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#LetsGrow a tree
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مرحباً بكم يف يوم الذكرى العاملي ٢٠١٧

اكتشفي شجرة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

كّوين صداقات جديدة

شاريك املُتعة

الجـــذور

منِّي اتصاالتك

منِّي أور كابانيا

منِّي بصمة قدمك

منِّي خطواتك الراقصة

منِّي تحّديِك

منِّي حديقة الليدي أوالف بادن باول

منِّي صندوق يوم الذكرى العاملي

الجــــذع: منِّي نشاطك الخاص بك

الفـــروع    

منّي مواطنتك

منِّي إلتزامك

منِّي تعاونك

منِّي شخصيتك

منِّي تواصلك

منِّي إبداعك

     الفاكهة والزهور



مرحبًا بكم في
 يوم الذكرى العالمي٢٠١٧

ي احتفاالت يوم الذكرى العاملي، وندعو املزيد من الفتيات والشابات  يف ٢٠١٧ ، نريد أن ننمِّ
 حول العامل لتجربة ما يعنيه أن يكّن جزءاً من حركة املرشدات وفتيات الكشافة! تحّدي يوم

 الذكرى العاملي لعام ٢٠١٧ سيكون رحلة للنمو، ولدعم مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة
ونحن نقدم حركتنا ألعضاء جدد ونعرفهن بها. ا

 تم تصميم املوضوع وملف األنشطة ليناسب اسرتاتيجية الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات
 الكشافة: تواصل – منو – تأثري. يف عام ٢٠١٦ ، احتفلنا باالتصاالت ذات املغزى التي نشاركها

كحركة، واآلن حان الوقت لننمو. ا

             

      

 هل تعلمي أن هناك ما يقرب من ٨٠٠ مليون فتاة يف العامل، منهن ١٠
     مليون فقط من املرشدات وفتيات الكشافة؟ هذا يعني أننا نصل إىل

١٪ فقط منهن. دعونا نغري هذه النسبة لتكون ١٠٠٪

١

 نريد عاملاً تجد فيه كل فتاة مساحة آمنة لتنمو وتخوض العديد من
 التجارب املثرية، ذات الصلة، التي تقودها املتعلِّمة، ويسهل عليها

الوصول إليها. ا

’’من بذرة صغرية ميكن أن ينمو جذع عظيم‘‘

إسخيلوس

كجزء من تحدي يوم الذكرى العاملي، ستذهب املرشدات وفتيات الكشافة حول

 العامل بصحبة أعضاء محتمالت جدد يف رحلة البحث عن الكنز؛ للعثور عىل “بذور
 التغيري”. هذه البذور هي رمز لجميع الجهود املبذولة لتنمية حركتنا، حتى تحصل
 املزيد من الفتيات والشابات عىل الفرصة ليشعرن بالتمكني يف اكتشاف إمكاناتهن

الكاملة. ا



 احصلي على شارتك ليوم الذكرى العالمي
٢٠١٧ في ثالث خطوات بسيطة

٢

هناك الكثري من الطرق لتنّمي اتصاالتك بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة!

 كّوين صداقات جديدة )الصفحتان ٥ - ٦( عن طريق تحديد مجموعة يف مجتمعك مل 

 تسنح لها فرصة الوصول إىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة، وقومي بدعوتهن للمشاركة

يف احتفاالتك بيوم الذكرى العاملي. معاً ستبدأن مغامرة مثرية لتكسنب شارة التحدي!ا

 شاريك املتعة )الصفحات ١١ - ٢٦( بأن تشاريك معنى أن تكوين عضواً يف حركة املرشدات 

 وفتيات الكشافة مع أصدقائك الجدد من خالل حل لغز "بذور التغيري" املفقودة. اذهبي

 يف رحلة للبحث عن الكنز من خالل اختيار أنشطة من كل جزء من أجزاء شجرة الجمعية

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.ا

 ازرعي شجرة! )الصفحات ٢٧ - ٢٩( مبجرد أن تعرثي عىل "بذور التغيري" املفقودة، 

احتفيل بيوم الذكرى العاملي وكليل بداية صداقاتك الجديدة بزراعة البذور!ا

الخطوة األوىل

الخطوةالثانية

الخطوة الثالثة

  www.wagggs.org  |  www.worldthinkingday.org    

 @wagggs_world
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DISCOVER THE WAGGGS TREE
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اكتشفي شجرة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

٣



 الفاكهة والزهور هي الفتيات والشابات حول العامل الاليت نثمنهن

 ونقدرهن ونعمل معهن ليكن مواطنات مسؤوالت يف العامل. وعندما

يكّن جاهزات، يصبحن “بذور التغيري

 الفروع هي املهارات التي تكتسبها وتنميها األعضاء من خالل

 انتامئها لحركتنا العاملية. فمن خالل منهجية حركة املرشدات وفتيات

 الكشافة، تنمي أعضاؤنا من الفتيات والشابات مهاراتهن ذات الصلة

 بالعامل رسيع الخطى الذي نعيش فيه. هذه املهارات هي: الشخصية،

وااللتزام، والتعاون، واإلبداع، والتواصل واملواطنة.

 الجذع: بالرغم من أننا نتشارك الجذور، ميثل الجذع كيف ينبغي

 عىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة أن تتطور وتتكيف لتلبي

 احتياجات جميع الفتيات يف دول الجمعية العاملية للمرشدات

وفتيات الكشافة ال ١٤٦ وما يتعداها. 

 جذور حركتنا هي الشيئان اللذان يربطان جميع مرشدات وفتيات

 الكشافة يف جميع أنحاء العامل: قيمنا املشرتكة املنعكسة يف وعدنا

وقانوننا، وطريقة حركة املرشدات وفتيات الكشافة الفريدة. 

٤

 يمكنك فصل أجزاء الشجرة وعرضهاعلى جميع المشاركات في
نهاية نشاط البحث عن الكنز
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 الفاكهـــة
والزهــــور
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ني صداقات جديدة كوِّ
نصيحة للقائدات: قبل البدء... 

يخدم ملف أنشطة يوم الذكرى العاملي لهذا العام غرضني: 

  أفكـــار للنمـــو:
 أحرضي معك صديقة: عىل كل مرشدة وفتاة كشافة إحضار صديقة جديدة معها للمشاركة يف مناسبة 

يوم الذكرى العاملي

 يف املدرسة: اتصيل مبدرستك املحلية، واسأيل إذا كان من املمكن تنظيم احتفاالت يوم الذكرى العاملي 

يف املدرسة كجزء من أنشطة ما بعد اليوم الدرايس

 مراكز الشباب: هل هناك أنشطة قامئة بالفعل للشباب يف املراكز املجتمعية يف مجتمعك املحيل 

حيث ميكنك دعوتهن للمشاركة يف احتفالك بيوم الذكرى العاملي؟

جمعية خريية محلية أو منظمة غري حكومية محلية تعمل مع الشباب: اعريض عليهم رشاكة محتملة

 اللغات: كم عدد اللغات املستخدمة يف بلدك؟ هل جميعها ممثلة يف مجموعتك؟ أو رمبا هناك طريقة 

لضم املزيد؟

 مكان جديد: هل هناك جزء من مدينتك أو إقليمك ال تتواجد فيه حركة املرشدات وفتيات الكشافة؟

ميكنك التواصل مع منظمتك الوطنية لتعطيِك املزيد من املعلومات. 

خذيها إىل الخارج: مل ال تنظمي أنشطة يوم الذكرى العاملي يف حديقة، أو ملعب، أو أي مكان آخر

تعلمني أن هناك  أعضاء من الفتيات والشابات قد يرغنب يف الذهاب إليه.  

 أميا كانت املجموعة املستهدفة التي قررت االتصال بها، من املهم أن تتواصيل معهم
 ملعرفة إذا ما كنِت يف حاجة لتكييف أنشطتك ليوم الذكرى العاملي لتلبية احتياجاتهم،

 واعميل معهم عىل تقديم فرص ممتعة للفتيات والشابات املنتميات لهم. أرشيك
 مجموعة املرشدات وفتيات الكشافة الخاصة بك يف خطتك حتى يتحمسن لالحتفاالت

ي فهمهن للتنوع. املرتقبة ولتنمِّ

٥

 أن يكون مورداً لالحتفال بحركتنا العاملية، ويوم الذكرى العاملي ٢٠١٧، وهو اليوم الذي نحتفل فيه

 بالصداقة الدولية ونجمع األموال لدعم مشاريع تؤثر عىل ١٠ مليون مرشدة وفتاة كشافة حول

العامل. 

 أن يكون ملفاً مصمامً لتستخدمه مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة عىل مدار العام لجذب 

أعضاء محتمالت جدد يف اجتامعاتهن، وتنمية حركتنا. 



 أرشيك مرشداتك وفتيات كشافتك يف مناقشة حول املجموعات الشبابية يف مجتمعكن 

 املحيل التي ميكنكن مفاتحتها واالتصال بها. قومي بعمل بحث بشكل مسبق قبل االجتامع

وناقيش الخيارات املختلفة. 

اتفقن عىل خطة التواصل وسجليها.  

 أكدي املواعيد وقومي بدعوة املجموعة أو املجموعات التي وقع اختياركن عليها. 

ميكن ملجموعتك عمل الدعوات وإرسالها إىل ضيوفكن! 

 ادريس ملف األنشطة بشكل مسبق وحددي املوارد التي ستحتاجينها. قرري إذا ما 

كنت تريدين تكييف األنشطة، واجتمعي مع مجموعتك للتخطيط لألنشطة. 

 الصورة تساوي ألف كلمة! قومي بإعداد بوسرتات تحتوي صور ملجموعتك تعكس 

 حياة حركة املرشدات وفتيات الكشافة ومهمتها ورؤيتها. إنها طريقة رائعة إلعطاء األعضاء

الجدد املحتمالت اإلحساس مباهية حركتنا. 

 وضحي عملية تسجيل األعضاء الجدد مع منظمتك الوطنية. أعّدي نرشة معلومات 

 حول حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف منطقتك املحلية. تذكري إضافة إسم قائدة ومعلومات

التواصل معها، وأي معلومات ذات صلة، ومواعيد وأماكن اجتامعاتكن الدورية. 

أعّدي استامرة تسجيل للضيوف ليملئوها عند الوصول.  

 عند بداية االحتفال: إبدأي بلعبة لكرس الجليد أو لعبة متهيدية )ميكنك استخدام النشاط يف

صفحة ١٢(. 

 بعد االحتفاالت: استخدمي املعلومات يف استامرة التسجيل لالتصال بضيوفك 

 وشكرهن عىل االنضامم الحتفالك، وأرسيل صوراً للمناسبة ومعلومات عن اجتامعات مجموعتك

املقبلة، يف حال رغبتهن يف املشاركة مرة أخرى. 

٦

 قائمتك للمراجعة والتحقق من “النمو”: 



 شاركي المتعـــة: 

اعثري على “بذور التغيير” المفقودة!              

 صممت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة نشاطها األول من نوعه للبحث عن الكنز، ملساعدة

 املرشدات وفتيات الكشافة واألعضاء الجدد املحتمالت عىل االحتفال بيوم الذكرى العاملي. إنه نشاط مثايل

للعب معاً أثناء اجتامع أو كجزء من احتفاالت يوم الذكرى العاملي.

 اكتشفي املزيد عن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
ويوم الذكرى العاملي

اشعري بأنك واحدة من ١٠ مليون

 اكتسبي ومنّي مهارات القرن الحادي والعرشين: التواصل، التعاون،
االلتزام، اإلبداع، الشخصية، املواطنة.

استمتعي! 

نتائج التعلم

 حوايل ساعة ونصف، يستغرق فيها كل نشاط ما بني ٥ إىل ١٥
دقيقة.

ابحثي عن طول مدة النشاط يف الزهرات

الوقت الالزم

قائدة أو عضو شابة أكرب سناً لتيسري اللعبة

 بذور تغرسينها عند استكاملكن لتحدي يوم الذكرى العاملي
 )تعتمد عىل موقعك الجغرايف واللوائح املتبعة بالدولة. تأكدي من

 إجرائك لبحث حول ذلك األمر، أو استشريي خبري قبل اختيارك
للبذور التي ستستخدمينها(

خريطة وأدلة لكل فريق من الفرق املشاركة يف اللعبة

برطامن أو صندوق لجمع التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي

أساسيات

جميع األعامر ما مل ينص النشاط عىل غري ذلك.  الفئة العمرية

العبتني أو أكرث، أو فريقني أو أكرث.  حجم املجموعة

٧

جميع
 األعامر 

١٥
دقيقة



التخطيط للعبة:
 اختاري أنشطتك بشكل مسبق من األقسام التالية من شجرة يوم الذكرى العاملي )أرشيك مجموعتك يف 

 اختيار األنشطة إن أمكن(:

الجذور )الصفحات ١٨-١١(: اختاري نشاط واحد 

 الجذع )الصفحات ١٩ - ٢٠(: هل هناك لعبة، أو أشغال يدوية، أو أغنية تحب مجموعتك القيام بها يف 

يوم الذكرى العاملي؟ هذه إذاً فرصتك لتلعبيها مع األعضاء الجدد ومشاركتها مع بقية العامل!

الفروع )الصفحات ٢١ - ٢٦(: اختاري نشاط واحد 

إذا كان لديك املزيد من الوقت، نشجعك عىل استكشاف املزيد من األنشطة! 

 قـــرري كيف ستديرين النشاط: هل يف شكل محطة لكل نشاط تتناوب الفرق زيارتها، أم تقوم كل 

الفرق بتنفيذ نفس النشاط يف نفس الوقت. 

 قسمي املجموعة إىل فرق. ينبغي أن يتكون كل فريق – إن أمكن – من مزيج متساٍو من األعضاء وغري 

 األعضاء. إذا كانت املجموعة صغرية، فقسمي املجموعة إىل فريقني فقط يتنافسان، أو اجعيل الجميع يعمل معاً

 اخفـــي بذور الشجرة )تعرف أيضاً بإسم “بذور التغيري”( يف املنطقة، أو الغرفة، أو املبنى الذي تلعنب 
فيه اللعبة.

ي خريطة وأدلة ملكان إخفاء البذور. وفيام ييل بعض أمثلة للخرائط:  أعـــدِّ
أعدي خريطة مصنوعة يدوياً للمنطقة أو الغرفة التي تستخدمينها، وضعي عالمة     يف مكان إخفاء البذور

إذا كنت ستنفذين اللعبة يف الهواء الطلق بالخارج، استخدمي خريطة جغرافية للمنطقة. 

التقطي صورة ملكان إخفاء البذور واطبعيها 

 اكتبي كلمة تشري إىل مكان إخفاء البذور )دوالب أو خزانة، عىل سبيل املثال( أو اكتبي كلمة باستخدام 

شفرة مورس )لألعضاء الكرب سناً(

استخدمي خرائط جوجل أو غريها من تطبيقات الخرائط عىل شبكة اإلنرتنت. 

استخدمي فكرتك الخاصة!  

 مبجرد انتهائك من إعداد الخريطة، اصنعي األدلة عن طريق قطع الخريطة وتقسيمها

إىل عدد من القطع املنفصلة بنفس عدد األنشطة التي تخططني لتنفيذها. هذه القطع

هي األدلة التي ستكسبها الفرق كل مرة عند استكاملهم نشاط. تأكدي من إعداد عدد 

كاف من الخرائط لكل الفرق. عىل سبيل املثال، إذا كنت تخططني لتنفيذ 3 أنشطة مع 

فريقني، ستحتاجني خريطتني متامثلتني، يتم تقسيم كل منهام إىل ثالثة قطع مختلفة 

)األدلة( 

اطلبي من أعضاء وحدتك وأصدقائك الجدد أن تحرض كل منهن معها عملة 
معدنية واحدة من عملتها املحلية، لبدء صندوق/برطامن صندوق يوم الذكرى العاملي 

الخاص بوحدتك.  

٨

عدد
الفرق 

عدد
 األنشطة 

 عدد
الخرائط

 عدد القطع
 التي تم
 تقسيم
 الخريطة

إليها )األدلة( 
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مالحظات للميسرات:

بدء البحث عن الكنز:   
تقوم امليرسة بتقديم اللعبة وقراءة النص التايل بصوٍت عاٍل لألعضاء املشاركات باللعبة )لك مطلق االختيار يف متثيل النص!(:

عند نهاية البحث عن الكنز:   
 عندما تكمل جميع املشاركات األنشطة من األقسام الثالثة )الجذور، والجذع، والفروع( سيكون لديهن األدلة التي سرتشدهن

 إىل موقع “بذور التغيري”. ووفقاً ألعامر املشاركات، وحجم املجموعة، ميكنك تشجيع جميع الفرق للعمل معاً عىل العثور عىل

املوقع الرسي أو التنافس مع بعضهن البعض للعثور عليه.

فور عثور األعضاء املشاركات يف اللعبة عىل “بذور التغيري”، تقرأ امليرسة النص التايل:

  بذور التغيري  السحرية مفقودة، ونحتاج إىل مساعدتكن للعثور عليها ليك ننمو. عىل كل فريق العمل معاً،

 واستكامل تنفيذ 3 تحديات. لكل تحٍد تستكملونه كفريق، سرتبحن دليل يقربكن من موقع “بذور التغيري”.

 هناك قاعدة واحدة للعبة:

اعملن كفريق واستمتعن!

أطيب التهاين لعثوركن عىل “بذور التغيري”!!

هل ميكنكن تخمني “من هم بذور التغيري” يف حركتنا؟ 

اقرأي أقسام شجرة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف صفحة ٤ بدايًة من الجذور.(

نتمنى أن تصبحن كلكن بذوراً للتغيري، وتجعلن من العامل مكاناً أفضل.

خطوط إرشادية من أجل األنشطة: عندما نقول:

هذا يعني املشاركات من غري األعضاء املدعوات لالنضامم لألنشطة. األصدقاء الجدد

هذا يعني أعضاء حركتنا املرشدات وفتيات الكشافة أو عضو

املشاركات أو املجموعة هذا يعني الجميع!

 هذا يعني املجموعات األصغر التي تم تقسيم املشاركات إليها؛ للعب

تحدي يوم الذكرى العاملي.

الفريق

٩
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اختاري نشاط واحد
 ستساعدك األنشطة التالية عىل اكتشاف املزيد عن الجمعية العاملية

 للمرشدات وفتيات الكشافة، واملراكز العاملية، وتاريخ يوم الذكرى

 العاملي. كل فريق يُكمل نشاط واحد من هذا القسم يربح دليالً يقربه

إىل موقع “بذور التغيري” املخفية.جميع

 األعامر 



ي اتصاالتك  نمِّ

كسر جليد وتقديم لحركة المرشدات وفتيات الكشافة

اطلبي من الجميع الجلوس يف شكل دائرة، بحيث تجلس املرشدات وفتيات الكشافة بني أصدقائهن الجدد. أعطي  اإلعـــداد:

كل مشاركة بالفريق قطعة من الورق. 

 املرشدات وفتيات اكشافة: ترسم كٌل منهن رسامً بسيطاً عىل ورقتها يعرب عام  تعني لها حركة املرشدات وفتيات الكشافة، دون

أن تتحدث إىل أي شخص يف املجموعة. 

 األصدقاء الجدد: ترسم كٌل منهن رسامً بسيطاً عىل ورقتها يعرب عن أكرث يشء تحب القيام به يف وقت فراغها، دون أن تتحدث

إىل أي شخص آخر يف املجموعة. 

 تقوم كل مشاركة باملجموعة بتمرير ورقتها إىل املشاركة التي عىل ميينها. 

تشاهد كل مشاركة الرسمة التي لديها اآلن ثم تطوي الورقة إىل نصفني وتكتب أعالها ما تعتقد أن الصورة متثله

يتم مترير الورق مرة أخرى إىل اليمني

تقرأ كل مشاركة )لنفسها فقط( الوصف املكتوب عىل الورقة، ثم تقوم بطّي الورقة إلخفاء الكلامت، ثم ترسم صورة ملا قرأته

 يستمر النشاط حيث تقوم كل مشاركة بالتناوب إما بتحديد وكتابة ما متثله الصورة أو رسم ما تقرأه من وصف، حتى تعود

الورقة إىل صاحبتها األصلية، وعند هذه اللحظة، ترافق كل عضو صديقة جديدة وتكتشفان معاً ما تم كتابته ورسمه. 

 من املهم أن تكشف الورقة فقط يف كل مرة تدور فيها إما الكلامت أو الصورة من الدورة التي سبقتها. وميكن استخدام

 مجموعة من األوراق املنفصلة بدالً من ورقة واحدة إذا كان ذلك أسهل من استخدام ورقة واحدة، ولكن يجب أن يتم متريرها

معاً. 

إسأيل املجموعة: هل ميكنكن إيجاد أي أوجه للتشابه بني رسوماتكن؟

 شجعي كالً من املرشدات وفتيات الكشافة، وأصدقائهن الجدد عىل تبادل خرباتهن، ما هي أكرث األشياء التي يستمتعن مبامرستها،

وكيف يجدن هذا يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 

 خيار بديل:
اختمي النشاط بتعليمهن أغنية تقليدية جداً، وهي:

‘‘Make new friends, but keep the old, one is silver and the other’s gold.”
ومعناها: “كّوين صداقات جديدة، ولكن احتفظي بالقدامى، إحداهام من الفضة واألخرى من الذهب” 

غنيها بلغتك إذا كنت تعرفينها. 
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ي أور كابانيا نمِّ
 يقع المركز العالمي أور كابانيا في كويرنافاكا، المكسيك.

www.ourcabana.org  :لمزيد من المعلومات

 قّسمي جميع املشاركات إىل مجموعات من ثالثة أفراد، واتريك شخصاً واحداً مبفرده )قائدة للعبة(. يتم تشكيل كل مجموعة

 كالتايل: تعقد مشاركتني أيديهام يف مواجهة بعضهام البعض لتشكيل كابانا )كابينة(، وتقف املشاركة الثالثة يف الداخل بني

ذراعيهام حيث ستكون الضيفة. 

تبدأ القائدة اللعبة بالصياح بأي من األوامر التالية: كابانيا ، ضيفة، بركان

 املنطق من وراء اللعبة أن تقوم القائدة مبحاولة دخول كابنيا أحد املجموعات يف نفس الوقت الذي تصيح فيه بأمر من األوامر،

حتى تبقى أحد املشاركات خارج الكبائن. املشاركة التي تبقى خارج الكابانيا تقوم بالرقصة التالية: 

“Grab the maraca, make a little hole, 
put the seeds and then the stick. 

And riquiti riquiti, Riquiti cha”
 ومعناها باللغة العربية “ انتزعي املاراكاس )آلة موسيقية(، اصنعي ثقب صغري، ضعي البذور ثم العصا. ريكيتي ريكيتي .

ريكيتي تشا”. )تشبه هذه الرقصة اللعب بآلة ماراكاس وهمية يف الهواء مع تحريك الخرص( 

 هل تعلمي أنه منذ سنوات عديدة مضت، بدأ أور كابانيا بعدد قليل فقط من الكبائن؟ ثم مبساعدة املرشدات
 وفتيات الكشافة من جميع أنحاء العامل، منى ليصبح ما ترونه اليوم. وكل عام يستمر يف النمو، حتى يتمكن

ضيوفنا من تحقيق أحالمهن يف هذا املكان السحري املحاط بالحدائق الجميلة ومبنظر مهيب للربكان. 
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 إذا صاحت القائدة كابانيا: ينبغي عىل كل الكبائن – دون أن تتفكك – أن تذهب وتبحث عن ضيفة جديدة. 

ويجب عىل الضيوف أن يظللن يف أماكنهن

 إذا صاحت القائدة ضيفة: يجب عىل الضيوف أن يغادرن كبائنهن ويبحنث عن كبائن أخرى. يجب عىل الكبائن أن 

تظل يف أماكنها.

إذا صاحت القائدة بركان: تنهار الكبائن وعىل الضيوف أن يفّروا، مام يؤدي إىل تكوين مجموعات جديدة.  

 بعد الرقصة، تصبح نفس املشاركة التي قامت بالرقصة القائدة الجديدة، وعليها أن تصيح بإحدى األوامر الثالثة

وهكذا. يف كل مرة ترُتك إحدى املشاركات خارج الكبائن، عليها أن ترقص. 

 مع تقدم اللعبة، ميكن للقائدة أن تغري عدد املشاركات باملجموعات بحيث يبقى عدد أكرب من املشاركات خارج

 الكبائن. عىل سبيل املثال، إذا تغري عدد املشاركات يف املجموعة إىل ٤ مشاركات، سيكون هناك ضيفتان ومشاركتان

ميثالن الكبينة. وبهذه الطريقة ميكن أن يزيد حجم املجموعات بحسب رغبة القائدة.



ي بصمة قدمك  نمِّ
  يتواجد المركز العالمي كوسافيري في دول مختلفة في أفريقيا. 

www.wagggs.org/kusafiri :لمزيد من المعلومات 

 اإلعـــداد: ستحتاجني قطعة كبرية من الورق، وبعض األلوان املائية. ارسمي الحدود الخارجية لقارة أفريقيا عىل الورقة. تغمس

 إحدى املتطوعات من الفريق قدمها يف األلوان وتطبع أثر قدمها عىل الخريطة حسب اللعبة. أو ميكنك بدالً من ذلك استخدام

 أقالم ملونة تستخدمها املشاركات يف رسم حدود أقدامهن عىل الخريطة. إذا كان لديك 3 فرق ميارسون هذا النشاط، ننصح

بتخصيص خريطة لكل فريق. 

 املركز العاملي كوسافريي هو مرشوع يستكشف كيف ميكن للجمعية العاملية تقديم تجربة املركز العاملي باستخدام املرافق

 القامئة يف أفريقيا. ويف أكتوبر ٢٠١٥، تم منح املركز العاملي الخامس إسمه الجديد: كوسافريي. كوسافريي تعني “القيام برحلة”

 باللغة السواحيلية. وحتى اآلن، تم عقد مناسبات كوسافريي يف غانا وجنوب أفريقيا ورواندا وكينيا ونيجرييا وبينني. واملحطة

التالية ستكون مدغشقر! 

 عىل كل فريق أن يرشح متطوعة من بني أفراده لتطبع بصمة قدمها عىل األماكن التي سافر إليها مركز كوسافريي عىل خريطة

 أفريقيا. عىل املتطوعة )مبساعدة بقية أعضاء فريقها( أن تخمن املوقع الدقيق بقدر اإلمكان لهذه الدول، وذلك يف إطار زمني

 محدد )نقرتح ٣-٥ دقائق للمجموعات األصغر سناً، و ١-٢ دقيقة للمجموعات األكرب سناً(. تحتاج كل مجموعة أن تخمن املوقع

 الصحيح ألكرب عدد ممكن من الدول. الفريق الذي ينجح يف تحديد املوقع الصحيح ألكرب عدد من الدول يكون هو الفريق

الفائز. 
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مدغشقر
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 شاريك خرائطك النهائية

 مع الجمعية العاملية

عىل وسائل التواصل االجتامعي

#WTD2017  #LetsGrow
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 @wagggs_world

	 wagggs	|	kusafiri

 wtd@wagggs.org



ي خطواتك الراقصة!   نمِّ
 يقع المركز العالمي سانجام في بيون بالهند. 

www.sangamworldcentre.org لمزيد من المعلومات 

اإلعــــداد: لهذا النشاط ستحتاجني إىل جهاز كمبيوتر محمول أو هاتف ذيك،  وكامريا أو هاتف ذيك للتسجيل.

 يف عام ٢٠١٦، عقد املركز العاملي سانجام مناسبة فريدة من نوعها اسمها الفن من أجل التغيري. خالل هذه املناسبة

 عملت املشاركات مع رشكاء مجتمعيني لسانجام يف أربعة مشاريع مجتمعية تركز عىل الفنون – دراما، رقص، تصوير

 فوتوغرايف وفنون برصية، وفوق كل ذلك مرشوع موسيقي، بتنسيق من ميليندا كارول                       خالل

املناسبة، قامت املشاركات بكتابة وتسجيل وإنتاج أغنية بإسم: “عندما نتألق” “When we shine”. ميكنك مشاهدتها 

وسامعها عىل الرابط التايل:

٤

 إذا انتهيت من صنع الفيديو قبل يوم 22 مارس 2017، يمكنك تقديمه في مسابقة

“When we shine”

 سيتم مكافأة األعامل الفائزة بجوائز مثل منح دراسية لحضور مناسبات “الفن من أجل التغيري” القادمة التي سيستضيفها

كوسافريي يف مدغشقر، وسانجام يف الهند. وسيتم إتاحة تنزيل األلبوم مجاناً لكل متقدم.

ملزيد من املعلومات:

 www.WhenWeShine.org
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فور انتهائك من صنع الفيديو،
ميكنك مشاركته مع الجمعية العاملية 

عىل وسائل التواصل االجتامعي 

@wagggs_world | @Sangamwc

 wagggs | sangamworldcentre

 wtd@wagggs.org

 http://bit.ly/whenweshine

 خالل هذا النشاط، تواجهني تحدي صنع الفيديو املوسيقي الخاص بك، باستخدام أغنية                        لتعريض

 للعامل حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف دولتك. ميكنك استغالل إبداعك عىل النحو الذي تريدينه عن طريق

 تصميم رقصة خاصة أو تصوير مقاطع فيديو يف مناطق مختلفة من مدينتك، أو إرشاك أكرب عدد ممكن من األشخاص

كام يف الفالش موب! 

 “when we shine”

#WTD2017  #LetsGrow 



ــي تحديـــِك  نمِّ
 يقع أور شاليه في أدلبودن بسويسرا

لمزيد من المعلومات:

اإلعداد:  انظري قوائم املواد املصاحبة لكل نشاط مصغر أدناه.

 النشاط عبارة عن ملحة من لعبة مهمة ستورو الخاصة التي تلعبها الضيوف خالل مناسبات أور شاليه. يف اللعبة
 األكرب، تتحدى الضيوف أنفسهن لتوسيع أو تنمية تفكريهن لحل التحدي مع فرقهن.لديك فقط ١٠ دقائق الستكامل

أكرب عدد من التحديات. هل أنت مستعدة؟

 فيضان )املعدات: عىل األقل عدد ٥  فروع، أو أعمدة
                                                      أو عيص  قوية، ٣-٥ لفات صغرية من الحبال(:

 يف أور شالية، حامية البيئة أمراً هاماً للغاية، ويعمل املوظفون
 والضيوف بجٍد من أجل ذلك عن طريق إعادة التدوير،

 وإطفاء األنوار، واإلبقاء عىل األبواب مغلقة، وهكذا. يؤدي
                        تغري املناخ إىل حدوث فياضانات مدمرة متزايدة حول العامل.

 بعد ٥ دقائق سيظهر فيضان يبلل أقدام الجميع! تحتجن إىل بناء
 هيكل قائم بذاته باستخدام جميع املعدات، بحيث ميكن للهيكل
 أن يحمل ميرسة فريقك فوق مستوى الفيضان القادم والذي يبلغ

 ارتفاعه ارتفاع الركبة! ستكون ميرسة فريقك هي الحكم عىل مدى
سالمة هيكلكن قبل أن تصعد فوقه!

 قلب غطاء األرضية )املعدات: قطعة من املشمع
 أكرب قليالً من املساحة الالزمة لوقوف كامل أفراد

                                                                             الفريق فوقها – ميكنك طيها لجعلها أصغر(:
 غالباً ما يسافر ضيوف أورشاليه بصحبة فرقهم أو وحداتهم.
 السفر ملسافة تبعد كثرياً عن الوطن مع نفس املجموعة من

 األشخاص يعني أنك أحياناً تكونني بحاجة إىل االبتكار يك تتيحي
   بعض املساحة لنفسك، مع الحفاظ عىل الشعور القوي بالجامعة.

 اجعيل الجميع يقف عىل قطعة املشمع األريض، دون أن تلمس
 إحداهن األرضية املحيطة به. اقلبي الغطاء عىل الوجه اآلخر بحيث
 يقف الجميع اآلن عىل الوجه اآلخر للغطاء. إذا لََمْسِت األرض حول

الغطاء، يجب أن تبدأي من جديد!

                                              الفيــل )املعدات: ال يوجد(:
 يستضيف أور شاليه سيمينار قيادي حيث ميكنك التعرف عىل
 أجزاء الفريق، وكيفية قيادته. سيتحدى النشاط مهارات العمل

 الجامعي التي ميتلكها الفريق.

 اجعيل جميع أفراد الفريق يصطففن يف صف واحد، الواحدة وراء
 األخرى. بحيث تضع كل منهن يدها اليرسى بني ساقيها )من األمام
 إىل الخلف( مع فتح الساقني، ويدها اليمنى متسك بها اليد اليرسى
اطلبي من آخر مشاركة يف الصف االستلقاء عىل  للفتاة التي أمامها.

 األرض عىل امتداد طول الصف وعىل املشاركات أمامها الرجوع
 إىل الخلف بحيث يتخطوها من بني أرجلهن. عىل الفتاة التي تيل
 األخرية أن تستلقي بدورها عىل األرض عند وصولها إىل نهاية رأس

 الفتاة التي كانت ورائها، وهكذا تقوم التي بعدها بنفس الشيئ
 حتى تستلقي آخر فتاة عىل األرض ثم تبادر بالوقوف واالتجاه إىل
 األمام بنفس الطريقة حتى يعود الصف إىل سابق عهده عند بدء

٥
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جميع
األعامر 

١٠
دئائق

      @OurChalet      OurChalet     www.ourchalet.ch

http://bit.ly/ElephantAnswer

 كل فريق يقوم بالعد من واحد إىل عرشة بلغة أخرى غري اللغة األصلية
 التي تتحدثها معظم أفراد الفريق. إذا أمكنكن العد بلغتني، يكسب

الفريق ٣ دقائق أخرى الستكامل هذا التحدي!

اللعبة، ثم تقفز إىل أعىل معلنة انتهاء فريقها من التحدي.

 تنكرس السلسة إذا تركت املشاركات أيدي بعضهن البعض، أو رفعت
إحداهن قدمها بعيداً عن األرض. إذا حدث هذا يجب البدء من جديد!

الحل:

                                                      التوازن )املعدات: ال يوجد(: 
 لدى أور شاليه العديد من الربامج حيث ميكنك تحدي نفسك من خالل

املغامرات الخارجية يف الخالء.

 التوازن عىل جرس معلق من الحبال هو أحد التحديات املتاحة. عىل كامل 
 أعضاء فريقك الوقوف يف توازن عىل ساق واحدة وعيونهن مغلقة طوال

 فرتة زمنية محددة! لديِك فرصة واحدة فقط فكوين حريصة أال تضعي
 قدمك األخرى عىل األرض! ميكن منح نقطة إضافية كمكافأة عىل غناء

أغنية من أغاين املعسكر!

ي )املعدات: ال يوجد أو عدد قليل من كتب  ِعدِّ
                                                 لغة أجنبية للحصول عىل معلومات إذا لزم األمر(:

 يوجد ٤ لغات محلية يف سويرسا – السويرسية األملانية والفرنسية
 واإليطالية والرومانشية.

                           خاّلط العمالت )املعدات:٩ عمالت معدنية(:
العملة الوطنية يف سويرسا هي الفرنك السويرسي!

 عن طريق تحريك ٣ عمالت فقط إىل موضع جديد، أديري املثلث 
ليشري إىل االتجاه املعاكس.

الحل:

ز.

http://bit.ly/TriangleAnswer

أ.

ب.

ج.

د.

هـ.



ي حديقة الليدي أوالف بادن باول نمِّ
 يقع المركز العالمي باكس لودج في لندن بالمملكة المتحدة. 

www.paxlodge.org :لمزيد من المعلومات

اإلعداد: لهذا النشاط ستحتاجني إىل أوراق وأقالم تلوين، أو طباشري ملون للرسم عىل األرض.

 الليدي أوالف بادن باول هي أول رئيسة للمرشدات، وقد ساعدت عىل إبراز صورة املرشدات وفتيات الكشافة لدى الرأي العام. وقد

 أحبت املنظمة لدرجة أن حفيدها قال ذات مرة أن جدته مل تظهر أبداً دون ارتداء دبوس املرشدات خاصتها – “حتى عندما كانت

” تقوم بأعامل البستنة!

هنا يف باكس لودج، لدينا حديقة جميلة نستمتع بها خاصة يف فصل الصيف. اآلن حان دورك يف تصميم حديقتك!

 تبدأ كل حديقة بالقليل من الرتاب أو الكثري منه! فمنه تحصل الحديقة عىل العنارص الغذائية التي تحتاجها للنمو. ارسمي خطاً ميثل

تربتك، واكتبي أسامء أو عدد أفراد فرقتك أو وحدتك داخل املساحة الناشئة. لقد ساعدوِك بإعطائك الدعم الالزم لنموك.

ثم سننشئ رقعة من الزهور. ارسمي زهرة لكل عضو من مجموعتك. اكتبي كلمة إيجابية وحدة عىل الساق تصف هذا العضو.

 بعد ذلك سرنسم شجرة لها خمسة فروع. عىل كل فرع اكتبي اسم أحد أقاليم الجمعية العاملية )آسيا والباسيفيك، األفريقي، األورويب،

 العريب، األمريكتني(.اآلن ارسمي الشمس واكتبي عليها “الجمعية العاملية”. تقدم الجمعية العاملية الفرص لجميع األعضاء للنمو

والوصول إىل أقىص إمكاناتهن.

 عقب ذلك، ارسمي سحابة واكتبي داخلها إسم منظمتك العضو. كل حديقة تحتاج للقليل من األمطار لتزدهر، وهي ما تساعد

املنظامت األعضاء الوحدات اإلرشادية عىل تحقيقه.

أخرياً، ارسمي نفسك وأنت ترتدين زيك اإلرشادي تستمتعني بحديقتك الجميلة.

 كام ترين، األمر يتطلب العديد من العنارص املختلفة لجعل الحديقة تنمو. وباملثل، هناك العديد من العنارص التي ساعدتك عىل أن

تصيل إىل ما أنت عليه اآلن، والتي ستستمر يف دعمك طوال تجربتك اإلرشادية.

٦
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فور انتهائك من رسم الحديقة، شاريك حدائقك معنا!
ميكنك مشاركتها مع الجمعية العاملية وباكس لودج 

عىل وسائل التواصل االجتامعي 

جميع
األعامر 

١٥
دقيقة 

@wagggs_world | @
PaxLodge

 wagggs | 
PaxLodgeFriends

 wtd@wagggs.org#WTD2017 #LetsGrow 



نّمي صندوق يوم الذكرى العالمي 

 اإلعداد: برطامن/جرّة لتستخدمها الفتيات والشابات يف جمع عمالتهن من أجل صندوق يوم الذكرى العاملي -  كامريا أو موبايل

اللتقاط الصور )اختياري( 

 مُيَكِّن صندوق يوم الذكرى العاملي الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من تقديم الدعم والفرص للفتيات والشابات

 واملنظامت األعضاء حول العامل، باإلضافة إىل تنمية حركتنا يف دول جديدة مثل الجزائر، وألبانيا، وأثيوبيا، و الوس، وموزامبيق،

وطاجيكستان. 

 يف عام ١٩٣٢، كتبت أوالف بادن باول رسالة إىل جميع املرشدات وفتيات الكشافة تطلب منهن تجنيب فلساً واحداً للمساعدة

 يف دعم حركة املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل. الفكرة كانت بسيطة. عملة معدنية واحدة قد ال تبدو باليشء الكثري،

ي إمكانات املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل.  ي حركتنا وتنمِّ ولكن ١٠ مليون عملة ميكنها أن تنمِّ

 اطلبي من الجميع أن يضعن عمالتهن يف برطامن يوم الذكرى العاملي، واحيص ما قمنت بجمعه معاً. هذا هو صندوق يوم

 الذكرى العاملي خاصتكن، واآلن التحدي الذي يواجهكن هو كيفية تنميته! اصنعن شجرة بالعمالت والتقطي صورة لها. 

 فكرن يف رسالة ترغنب يف إرفاقها بالصورة واستخدمي الصورة كجزء من خطتكن لتنمية املوارد. عىل مدار الشهر الذي ييل

 النشاط، انظري كم عدد العمالت التي ميكنك جمعها من األصدقاء والعائلة وأضيفيها إىل الربطامن. ويف نهاية الشهر، أحيص

املبلغ الذي جمعتيه، وفكري فيام ميكن للجمعية العاملية أن تفعله بهذا الدعم املايل. 

 بدالً من ذلك، إذا كنت تقومني بهذا النشاط يف الخالء، أو يف مكان عام، أطلبي من املشاركات الحديث عن احتفاالت يوم

الذكرى العاملي ودعوة مجتمعاتهن للتربع.

ملزيد من املعلومات عن كيفية التربع لصندوق يوم الذكرى العاملي، زوروا:

٧
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رؤية ٢٠٢٠
 هل تعلمي أن الجمعية العاملية للمرشدات :

 وفتيات الكشافة تدعم منظامتها األعضاء ال ١٤٦
 لتنمية عضويتها، باإلضافة إىل عملها مع دول

 جديدة لتقديم حركة املرشدات وفتيات الكشافة
 بها؟ رؤيتنا لعام ٢٠٢٠ هي أن تضم الجمعية

 العاملية ١٢ مليون عضو يف ١٥٤ دولة. 

هل أنت مستعدة للمساعدة؟

جميع
األعامر 

١٠
دئائق

 www.worldthinkingday.org



١٩

حان الوقت يك تبتكري نشاطك الخاص ليوم الذكرى العاملي!ز

 ألول مرة يف تاريخ شارة تحدي يوم الذكرى العاملي، سيكون أحد األنشطة التي

 تحتجن الستكاملها لنيل شارة يوم الذكرى العاملي، هو نشاط تبتكرينه أنت

بنفسك! ا

 هل لديك أغنية أو لعبة أو عمل يدوي مفضل ترغبني يف مشاركته مع أصدقائكن 

الجدد الاليت انضممن لالحتفاالت؟ حان الوقت اآلن للمشاركة! ا



لهذا الجزء من التحدي، لديك خياران:

كل فريق يستكمل هذا النشاط يربح دليالً يقربه إىل موقع “بذور التغيري” املخفية.

 إجراء نشاط واحد مع املجموعة، تم

 االتفاق عليه مسبقاً يف مرحلة اإلعداد

مللتقى يوم الذكرى العاملي هذا

 يسعد الجمعية العاملية أن تجمع كل هذه األفكار الرائعة وإنشاء مكتبة رقمية عىل شبكة اإلنرتنت ألنشطة يوم الذكرى العاملي

 حول العامل. زوري                                              لتحصيل عىل االستامرة اإللكرتونية، وأضيفي جميع املعلومات الالزمة عن

 نشاطك كام هو موضح يف الجدول أدناه. نحن نهدف إىل مشاركة أكرب عدد ممكن من األنشطة؛ لتكون مصدر إلهاٍم للمجموعات

األخرى، ورمبا يخرتن نشاطك كجزء من احتفاالتهن بيوم الذكرى العاملي.

إسم النشاط

الدولة

النتائج املرغوب تحقيقها

الوقت

اإلعداد

األعامر

ماذا حدث؟

اسم املجموعة أو الفرقة أو الوحدة

 هل ترغبني يف مشاركة عنوان الربيد اإللكرتوين
 لقائدة الوحدة/املجموعة )الراشدة( مع النشاط،

 لتتمكن مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة
األخرى من االتصال بها؟

املصدر

 اطلبي من املرشدات وفتيات الكشافة املشاركات تعليم

 أصدقائهن الجدد أغنية أو لعبة من اختيارهن، ثم يتعني

 عىل أصدقائهن الجدد بعد ذلك أن يعلمنهن شيئاً جديداً

باملثل

أو
 هل ترغبين في مشاركة نشاطك؟

 هل تعلمي أنه باستكاملك تحدي يوم الذكرى العاملي لعام ٢٠١٧، وتقديم حركة املرشدات وفتيات الكشافة للمزيد من
الفتيات ميكنك أن تفوزي بجائزة؟

موضوع جائزة أوالف لعام ٢٠١٧ هو “تجربة حقيقية ملزيد من الفتيات”

 للمزيد من املعلومات زوري موقعنا اإللكرتوين:

٢٠

www.wagggs.org/OlaveAwards/

www.worLdthinkinGday.orG



اختاري نشاط واحد
 األنشطة التالية مصممة لتنمية الشخصية وااللتزام والتعاون واإلبداع

 والتواصل واملواطنة لدى األعضاء من الفتيات والشابات. تحتاجني

 الختيار النشاط الذي تشعرين أنه األنسب لتلبية احتياجاتهن

 واهتامماتهن ومصالحهن. كل فريق يستكمل نشاط من هذا القسم،

يربح دليالً يقربه إىل موقع “بذور التغيري” املخفية. ا

٢١



ي مواطنتك نمِّ

 اإلعداد: ابحثي للحصول عىل معلومات عن أسلوب رسم تقليدي أو قَبَيل، يناسب ثقافتك، أو حاويل معرفة املزيد عن فن قَبَيل

 من ثقافة أخرى واستخدميه. رمبا يأيت بعٍض من أصدقائكن الجدد من إقليم أو دولة لديها فن مميز جداً ميكنك استخدامه.

وإال، ميكنك استخدام مثال فن واريل من الهند. 

 يقدم هذا النشاط للمجموعة عملية التيسري الجرافييك أو التصويري، حيث ميكنك أن تطلبي منهن التفكري والتأمل يف املواضيع

التي تستحوذ عىل اهتاممهن ومناقشتها. قد يكون ذلك عن يشٍء يحدث يف املدرسة أو املنزل أو يف املجتمع. 

 ميكنهن إضافة أفكارهن يف صورة رموز عىل الصورة املشرتكة املوجودة. من السهل فعل ذلك مع فن واريل، حيث تتعلمني رسم

أشكال فردية، وميكنك الجمع بينها بالشكل الذي يعرب عن أفكارك ورؤيتك وما إىل ذلك. 

 عادة ما يستخدم فن واريل رسوم ألشخاص يعملون ، أو يرقصون، أو يغنون، أو يحتفلون معاً. ميكن للمشاركات أن ينمني

 دائرتهن برصياً ، ويرون التغيري الذي يردن تحقيقه. كام ميكن استخدام اللوحة النهائية أيضاً لتتحدث عالنية من أجل التغيري أو

 تحفيز “النمو” من خالل مشاركتها عىل وسائل اإلعالم االجتامعية و مع مجموعات أخرى. 
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ي التــــــزامك  نمِّ ٢
 اإلعداد: ستحتاجني مجموعة من مواد البناء لكل فريق )مثل مجموعة من الكروت، عيدان األسنان، أربطة مطاطية، ورق

 مالحظات الصق( ، عصابات لألعني أو مناديل تكفي جميع املشاركات بالفرق، مروحة كهربائية، وساعة أو موبايل لتسجيل

الوقت.

 اطلبي من املجموعة أن تتخيل أنكن مستكشفات للقطب الشاميل، ترتحلن عرب التندرا )السهول الجرداء( املتجمدة! اطلبي من

 كل فريق انتخاب قائدة لرحلتهن االستكشافية. عندما تهب العاصفة، يجب عىل الفريق أن يقيم مأوى طوارئ من أجل النجاة.

 ولكن يدي قائدة الفريق قد تأذت من السقيع وال ميكنها مساعدة فريقها يف بناء املأوى، وباقي أفراد الفريق أصنب بعمى الثلج

وال ميكنهن الرؤية. 

 الجولة األوىل: أعطي كل فريق مجموعة من مواد البناء، واطلبي من الجميع ما عدا القائدة ارتداء عصابات األعني. عىل القائدة

 أن تعطيهن التعليامت، وعىل الفريق أن ينفذها وهن معصوبات األعني. لديهن فقط ٧ دقائق الستكامل التحدي! 

 إذا كانت املجموعة من صغار السن، ليس من الرضوري أن يرتدين عصابات األعني، وميكنك أن تعطيهن وقتاً أكرب. ميكنك أيضاً

ضبط مستوى الصعوبة باستخدام مواد بناء أكرث ثباتاً. عىل سبيل املثال، إمدادهن بعيص خشبية بدالً من عيدان األسنان.

عندما ينتهي الوقت، أديري املروحة الكهربائية لتصنع رياحاً قطبية! ملعرفة مدى نجاحهن يف بناء مأوى يبقيهن يف أمان. 

 الجولة الثانية: ميكن للقائدة تبديل مكانها مع فرد آخر من الفريق. أعطي الفريق خمس دقائق أخرى وأبقي املروحة دائرة

 وقت بناء الفريق ملأواهن. اسأيل املشاركات كيف وجدن التحدي يف كلتا الجولتني. ادعيهن للتأمل يف طريقة إرشاد القائدة لهن،

ويف مدى التزامهن باستكامل املهمة. 

 ارشحي لهن أنه بالرغم أنه يف بعض األحيان نكون مرصات بشدة وملتزمات من أجل قضية أو هدف ما، سيكون هناك تحديات.

هل ميكنهن التفكري يف أشياء يف حياتهن يشعرن بالتزام كبري تجاهها؟

٢٣

 هل تتطلعين إلى تنمية شبكة صداقاتك
 الدولية مع مجموعات أخرى من المرشدات

 وفتيات الكشافة؟ زوري منتدى أصدقاء
المراسلة على جلو              وأرسلي طلبك!

glow.wagggs.orgجميع
األعامر 

٢٠
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ــي تعـــــاونك نمِّ

ـــي شخصيتـــك نمِّ

٣

٤

 اإلعداد: ستحتاجني إىل رشيط الصق و خيط. إذا كنت تلعبني اللعبة داخل مبنى، الصقي قطعتني من الخيط عرب أحد األبواب،

 واحدة عىل ارتفاع حوايل ٣ أقدام ونصف )حوايل مرت واحد(، واألخرى عىل ارتفاع حوايل 5 أقدام )حوايل مرت ونصف(. إذا كنت

تلعبني اللعبة يف الخارج، ميكنك ربط الخيوط بني شجرتني أو دعامتني.

 اطلبي من املجموعة أن تتخيل أن الخيط عبارة عن نسيج عنكبوت سام. عىل كل فريق أن ينجح يف عبور جميع أفراده عرب

املسافة ما بني الخيطني دون أن يلمسوه. ميكنك زيادة مستوى الصعوبة بلصق قطع أكرث من الخيط عرب الباب.

اإلعداد: ورقة وأقالم رصاص للجميع.

 اطلبي من كل فرد يف املجموعة أن تكتب عىل أوراق       أفضل صفاتها، وصقة واحدة ترغب يف تحسينها ، ثم تكور الورقة

لصنع “كرة ثلجية”.

عندما تشري امليرسة بإشارة البدء، تبدأ املجموعة “معركة بكرات الثلج” ويستمتعن برمي كرات الثلج يف جميع أنحاء الغرفة.

بعد دقيقة أو دقيقتان، يتم إيقاف املعركة ويُطلب من كل مشاركة التقاط حفنة من كرات الثلج ملء الكف من أنحاء الغرفة.

 تقوم املشاركات بفتح األوراق وتخمن كل منهن يف دورها من قامت بكتابة الصفة عىل الورقة. إسأيل املجموعة: هل لدى إحدى

زميالتك صفة تتحىل بها وترغبني يف تحسينها كصفة لديك؟ 

 اطلبي من املشاركات أن يكوِّن مجموعات من اثنتني أو مجموعات صغرية؛ ليوامئن ما بني الصفات الجيدة و تلك التي يرغنب يف

تحسينها، ثم يقمن معاً بالعصف الذهني حول ٣ صفات يرغنب يف العمل عليها من أجل تحسينها.
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نّمـــي اتصــــاالتك ٥
اإلعداد: ارسمي شبكة ٣*٣ كام يف الصورة أدناه. ميكنك استخدام لوحة من الورق أو رسمها بالطباشري عىل األرض.

 قومي بتقسيم الفريق إىل مجموعتني. ضعي اللوحة يف نهاية الغرفة، واجعيل الفريقني يقفان عند النهاية املقابلة. أعضاء أحد

 الفريقني ستمثل كل منهن حرف ال      وأعضاء الفريق اآلخر ستمثل كل منهن حرف ال    . إذا كان لديك عدد كاف من

 الالعبات يف كل فريق )إجاميل ٩ العبات( ميكنك أن تطلبي منهن أن يقفن داخل الشبكة ليمثلن الحرف الخاص بهن بدالً من

رسم الحرف، وإن مل يكن العدد كافياً فاستخدام أقالم رصاص أو طباشري سيفي بالغرض. 

 يجب عىل أعضاء الفريقني كل يف دورها أن تجري إىل اللوحة لرتسم العالمة التي متثلها يف املربع الذي ترى أنه األفضل لفريقها

 أو تقف بداخله. الفريق الذي يتمكن أوالً من امتالك ٣ أماكن يف الشبكة يف شكل صف رأيس أو أفقي أو قطري يكون هو

 الفائز. من املهم أن تتواصل أعضاء الفريق بفاعلية أثناء التتابع يف الجري من وإىل اللوحة حتى يتمكن من أداء املهمة. ميكنك

أن تديري اللعبة يف 3 جوالت لتكافئي الفريق الفائز. 
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ــــي إبـــــداعك نمِّ ٦
 اإلعداد: قلم رصاص أو قلم جاف، و5 قطع صغرية من الورق أو الورق الالصق لكل مشاركة – صندوق صغري أو قبعة؛ لوضع

قطع الورق. 

 عىل كل مشاركة كتابة أول كلمة تخطر عىل بالها عىل قطعة من الورق ثم تطويها مرتني وتضعها يف الصندوق. عليها أن تفعل

ذلك خمس مرات عىل األقل أو أكرث إن أمكن. هذا النشاط يكون أفضل كلام زاد عدد الكلامت. 

 اطلبي من الجميع الجلوس يف دائرة وضعي الصندوق يف املنتصف. الهدف هو تأليف قصة باستخدام الكلامت املكتوبة يف قطع

الورق داخل الصندوق. تبدأ امليرسة بقولها: “ لقد كان يوماً جميالً، ومن بعيد سمعت صوتاً يقول: أود أن أزرع شجرة ....” 

 اآلن عىل جميع املشاركات كل يف دورها املساهمة يف تأليف القصة! يف كل مرة تلتقط مشاركة ورقة من الصندوق وتستمر يف

 رواية القصة باستخدام الكلمة املكتوبة يف الورقة التي التقطتها. عىل املجموعة استخدام أكرب عدد ممكن من األوراق! وينتهي

النشاط عند استخدام جميع األوراق التي يف الصندوق. 

٢٦

+٦

 إذا كنت ترغبين في معرفة المزيد عن طريقة حركة
 المرشدات وفتيات الكشافة الفريدة، إقرأي “مستعدة

للتعّلم، مستعدة للقيادة!” 
www.wagggs.org/p2lp2l
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LetsGrow#، احتفلي وشاركي!

 حان الوقت لدعوة املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل وأصدقائهن

الجدد ليك يغرسن “بذور التغيري” الخاصة بهن. ا

٢٧
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#LetsGrow a tree!
 إذا وصلت إىل هذا القسم، فقد نجحت يف تحديد مكان “بذور التغيري”. أحسنت! نرجو أن 

 تكوين قد استمتعِت بتحدي يوم الذكرى العاملي حتى اآلن، وكوَّنت صداقات جديدة. الجزء

 األخري من هذا التحدي يتمحور حول االحتفال بهذه الصداقات الجديدة. استخدمي “بذور

 التغيري” أو شتلة شجرة وازرعيها. ا

نصائح مفيدة لزراعة شجرة إذا استخدمِت ... ا

 ميكن نرث البذور يف حاويات فردية أو صواين بذور. 

 من املهم التأكد من زراعة البذور يف العمق املوىص

 به يف الرتبة. يرجى اتباع التعليامت املكتوبة عىل علبة

 البذور الخاصة بالعمق املناسب للزراعة، ونوع الرتبة

املناسب لنموها. 

 عند نرث البذور، املئي الحاوية أو صينية البذور 

 بالوسط الرطب )الرتبة( حتى مسافة نصف بوصة

 )حوايل ١.٢٥ سم( من قمتها. ساوي الرتبة بهز الحاوية

بلطف أو بالنقر عليها. 

 بعد غرس البذور، اسقيها بلطف باملاء وأبقيها رطبة 

ولكن غري مبللة. 

 عملية اإلنبات قد تكون رسيعة يف بضع أيام أو بطيئة 

 يف عدة أشهر، بناءاً عىل نوع البذور والظروف البيئية.

 ومبجرد أن تكون البذور جاهزة، ضعيها يف موقع أكرث

 إضاءة. قد تحتاجني إىل العناية بالبذور يف الداخل

 لبضعة أشهر قبل زراعتها يف الخارج. حاويل إعطاء

النبتات الصغرية أكرب قدر ممكن من ضوء الشمس. 

اختاري موقع الزراعة واطلبي اإلذن 

 احفري حفرة عميقة بعمق جذور شتلة الشجرة 

وعرضها ضعف عرض جذور الشتلة. 

 افحيص الرتبة حول الحفرة واختربي صالبتها. إذا 

 كانت صلبة جداً قومي بتخفيف صالبتها باستخدام

مجرفة. 

 أزييل الشتلة من حاويتها. )جذور الشجرة أشبه 

 باألوعية الدموية، تعمل بشكل أفضل إذا مل تكن

 ملتوية ومعقودة. لذا، قد تحتاجني إىل فردها إذا

 كانت ملتفة حول نفسها نتيجة لنموها داخل حاوية.

 ضعي الشجرية داخل الحفرة وتأكدي من 

 أن ارتفاع الرتبة عىل نفس املستوى الذي كانت عليه

الشجرية عندما منت يف املشتل. 

 إمألي حول الجذور بالرتبة، واضغطي عىل الرتبة 

 بيديك وقدميك للتأكد من عدم وجود جيوب

هوائية. 

 اصنعي سد حول قاعدة الشجرية بنفس اتساع الحفرة 

 مبا تبقى من الرتبة أو كتل العشب؛ لحجز املياه

بالداخل. 

 أعطي شجريتك الجديدة الكثري من املياه ملساعدتها 

 عىل االستقرار يف بيتها الجديد. 

شتلة شجرةبذور
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 احتفلي وشاركي بقية العالم
 ما فعلتوه في يوم الذكرى

العالمي! ا
 مبجرد زراعتك لشجرتكن، التقطي صورة جامعية

 لكّن وفكري يف تعليق مصاحب للصورة يتضمن

 الكلامت: “هيا ننمو”. إذا كان بإمكانك الدخول

 عىل اإلنرتنت، شاريك الصورة ورسالتك عىل

 وسائل التواصل االجتامعي باستخدام الهاشتاج

#LetsGrow و #WTD2017

 شاهدي ما تقوم به مجموعات املرشدات 

وفتيات الكشافة األخرى! ا

٢٩

 www.wagggs.org  |  www.worldthinkingday.org

 @wagggs_world

 wagggs

 wtd@wagggs.org

#WTD2017 #LetsGrow 

 تهانينا، لقد أكملتي تحدي يوم الذكرى
العالمي ٢٠١٧! ا



 اعندما نزرع األشجار، نزرع بذور السالم
وبذور األمل.” ا

وانجاري ماثاي
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