamgirl

الفيس بوك – كل جزًء من الفريق الذي يساعد الفتيات يف ضامن حصول الفتيات عىل فرصة العمل الجيد يف املستقبل. كونوا جزًء من 

www.wagggs.org/teamgirl .وقولوا شيئاً اليوم عن غدكم #TeamGirl

الهدف السادس 

عرش من 19 إىل 20 

سبتمرب/ أيلول:

الهدف الثالث 

عرش – 26 سبتمرب / 

أيلول إىل 2 أكتوبر / 

ترشين األول:

الهدف الثامن – 3 

إىل 9 أكتوبر / 

ترشين األول:

www.wagggs.org/teamgirl
bit.ly/2bCJ3ez
www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl


www.wagggs.org/teamgirl #TeamGirl تويرت – هل أنتم مستعدين لليوم العاملي للفتاة غداً؟ خذوا التحدي

تويرت – يوم عاملي سعيد للفتاة !IDG2016# توجهوا إىل TeamGirl# ]شاركوا بصورة فوتوغرافية مع هذه التغريدة[

الفيس بوك – يوم عاملي سعيد للفتاة! TeamGirl# نشجع الفتيات والشابات عىل التضامن معاً للمساهمة يف مجتمعاتهم. الفتيات 

ليسوا مجرد قادة الغد ولكنه قادة اليوم أيضاً – اتخذوا إجراًء لخلق العامل الذي تريدون أن تروه.

www.wagggs.org/teamgirl

الالفتات والرسوم الجرافيكية لوسائل التواصل االجتامع:

 www.wagggs.org/resources وموا بإنزال كل الالفتات والرسوم الجرافيكية من موقعنا عىل اإلنرتنت بالعنوان

صورة الغالف بالفيس بوك وشعار تويرت	 

الفتة األهداف العاملية:	 

الشارات 	 

األهداف العاملية:

يف سبتمرب / أيلول 2015، اجتمع قادة العامل من 139 دولة معاً يف مقر األمم املتحدة بنيويورك لتبني أجندة عام 2030 للتنمية املستدامة. ومتثل 

األهداف العاملية السبعة عرش للتنمية املستدامة أجندة طموحة لوضع نهاية للفقر ومحاربة التغري املناخي والتعامل مع كافة أنواع عدم املساواة 

والتمييز.

تتأثر الفتيات والنساء إزاء هذه التحديات ولكن الفتيات هن أيضاً الرس وراء بناء مجتمعات قوية وإحداث التغيري.

سوف يتم تحقيق األهداف العاملية فقط إذا استطعنا كلنا كحكومات، ورشكات، وجمعيات خريية، ومجتمعات أن نستثمر يف الفتيات والسيدات 

ونعطيهم األدوات التي يحتاجون إليها للقيادة واإلزدهار.

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة:

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكربحركة تطوعية تكرس جهودها نحو الفتيات والشابات يف العامل. وإن حركتنا املتنوعة متثل عرشة 

ماليني من الفتيات والشابات من 146 دولة.

وألكرث من مائة عام، استطاعت حركة املرشدات وفتيات الكشافة أن تغري حياة الفتيات والشابات بأنحاء العامل وأن تعمل عىل مساندتهن ومتكينهن 

لتحقيق طاقاتهن الكامنة عىل أكمل وجه وأن يصبحن مواطنات مسئوالت يف العامل.

اليوم العاملي للفتاة 

/ األسبوع – من 

01 إىل 41 أكتوبر/ 

ترشين األول

www.wagggs.org/teamgirl
www.wagggs.org/teamgirl
http:// www.wagggs.org/resources

