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مرحباً بكم يف حزمة نشاط هذا العام للمرشدات وفتيات الكشافة احتفاالً باليوم العاملي للفتاة 2017!

وإن التثقيف هو يف صميم كل يشء تفعله الجمعية العاملية؛ فإننا نريد متكني الفتيات والشابات لينموا ويطوروا أقىص إمكاناتهم كمواطنات 

مسئوالت يف العامل. ونحن نعمل معاً من أجل عامل تُقّدر فيه جميع الفتيات.

ولسوء الحظ ، ليس كل شخص لديه حق الحصول عىل التعليم النظامي. ووفقاً ألهداف األمم املتحدة للتنمية املستدامة، فإن 103 مليون شاب وشابة يف جميع أنحاء العامل يفتقرون إىل 

املهارات األساسية يف القراءة والكتابة وأكرث من 60 يف املائة منهم من النساء.

وال يزال 57 مليون طفل خارج املدرسة .1

الزال 32 مليون فتاة يف سن التعليم االبتدايئ خارج املدرسة .2

هناك 98 مليون فتاة يفتقدن التعليم الثانوي . 3

وإن 130 مليون فتاة وشابة يف جميع أنحاء العامل ال يحصلن عىل التعليم اليوم . 4

هناك مجموعة متنوعة من التحديات التي متنع الفتيات والشابات من الذهاب إىل املدرسة – ومبا يف ذلك العنف القائم عىل نوع الجنس، ونقص الثقة الجسدية، والبلطجة عىل اإلنرتنت 

والحيض.

ويوفرالتعليم غري النظامي، كذلك التي تقدمه حركة املرشدات وفتيات الكشافة، فرصاً لألطفال والشباب لتنمية الثقة والقيادة واملهارات الالزمة للحياة.

وقد تم إعداد هذا الربنامج كمورد ملساعدة أعضاء الجمعية العاملية يف جميع أنحاء العامل لتحتفل باليوم العاملي للفتاة. وتستطيعون أنتم ومجموعتكم الخاصة بحركة املرشدات وفتيات 

الكشافة العمل من خالل هذه الحزمة معاً الستكشاف بعض الحواجز التي تواجهها الفتيات والشابات يف الحصول عىل التعليم، واستكشاف كيف ميكن للتعليم غري النظامي أن يبدأ 

مبعالجة هذه العراقيل. عليكم أن تصبحوا جزًء منTeamGirl#  والتواصل مع األعضاء يف جميع أنحاء العامل، واالحتفال بهذا اليوم الهام.

ثقيف
الت



معلومات هامة للقادة

للحصول عىل شارة TeamGirl# )فتاة الفريق( لليوم العاملي للفتاة 2017، عليكم ببساطة استكامل أربعة أنشطة من الحزمة. وتنقسم األنشطة إىل أربعة أقسام – ويجب عليكم أن تقوموا بإنجاز نشاط 

واحد عىل األقل من كل قسم الستكامل رحلة التعلم، ويجب عىل كل 

اتخاذ إجراءات والتحدث الحلولالحقوق  الحواجز
جهاراً 

TEAMGIRL# سوف يحقق:

-1 الحصول عىل الحقوق من جانبهم

-2 إبراز العراقيل والحواجز

-3 االستعداد إلجراء عمل

-4 صيحة عالية ألجل التعليم!

/1http://www.un.org/sustainabledevelopment/education

2معهد إحصاءات اليونسكو 

3معهد إحصاءات اليونسكو

 4OHCHR



ما هو اليوم العاملي للفتاة؟

يف عام 2012 أعلنت األمم املتحدة يوم 11 أكتوبر/ ترشين األول اليوم العاملي للفتاة )IDG(. وهو اليوم لتعزيز الحقوق اإلنسانية 

للفتيات ومعالجة عدم املساواة بني الجنسني والتمييز واإلساءة التي تعاين منها الفتيات يف جميع أنحاء العامل. وقد كانت الجمعية 

العاملية جزًء من اليوم العاملي للفتاة من البداية، باختيار شعار وتوفري األدوات الالزمة لدعم املرشدات وفتيات الكشافة لالحتفال باليوم 

العاملي للفتاة، ورفع مستوى الوعي حول القضايا التي تؤثر عىل الفتيات وإبراز منط العمل الذي تقوم به حركتنا لتمكني الفتيات يف 146 

بلداً حول العامل.

ما هي األهداف العاملية للتنمية املستدامة؟

يف عام 2015، اتفق زعامء العامل عىل مجموعة من األهداف العاملية للتنمية املستدامة. ومن خالل االلتزام بأهداف التنمية املستدامة، 

اتفقت الحكومات يف جميع أنحاء العامل عىل اتخاذ إجراءات لخلق عامل أكرث مساواة وأماناً وازدهاراً مع حلول عام 2030.

وهناك 17 هدفاً تشكل أهداف التنمية املستدامة. ويركز الهدف العاملي الرابع عىل إمكانية الحصول عىل التعليم – إذ التزمت األمم 

املتحدة مببدأ “ضامن التعليم الجيد واملنصف للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع”. ويف اليوم العاملي للفتاة هذا العام نركز 

أنظارنا عىل التعليم فمن املهم أن نفهم االلتزام العاملي الذي تم اتخاذه لضامن أن يكون التعليم يف متناول الجميع. 

تابعوا @wagggs_world, #TeamGirl www.wagggs.org لالستامع إىل قصص ملهمة من مرشدات وفتيات الكشافة تناولنا أهداف 

التنمية املستدامة بجميع أنحاء العامل.

للفتاةاليوم العاملي

العاملية للتنمية األهدا



ما الذي تتعلمونه من استخدام هذا املورد؟

سوف تساعدك حزمة النشاط هذه ومجموعتك عىل فهم:

حق جميع الفتيات والشابات يف التعليم	 

بعض الحواجز والتحديات التي تواجه الفتيات والصغار، التي متنعهم من الذهاب إىل املدرسة	 

كيف ميكن للتعليم غري النظامي أن يساعد عىل تطوير املهارات الحياتية املهمة، بنفس أهمية حيوية األشياء التي نتعلمها يف الفصول الدراسية	 

كيفية اتخاذ األجراءات واملساعدة يف إزالة العقبات أمام التعليم	 

مزيد من املوارد

هناك موارد ممتازة متاحة الستكشاف القضايا التي تواجهها بعض الفتيات عند محاولة الحصول عىل التعليم. وهناك مجموعة  للمساعدة يف البداية:

 	 /www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know  :حملة واحدة – سبعة حواجز تعوق تعليم الفتيات

 	 www.malala.org/girls-education  :صندوق مالال - لتعليم الفتيات

 	 /www.un.org/sustainabledevelopment/education  :أهداف التنمية املستدامة – التعليم الشمويل الجيد

 	 /en.unesco.org/gem-report  :تقرير اليونسكو العاملي ملراقبة التعليم

 	www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html  :اإلعالن العام لحقوق األنسان

 	 www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf  :معاهدة حقوق الطفل

 	 www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.pdf?vs=657  :اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
http://www.one.org/international/blog/7-barriers-to-girls-education-you-need-to-know/ 
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http://www.malala.org/girls-education 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/ 
http://en.unesco.org/gem-report/ 
http://en.unesco.org/gem-report/ 
http://www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf 
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.


1 – فريق الفتيات TEAM GIRL يحصلن عىل حقوق من جانبهم

اطلبوا من كل مشارك رسم عمودين عىل قطعة من الورق. سيكون عمود كل منهام مخصص “لالحتياجات” واآلخر . 1

“للرغبات”.

بالنظر إىل الصور املطبوعة، أطلبوا من كل مشارك أن يقرر األشياء التي تنتمي إىل عمود “االحتياجات” وتلك التي تنتمي إىل . 2

عمود “الرغبات”.

اطلبوا من املشاركني أن يعملوا كل اثنني معاً ويقارنوا قوامئهم املختلفة. 3

االجتامع معاً كمجموعة ومقارنة جميع القوائم. ناقشوا قامئة “االحتياجات”، وعام إذا كان لكل شخص نفس األشياء املوجودة . 4

يف هذا العمود.

إطلبوا من املشاركني التقسيم إىل مجموعات صغرية، وإعادة كتابة قامئة، بدًء من “لكل شخص الحق يف...”. يجب عىل . 5

املجموعة إضافة األشياء التي يشعر الناس أنهم يف حاجة إىل التوصل إليها. شجعهم عىل استخدام األشياء من قامئة 

“االحتياجات”.

قّدم للمجموعة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد . 6

املرأة، واطلب منهم )إن أمكن( أو اسألهم أن يربزوا األشياء التي تشري إىل التعليم.

إرشح لهم أن األمم املتحدة واملنظامت الدولية قد أجرت محادثات مامثلة لتلك التي أجراها الفريق اآلن، حول ما يحتاجه الناس 

للعيش واالزدهار. وقد تم إعداد وثائق لحامية هذه الحقوق للجميع، يف كل مكان. ومن املالحظ أن املادة 26 من اإلعالن العاملي 

لحقوق اإلنسان تتعلق “بالحق يف التعليم”.   

األعامر: جميع األعامر

املدة: 20 دقيقة

نتائج التعلم:

سوف تفكر املشاركات يف االختالفات بني االحتياج واألهداف	 

سوف تفكر املشاركات بشكل انتقادي يف الصلة بني االحتياجات األساسية وحقوق اإلنسان 	 

األساسية

وسوف تحتاجوا إىل:

بعض الصور )أنظر أدناه للصور(	 

ورق وأقالم عالمات/ طباشري ملون – ما يكفي لواحد لكل شخص 	 

للمجموعات األصغر سناً:

ميكنكم استكامل هذا النشاط كمجموعة كبرية )أو كمجموعات أصغر( واستخدام الصور كبطاقات. أطلب من املجموعة 

تقسيم البطاقات إىل فئات مختلفة من “االحتياجات” و “الرغبات” باستخدام وعاء أو سلة. وكمجموعة سوف يناقش 

املشاركون ويقرروا عندئذ أي سلة تتناسب معها البطاقات.

الحصول
عىل الحقوق



الحق يف التعليم محمي عن طريق:

 	 www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html  :اإلعالن العاملي لحقوق االنسان

 	 www.unicef.org/rightsite/files/uncrcchilldfriendlylanguage.pdf  :اتفاقية حقوق الطفل

 	www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/  :اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة

 sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.pdf?vs=657

صور للنشاط

التلفزيون	 

السمك )عىل طبق(	 

اللحم	 

األرسة	 

الحلويات	 

اللعب	 

األحذية	 

النار/ التدفئة	 

الرسير	 

الحيوانات األليفة	 

الحديقة	 

الكتب والصحف	 

مياه نظيفة	 

مرشوبات غازية	 

مالبس	 

الخبز	 

الهاتف	 

الدواء	 

املدرسة	 

خدمة اإلنرتنت	 

http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
http:// www.eycb.coe.int/compasito/chapter_6/1.html 
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http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.
http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2016/cedaw-for-youth.






2. فريق الفتيات TEAM GIRL يضع عالمة عىل الحواجز

الخيار األول: وداعاً للحواجز

األعامر: كافة األعامر

الوقت: حوايل 30 دقيقة

نتائج التعلم:

من خالل هذا النشاط سوف يتعلم املشاركون بعض العقبات التي قد تواجهها الفتيات 	 

عندما يحاولن الحصول عىل التعليم

سوف تحتاجون إىل:

صناديق من الورق املقوى	 

علب فارغة أو قطع من الورق 	 

وسائل لوضع العالمات، طباشري أو ألوان	 

سيوفر هذا النشاط نظرة ثاقبة عىل العقبات التي تواجهها بعض الفتيات والتي متنعهن من الذهاب إىل املدرسة. هذا مكان رائع لنبدأ 

التعرف عىل بعض األسباب وراء عدم متكن الفتيات من الحصول عىل 12 عاماً من التعليم الحر اآلمن والجيد.

أطلبوا من املشاركني أن يشكلوا مجموعات تتكون من 6-5 أفراد. ويجب أن يكون لدى كل مجموعة قطع من صناديق الورق . 1

املقوى أو أوراق أو علب. وكل ما هو األسهل للحصول عليه. أطلب من كل مجموعة مراجعة قامئة العقبات يف هذا النشاط 

والرموز املقابلة )أنظر أدناه(. أطلب من املجموعة أن تختار 5 عقبات يرغبون الرتكيز فيها معاً.

مالحظة: إقرأوا قامئة العقبات وقرروا أي منها مناسباً ملستوى النضج ملجموعتك.  

باستخدام العنارص املوجودة لديهم )سواء كانت قطعة ورق أو علبة أو ورق مقوى(، أطلب من املشاركني رسم الرموز لكل عائق . 2

اختاره؛ فعىل سبيل املثال صنبور/ مرحاض يف حالة إذا اختاروا عدم وجود مياه نظيفة أو مرافق رصف صحي. ويجب عىل كل 

مجموعة أن تتقاسم مع بقية املجموعات العقبات التي اختاروها، وما يعرفونه عنها – ناقش األسباب التي متنع هذه الفتيات من 

الذهاب إىل املدرسة.

صف األهداف أو األشياء وفوقها الرموز. اطلب من كل مشاركة لف كرة أو رمي حجارة صغرية، مع محاولة إصابتها. ويف كل مرة . 3

يتم فيها إصابة أحد العنارص، أطلب من املجموعة مشاركة مثال أو معلومات حول هذا الحاجز.  

للمجموعات األصغر سناً، ميكن أن تطلب القائدة من املشاركات األصغر سناً رسم الرموز ثم تسري الجلسة عن تبادل 

املعلومات حول كل حاجز مع املجموعة بأكملها.

 يضع عالمة 
عىل الحواجز



لكل حاجز ميكنك أن تسأل: 

ملاذا تعتقد أن هذا هو حاجز؟	 

أين تجد هذا الحاجز؟	 

بالنسبة للمشاركني األكرب سناً، ميكنك استكشاف سبب وجود هذه الحواجز يف بعض أجزاء العامل، ولكن ليس البعض اآلخر؟	 

كيف ميكننا التغلب عليها؟	 

العوائق والعقبات:

تتعرض الفتيات للمضايقات يف املدرسة	 

العنف ضد الفتيات يف املدارس	 

انخفاض الثقة الجسدية مام يؤدي إىل انخفاض املشاركة	 

عدم وجود مراحيض منفصلة بني الفتيات والفتيان مام يجعل الفتيات يف وضع مستضعف	 

عدم وجود مرافق صحية أو مياه نظيفة	 

التحرش عىل اإلنرتنت و/ البلطجة مام يجعل الفتيات تنسحب	 

األلغام األرضية، وانتشار الجنود يف الطريق إىل املدرسة	 

املدرسة مكلفة للغاية	 

يقوم اآلباء باتخاذ قرارات بإرسال األوالد إىل املدرسة بدالً من البنات	 

إمكانية الوصول بالنسبة لألطفال من ذوي اإلعاقة	 

املدرسة بعيدة جداً أو ال توجد أي وسيلة نقل 	 

االجبار عىل الزواج املبكر	 

يجب العمل لجمع املال لألرسة	 

عىل الفتيات املساعدة يف األعامل املنزلية	 

ال يوجد أي مدرسني مدربني	 







الخيار الثاين: املسار إىل التعليم

هذا النشاط هو “أن تفعلها بنفسك” وهي لعبة عىل لوحة تساعد مجموعتك يف إنشاء مسارهم الخاص بهم إىل 12 عاماً من التعليم 

الحر اآلمن الجيد. والهدف من اللعبة هو الوصول إىل آخر مربع يف املسار – الذي يصل إىل املدرسة.

رسم مسار من 24 مربع باستخدام العيص، أو استعامل الطباشري عىل الرصيف.. 1

تقسيم مجموعتك إىل خمس فرق. حيث يأخذ كل فريق دوره يف رمي الزهر  )الرند( وإذا كان الرند غري متوفر ميكنكم اختيار عدد . 2

يتم سحبه من قبعة )األرقام مكتوبة عىل قطع ورق تبدأ من 6-1(. وسوف يختار كل فريق هدفه لتمثيل فريق مثل حجارة أو 

كرة الخ. وسوف يحرك الهدف عىل طول املسار بنفس عدد املسافات املوجودة عىل الرند.

عندما يصل الفريق إىل مربع، سوف تقرأ القائدة املوقف املناظر والتعليامت ملهمة معينة. ومبجرد استكامل الفريق ملهمته، سوف . 3

يبدأ الفريق اآلخر. والهدف أمام كل فريق هو الوصول إىل املربع األخري عىل املسار.

4 . found on the موجودة عىل موقع الجمعية العاملية باإلنرتنت(  PDF إذا رغبتم، ميكنكم طباعة اللوحة ذات املربعات بنسخة

WAGGGS website in colour or black and white( واللعب بشكل فردي أو كفريق!

التعليم غري النظامي وسيلة رائعة لتعلم مهارات جديدة، وبناء الثقة لديكم واملتعة يف نفس 

الوقت. كام ميكن للتعليم غري النظامي أن يساعد يف التصدي للحواجز التي تواجهها الفتيات يف 

املدارس من خالل دعم تنميتهن دون االضطرار إىل الدخول إىل فصل درايس. ومن خالل أنشطة 

بناء الفريق، ميكننا بناء عالقات قوية، وتطوير مهاراتهم القيادية، وتعلم طرق جديدة ملعالجة 

قضايا مثل الحواجز والعراقيل أمام التعليم.

األعامر: لجميع األعامر

املدة: حوايل 30 دقيقة

نواتج التعلم:

ستصبح املشاركات عىل دراية بالعقبات التي قد تواجهها الفتيات عند الحصول عىل 	 

التعليم

ما الذي تحتاجون إليه:

طباشري أو سيقان لرسم مسار	 

هدف لكل فريق	 

نرد )زهر( أو رزمة ورق	 

نسخ مطبوعة من لعبة لوحة اللعب )مثل السلم والتعبان( )اختيارياً(	 

SCHOOL

املسار

https://www.wagggs.org/documents/2198/arabic_board_game_colour.pdf
https://www.wagggs.org/documents/2197/arabic_board_game_BW.pdf


البداية – يومك األول يف املدرسة – ابتكروا صيحة ابداعية من الفرحة يف مجموعتك لالحتفال بالتعليم.. 1

أنت تتعلم ببطء شديد – تخطى املنعطف الخاص بك املقبل.. 2

إنه تجمع املدرسة عن أهمية التعليم – لغناء أغنية.. 3

عطلة نهاية األسبوع! – ال تحتاج إىل الذهاب إىل املدرسة. ال يشء يحدث. . 4

ينظم املدرسون إرضاب – البقاء حيث أنت للدور التايل.. 5

لقد درست جيداً – تقدم لألمام ثالثة مربعات.. 6

حصة األحياء – اذكر اسم عرشين فاكهة مختلفة. وإذا مل تستطع العثور عىل 20 فاكهة، إرجع للخلف ثالثة مربعات. وإذا . 7

استطعت تسمية 20 فاكهة تقدم لألمام ملربعني.

عليك أن تظل يف املنزل ملساعدة والديك – توقف لدور واحد.. 8

عطلة! ال تحتاج إىل الذهاب للمدرسة. ال يشء يحدث.. 9

مدرسك الجديد يرشح الدروس بشكل واضح جداً – تقدم لألمام ملربعني.. 10

حصة الرياضيات يف مجموعتك – خذ دورك لتقول رقم يبدأ من 1 إىل 50 ولكن عليك أال تذكر أي رقم فيه  7 )فمثالً 7، 17، 27، . 11

37، 47( وكافة مضاعفات رقم سبعة )مثل 7، 14، 21،28، 35، 42، 49(. وإذا ارتكبت خطأً عد للخلف مسافة مربعني.

أنت تعيش يف بلد يعترب فيه الفتيان أكرث أهمية من الفتيات – تقدم لألمام مبقدار مربع واحد عن كل ولد موجود يف فريقك، . 12

تحرك للخلف مربع واحد عن كل فتاة.

عطلة نهاية األسبوع – ال تحتاج الذهاب إىل املدرسة، ال يشء يحدث.. 13

حصة األدب – احيك قصة قصرية. ولكن يستطيع كل شخص يف فريقك أن يقول كلمة واحدة منها يف أي وقت. لذلك فيبدأ . 14

الشخص األول بكلمة واحدة، ثم يستمر الشخص الثاين وهكذا لعمل جمل كاملة كل بدوره يف الفريق. وإذا متكنتم، تحرك لألمام 

مبقدار مربعني.

الحرب تندلع يف بلدك – املدارس مغلقة – توقف عن اللعب لدورك.. 15

اجتامع املدرسني – املدرسة مغلقة. ال يشء يحدث. . 16

املنافسة يف املدرسة عنيفة – ورقة لعب، مقص، حجارة مع الفريق التايل. وعند العد لثالثة )3-2-1( سوف يقوم شخص واحد من . 17

كل فريق بإبراز عالمة يد ممدودة )ورق(، أصبعني )مقص( أو قبضة اليد )حجارة( وتفوز الحجارة عىل املقصات والورق يفوز عىل 

الحجارة واملقص يفوز عىل الورق. وإذا فزت ميكنك اللعب مرة أخرى. وإذا فاز الفريق التايل فيمكنهم اللعب يف الدور املقبل.

حصة الجغرافيا – إذا استطعت ذكر سبعة بلدان تبدأ بحرف الباء، ميكنك رمي الرند مرة أخرى. وبخالف ذلك تعود للخلف ملسافة . 18

مربعني. 

عطلة عامة، ال تحتاج أن تذهب إىل املدرسة. ال يشء يحدث.. 19

حصة اللغة – قل “هالو” بخمس لغات مختلفة عىل األقل. وإذا نجحت، استمر لألمام ملكانني. وبخالف ذلك ستظل كام أنت.. 20

تصاب أختك مبرض وعليك أن تبقى يف املنزل لرعايتها- توقف عن اللعب لدور واحد. 21

االستعداد لالمتحانات النهائية – إذا متكنت يف فريقك أال تقول كلمة واحدة حتى تصل إىل جولتك التالية، تقدم لألمام مبقدار . 22

مربعني واستكمل تعليمك. وإذا نطق أي واحد بكلمة واحدة قبل أن ترمي الرند، يف جولتك التالية، فعليك أن تعود للخلف أربع 

مربعات.

تريد أن تذهب إىل رحلة مدرسية ولكن ال توجد لديك نقود – يستطيع فريق آخر أن يتربع بدوره لك – إذا تربع الفريق اآلخر . 23

ينتقل دورهم لألمام، وإذا مل يتربع تظل يف مكانك.

النهاية – لقد تخرجت من املدرسة – تهانينا!!. 24



3.  فريق الفتيات TEAM GIRL يستعد التخاذ إجراء 
كرس الحواجز

 األعامر: جميع األعامر

املدة: حوايل 25 دقيقة

نتائج التعلم:

النظر يف الحلول املمكنة ملختلف أنواع الحواجز	 

ما الذي ستحتاج إليه:

خطوط عريضة للشخصيات 	 

انسخ أو اطبع موجز الشخصية . 1

التقسيم إىل مجموعات صغرية مكونة من 4 إىل 6 مشاركني وإعطاء كل مجموعة بطاقة لشخصية معينة. أطلب من املشاركني . 2

ابتكار اسم لشخصية. أطلب منهم أن يفكروا يف عدد األخوة واألخوات املوجودة لدى شخصيتهم. وما هي الوظيفة التي يقوم بها 

أولياء األمور، وما هو نوع هوايات شخصيتهم وما إىل ذلك.

إعطي لكل مجموعة موقف من القامئة أدناه يناظر شخصيات. ويجب عىل كل مجموعة أن تُعد مرسحية قصرية لتمثل كيف . 3

ميكن التغلب عىل الحاجز يف املوقف األول من شخصيتهم التي يواجهونها. 

بعد أن تتاح لكل مجموعة فرصة لتقاسم املرسحية القصرية تحدثوا عن الحلول التي توصلت إليها املجموعات. . 4

ما هو الحل الذي توصلوا إليه؟ 	 

ما الذي ميكن املساهمة به للمساعدة عىل جعل هذا الحل واقعاً فعلياً؟ 	 

ما الذي تحتاجون إليه للمساعدة يف تحقيق ذلك؟	 

أبدي فعل



الشخصيات

أنت تأيت من عائلة فقرية. لديك ما يكفي من املال لتناول وجبة واحدة يومياً. تحتاج إىل مساعدة والدتك بانتظام لكسب املال.. 1

أنت تأيت من عائلة محافظة. محظور عليك أن تلعبي أو أن متاريس أي أنشطة مع أشخاص من الجنس اآلخر.. 2

أنت تستخدمني كريس متحرك بسبب إعاقة. وال يوجد لديك املال لتوفري إمكانيات خاصة )فمثالً سيارة وما شابه(.. 3

أنت تأيت من عائلة مزارع. ويف كل موسم حصاد تحتاجني إىل مساعدة من خالل  العمل يف الحقول. أنت تلميذة مجتهدة.. 4

وقع لك حادث وواجهت صعوبات يف امليش. وبسبب إعاقتك الجسدية يعتقد املدرسون أن لديك إعاقة نفسية أيضاً.. 5

تواجهي مصاعب يف فهم الدروس. وأنت تحتاجني إىل مزيد من الشفقة. ال يوجد أحد  يساعدك يف واجبك املنزيل.. 6

لديك عائلة كبرية وعليك أن تصيل يف الوقت املناسب للمساعدة يف رعاية أشقائك وشقيقاتك األصغر سناً. وتحاويل االجتهاد يف . 7

املدرسة ولكن والديك منشغلني جداً.

املواقف
املدرسة تريد منك أن تشرتيك يف مسابقة حيث يكون فيها رشيكك من الجنس اآلخر.	 

2  -  

تقع املدرسة عىل بعد 25 كيلوا مرتاً من منزلك وال توجد هناك حافالت للنقل.	 

 1, 3 or 7 -  

يضع الجيش حاجز تفتيش يف الطريق إىل املدرسة. 	 

  4, 5 or 7 -  

يطلب منك املدرسون استخدام الكمبيوتر واإلنرتنت لواجبك املنزيل.	 

 1,3 or 4  -  

أنت خجولة جداً يف التحدث عندما يطرح املدرس أسئلة.	 

5 or 6 -  

شخص ما يف املدرسة يبدي تعليقات عنك، وما الذي سيفعلونه تجاهك. وأنت ال يعجبك هذا.	 

 6 or 3  -  

ال توجد مراحيض خاصة بالفتيات فقط. 	 

 2  -  

عائلتك تقول بأنه يجب عليكم جميعاً مغادرة البيت فجأة. وهناك الكثري من الشجار.  	

  1, 4,or 5 -  



 
4. فريق الفتاة TEAM GIRL يتحدث جهاراً

يقدر أن هناك حوايل 130 مليون شابة يف جميع أنحاء العامل ال يحصلن عىل التعليم . وبصفتنا 

حركة تضم 10 ماليني من الفتيات والشابات فعلينا أن نتحمل مسئولية اتخاذ اجراءات ونحن ندعو 

الحكومات والجهات ذات السلطة لتوفري 12 عاماً من التعليم املجاين اآلمن والجيد لكل فتاة وأي 

فتاة يف العامل. 

األعامر : كافة األعامر

املدة: 25 دقيقة

نتائج التعلم: 

 معرفة أهمية التحدث جهاراً للتأثري عىل صانعي القرار والدعوة إىل التغيري.	 

سوف تحتاج:

أقالم حرب و أقالم رصاص	 

نسخة من قالب الرسالة	 

يجب أن نناشد صانعي القرار باتخاذ إجراء لتحسني املوقف بالنسبة للفتيات والشابات.

عندما نتحدث إىل صناع القرار، فإننا نعني بذلك أي شخص لديه السلطة التخاذ قرار ألجل تحسني حياتنا وحياة اآلخرين. ومبناسبة 

اليوم العاملي للفتاة 2017، فإننا نريد أن نناشد صانعي القرار لتوفري فرص التعليم للفتيات والشابات يف كل مكان ومعالجة الحواجز 

التي تحول دون حصول الفتيات والشابات عىل التعليم.

ندائنا التخاذ إجراء: 
التعليم حق من حقوق اإلنسان. وكل فتاة وأي فتاة يجب أن تحصل عىل 12 عاماً من التعليم املجاين اآلمن والجيد.

TeamGirl# .لدينا 10 ماليني من املرشدات وفتيات الكشافة يتحدثون جهاراً عن 130 مليون فتاة خارج املدرسة

كمواطنة مسئولة تريد تغيري الظلم، يجب التحدث جهاراً عن حقوق ورفاهة أولئك الذين ال يستطيعون التحدث عن أنفسهم – فتاة 

تظل يف البيت لرعاية األشقاء بدالً من الذهاب إىل املدرسة أو فتاة يجب أن تسافر يف رحلة طويلة غري آمنة إىل املدرسة. دعونا نضع 

أصواتنا نحن العرشة ماليني لتتحول إىل إجراء ألجل 130 مليون فتاة خارج املدارس.

5 OHCHR

يتحدث جهاراً 



1 – دعونا نفكر معاً يف مجتمعكم، هل كل الفتيات يف مجتمعكم يحصلن عىل 12 عاماً من التعليم املجاين اآلمن الجيد؟ هل تواجه 

الفتيات والشابات يف مجتمعكم أي عوائق يف الحصول عىل التعليم؟

إذا كان بإمكان الفتيات يف بلدكم الحصول عىل 12 عاماً من التعليم املجاين، فكروا عام إذا كان هذا التعليم آمناً أو اختاروا بلداً آخر يف 

العامل حيث ال تشعر الفتيات باألمان بسبب ظروفهم.

2 – فكروا .... من لديه السلطة التخاذ إجراء لضامن حصول الفتيات والشابات يف بلدكم/ مجتمعكم عىل التعليم، ومن هو صانع القرار.

هل هو؟

املدرسون / الناظر 	 

قادة املجتمع /قادة الدين	 

الحكومة املحلية / عمدة	 

وزارة التعليم	 

أعضاء الربملان	 

الرئيس/ رئيس الوزراء	 

األمني العام لألمم املتحدة –  األمني العام لألمم املتحدة هو رئيس األمم املتحدة. واألمني العام الحايل لألمم املتحدة هو أنطونيو 	 

جوتريس.

3 – بعد قيامهم وتحديد الشخص الذي ميكنه أن يفعل شيئاً بشأن هذه القضية – استخدموا النموذج الذي قمنا بتزويده لكتابة 

خطاب إىل صانع القرار هذا. ولقد تركنا مساحة لكم لكتابة األسباب التي بحسب اعتقادكم تشكل قضية هامة والعوائق التي تواجه 

الفتيات والشابات يف بالدكم للحصول عىل قسط من التعليم. 

 

كونوا محددين بشأن ما تريدونه من صانعي القرار أن يفعلوه سواء من املدرسة يف منطقتكم أو إطالق حملة توعية وطنية حول أهمية 

تعليم البنات أو بناء مراحيض منفصلة للفتيات يف مدارس مشرتكة. قدموا الحجج واالقرتاحات التي قمتم بإعدادها يف األنشطة األخرى 

من هذه الحزمة. اطلبوا منهم اتخاذ خطوات ملموسة إلعطاء جميع الفتيات أفضل تعليم ممكن.

4 – إرشحوا للمجموعة أن كل فتاة يف هذا النشاط متثل حركة قوية قوامها 10 ماليني من الفتيات والشابات.

ويجب عليهم حشد فريق من 13 فتاة حتى نتمكن معاً من جمع 130 مليون صوت ألجل 130 مليون فتاة خارج املدارس.

وعىل كل فريق مكون من 13 شخصاً، ليقوموا بالتوقيع عىل الرسالة. وميكنكم التوقيع بشكل جامعي عىل رسالة واحدة أو إرسال عدة 

رسائل بشكل فردي.

5 – أرسلوا خطابكم إىل صانع القرار لديكم. 

  worldslargestlesson.globalgoals.orgملزيد من املعلومات عن أهداف التنمية املستدامة زوروا أكرب درس يف العامل باملوقع

http://worldslargestlesson.globalgoals.org  
http://worldslargestlesson.globalgoals.org  


قالب الرسالة



مالحظة جانبية:
إجعلوا هذه الرسالة شخصية منكم

تبنوا الرسائل الرئيسية بسياقكم الخاص. فإنكم تستطيعون:

التفكري يف كيفية التعامل مع القضايا الحساسة يف مجتمعاتكم أو ثقافتكم املحلية.	 

إضافة إحصاءات ومعلومات من بلدك جنباً إىل جنب مع الرسائل الرئيسية الخاصة بكم حول القضايا الهامة يف مجتمعكم.	 

التعرف عىل القوانني والسياسات التعليمية يف بالدكم واستخدامها لجعل حكومتكم موضع املساءلة.	 

معرفة ما إذا كانت حكومتكم قد وقـّعت عىل اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة .	 

tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=5&Lang=EN


 # TEAMGIRL)5. )فتاة الفريق

واآلن حان الوقت لنقول للعامل أن 130 مليون فتاة يفتقدن إىل التعليم. ومبا أنه هناك 10 ماليني مرشدة وفتاة كشافة 

يف جميع أنحاء العامل، نحتاج إىل إرسال هذه الرسالة بأن هناك حاجة إىل اتخاذ إجراءات ملعالجة الحواجز التي تواجهها 

الفتيات والشابات يف الحصول عىل التعليم. نريد لكل فتاة، يف كل مكان أن يحصلن عىل التعليم وأن يكون لهن القدرة عىل 

تحقيق كامل إمكاناتهن. 

1فكروا فيام يعنيه التعليم بالنسبة لكم. رمبا تكون الكتب واألقالم التي تستخدمونها أو اللعب مع أصدقائكم يف . 1

املدرسة. ملاذا متثل هذه التعليم بالنسبة لكم؟ كيف تظهروا ما يعنيه التعليم بالنسبة لكم يف صورة؟

التقطوا صورة ملا يعنيه التعليم بالنسبة لكم وشاركوها عىل الفيس بوك وتويرت وانستجرام وأي أماكن أخرى عىل . 2

 TeamGirl# اإلنرتنت باستعامل

      

   

ميكنكم أيضاً مشاركة صورتكم مع صانعي القرار عىل اإلنرتنت جنباً إىل جنب مع رسالتكم إىل صناع 	 

القرار. وهذا يضيف وجهاً إنسانياً إىل ندائكم من أجل اتخاذ إجراء.       

   fb.com/wagggs     @wagggs_world www.wagggs.org/teamgirl



أنشطة إضافية

يف كثري من الثقافات والبلدان يف جميع أنحاء العامل، كثرياً ما تكون النساء والفتيات مسئوالت عن األعامل واألشغال املنزلية، ولكونهم 

نقدم الرعاية الرئييس لألطفال الصغار واألشقاء. وعىل الرغم من أن هذه مسئوليات رائعة ومثرية لإلعجاب، إال أن النساء يتحملن هذه 

األعباء بشكل غري متناسب مقارنة بالفتيان والرجال. وبسبب هذا القالب النمطي القائم عىل نوع الجنس، ال تستطيع الفتيات يف بعض 

األحيان الذهاب إىل املدرسة، أو الغياب عدة أيام عىل مدار السنة، عىل عكس أشقائهن الذين غالباً ما يشكل تعليمهم أولوية. وهذا 

ميكن أن يؤدي إىل عدم تحقيق الفتيات إمكاناتهم الكاملة ألنهن ال يتعلمن ويطورن املهارات الالزمة للعيش حياة ناجحة كأشخاص 

بالغني. دعونا أن نتحدى هذه القوالب النمطية من خالل استكشاف أدوار الجنسني وغريها من املجاالت التي تتفوق فيها الفتيات يف 

الفصول الدراسية التي ميكن اعتبارها “غري تقليدية”!

ميكنكم دعوة إمرأة من مدرستكم أو مجتمعكم أو عائلتكم تقوم بدور أو مهنة غري تقليدية، ملشاركة خربتها مع مجموعتكم. وميكن 

أن تكون يف منصب قيادي يف رشكة أو حكومة محلية – فمثالً مهندسة أو ضابطة رشطة، أو تعمل يف قطاع التمويل أو التكنولوجيا – 

فكروا يف أي يشء قد تعتربونه “غري تقليدي”. إطلبوا من ضيفتكم مشاركة قصتها عن حياتها املهنية ودورها. وفيام ييل بعض األسئلة 

التي ميكنكم أن تفكروا يف طرحها:

ما الذي ألهمك للوصول إىل هذا النوع من العمل؟	 

ما الذي يعجبك يف عملك؟	 

ما هي النصيحة التي لديك لفتاة صغرية مهتمة بهذا املجال؟	 

هل سبق لك أن واجهت تحديات من هذا النوع من العمل ألنك إمرأة؟	 

كيف تغلبت عىل هذه العقبات؟	 

وكبديل، ميكنك أن تطلبي من املشاركني يف مجموعتك التحدث عن تجاربهم الخاصة يف موضوعات مثل )العلوم، والتكنولوجيا، والهندسة 

والرياضيات(. هل يستمتعون بالتعلم يف هذه املواد؟ ما هو نوع الوظائف التي ميكن أن يؤدوها باستخدام هذه املوضوعات واملواد؟

تحطيم الصور النمطية

ً األعامر: األعامر األكرب سنا

املدة: حوايل 30 دقيقة

نواتج التعلم:

ستتمكن املشاركات من التفكري االنتقادي وتحليل األدوار الجنسانية القامئة يف املجتمع ويف 	 

مجتمعاتهم. 

سوف تحتاجون إىل:

متحدث ضيف من مدرستك أو مجتمعك.	 

POLICE

تحطيم
الصور النمطية



ماذا تريدين أن تكوين؟

األعامر: لجميع األعامر

املدة: 25 دقيقة

نواتج التعلم:

سوف تفهم املشاركات كيف تؤثر أدوار الجنسني والتمييز عىل التعليم	 

ميكن للمشاركات تعريف حياتهم وطموحاتهم املهنية	 

ما الذي ستحتاجون إليه:

أوراق عىل سبورة أو أوراق عادية، أقالم، أقالم لوضع العالمات	 

بطاقات الصقة أو مربعات من الورق	 

أكوام من املال املصطنع	 

نسخة من قصة أومي	 

1 – إقريئ قصة أومي وارشحي أنه يف بعض البلدان يتم حرمان الفتيات من التعليم. ملاذا تعتقد املجموعة أن والدي أومي ال يرسلونها إىل 

املدرسة؟ هل من العدل أن تبقى هي يف املنزل لرعاية األطفال؟ ملاذا تعتقدون أن أخوة أومي يذهبون إىل املدرسة وإنها ال تفعل ذلك؟ 

ميكنكم املشاركة مع املجموعة التي يف بعض األحيان يتم فيها حرمان الفتيات يف جميع أنحاء العامل بسبب: التمييز ضد الفتيات، والبيئة 

املدرسية غري اآلمنة، والزواج املبكر والقرصي والعنف.  

-2 قسموا مجموعاتك إىل فرق صغرية. وتُسلم كميات صغرية من املال املصطنع لكل مجموعة. ونادوا عىل وظيفة، فمثالً مدرسة، أو 

صاحبة متجر أو عمدة وما شابه. إسألوا املجموعات عام إذا كانوا يعتربون هذه الوظائف للرجال فقط أم للنساء. وهل تحصل وظائف 

املرأة عىل رواتب تقل عن رواتب الرجال يف عملهم؟ وماذا عن النساء اللوايت يؤدين وظائف مثل أومي، التي ال تحصل عىل مقابل 

نظريها؟ هل هذا الدور أقل أهمية؟ 

3 - إطلبي من كل مجموعة توزيع املال بني كومة “رجل” وكومة “إمرأة”. ناقيش كمجموعة كبرية إذا كانت هذه األكوام يجب أن تكون 

متساوية أم ال. وملاذا يُدفع لبعض النساء أجوراً أقل مقابل أجر الرجال لنفس العمل، وملاذا ال يصلن دامئاً إىل املناصب العليا؟ عىل سبيل 

املثال، هل عمدة بلدك أو رئيسك أو رئيس الوزراء لديكم رجل أم إمرأة؟ وماذا ميكننا أن نفعل لضامن حصول املرأة عىل أعىل الوظائف 

وأيضاً الحصول عىل أجر مساوي ألجر الرجل؟

 

-4 وقوف الجميع مرة أخرى معاً يف دائرة كبرية ويطلب من كل مشاركة أن تفكر فيام تريده عندما تصبح أكرب سناً. إطلبوا منهم النظر 

يف نوع التعليم أو التدريب الذي يحتاجونه لهذا الدور. وكمجموعة احتفلوا بأهداف وطموحات بعضكم البعض بالتصفيق أو الهتاف 

عندما يشاركوكم! 

POLICE

?
? ?

?

ماذا تريدين
أن تكوين؟



قصة أومي

تعيش أومي يف وسط نيجريي. مل تلتحق أبداً باملدرسة ألن والديها ال ميلكان املال لرشاء الكتب أو الزي الرسمي أو األحذية. وملساعدة 

عائلتها، تقوم أومي ببيع الوجبات الخفيفة يف السوق املحلية.

“اسمي أومي. وعمري 12 سنة أعيش مع عائلتي يف كابيجي، بنيجريا. والدي تاجر.

أومي تساعد يف رعاية أشقائها وأخواتها. يذهب إخوتها األكرب سناً إىل املدرسة.

“عندما أستيقظ يف الصباح لدّي الكثري من املهام للقيام بها. أنا أساعد أخويت األصغر سناً عىل االستحامم، وأقوم بغسل األطباق وكنس 

املكان وجلب املاء.

“يف أيام السوق، أذهب متجولة وعادة أبيع االسباجتي يف السوق.

“أصدقايئ هم خديجة، ومدينة وحسينة. إنهم ملتحقون مبدرسة كابيجي االبتدائية. وعندما أراهم يذهبون إىل املدرسة، أمتنى لو أستطيع 

الذهاب أيضاً هناك.

“أنا ألعب مع أصدقايئ فقط أثناء الفرتة الليلية نظراً ألنني أذهب بالنهار متجولة للبيع. إنني أحب لعب ألعاب مثل “دامناليو”.

“يف املستقبل آمل أن أكون قادرة عىل الذهاب إىل املدرسة. وأود أن أصبح طبيبة أو محامية...”

تقول والدة أومي:” أنا ال أعرف ما يحمله املستقبل إلبنتي. وأنا أعلم أن الذهاب إىل املدرسة سيتيح لها الفرص ألن التعليم رضوري يف 

كل مهنة. أشعر بالحزن ألنها ال تذهب إىل املدرسة ولكن ليس لدينا املوارد املالية الكافية إلرسالها. بل األهم من ذلك يجب أن يتعلم 

أوالدي.”

ملزيد من املعلومات

أومي واحدة من أكرث من عرشة ماليني طفل يف نيجريا غري ملتحقني باملدارس.	 

ال يذهب واحد من كل 3 أطفال إىل املدرسة يف نيجريا.	 

تقع منطقة دلتا النيجر يف الجزء الجنويب من نيجريا. وهي املنطقة النفطية األكرث ربحاً يف غرب أفريقيا. ومع ذلك فإن الرثوة 	 

الهائلة التي حققتها إمدادات النفط الهائلة ال تكاد تفيد السكان املحليني.

 	www.sendmyfriend.org  دراسة حالة مهيأة من

http://www.sendmyfriend.org 
http://www.sendmyfriend.org 


معرض العلوم

كثرياً ما يتم تتخلف الفتيات يف مجاالت ذات الصلة بالعلوم، أو يعانني فيها من نقص التمثيل ألن 

هذه املوضوعات يعتربونها خاصة بالفتيان. لذلك يجب تحدي هذا القالب النمطي من خالل 

استضافة معرض العلوم مع مجموعتكم!

نواتج التعلم:

سيتعرف املشاركون عىل مواضيع العلوم األساسية ويشاركون يف مجاالت غري تقليدية	 

سيستعرض املشاركون للقوالب النمطية املتعلقة بالفتيات ومواد الرياضيات والعلوم والهندسة 	 

وما شابه

ما ستحتاجون إليه:

تختلف املستلزمات متوقفاً عىل تجربة العلوم. أنظر أدناه.	 

 ابحثوا عن بعض األنشطة املمتعة يف العلوم والتكنولوجيا. ميكنكم البحث عرب اإلنرتنت أو استخدموا بعض األفكار أدناه.. 1

 إعداد عدد قليل من التجارب العلمية ودعوة أشخاص آخرين من مجتمعك لالنضامم يف معارض العلوم. يجب أن تتاح للجميع . 2

فرصة ملحاولة تجربة كل نشاط بأنفسهم

ميكنكم استضافة مدرس علوم من املدرسة ليأيت ويستضيف معرض العلوم! أو ميكنكم استضافة معرض العلوم يف مدرستكم، ودعوة 

النساء من املجتمع للحضور واالنضامم.

معرض العلوم



تجارب العلوم املرحة:

الزيت واملاء

بعض السوائل ال تختلط معاً. والبعض اآلخر يلون املاء )فعىل سبيل املثال نقطة من الحرب، أو أحد امللونات الغذائية(. أضف قليالً من 

زيت الطهو يف كأس أو أبريق. ورجه قليالً وانظر ماذا يحدث. الحظ املاء والزيت – إنهام ال يختلطان معاً! وبعد محاولتك هذه  التجربة، 

أضف بعض الصابون إىل الخليط وأنظر ماذا يحدث. ومبجرد فعل ذلك فسوف يتم امتصاص الزيت بداخل املاء. هذه هي الطريقة التي 

يتم بها غسل األطباق بالصابون لتنظيف األوعية واألواين القذرة – إنها تسحب الزيت من الطعام إىل املاء وبعيداً عن األطباق.

الكهرباء االستاتيكية

ميكنك توليد الكهرباء االستاتيكية عن طريق دعك مواد معينة معاً. فعىل سبيل املثال انفخ بالون واغلقه عن طريق ربط عقدة. افرك 

البالون عىل سرتة أو قطعة قامش من الصوف. ثم ضع البالون بجوار رأسك وشاهد ماذا يحدث لشعرك الذي سينجذب إىل البالون. 

وستالحظ أيضاً انجذاب البالون إذا وضعته عىل جدار نتيجة لتكون الكهرباء االستاتيكية.

املذاق أو الطعم؟

قم بتقشري تفاحة أو حبة بطاطس واقطعها إىل مكعبات بأحجام متساوية. اخرت أحد األعضاء من مجموعتك ليخمن أي من املكعبات 

يختص بالتفاح أو البطاطس. يجب أن يقرصوا عىل أنفهم حتى ال يستطيعوا شم أي يشء. وعليهم تناول واحدة من املكعبات بالفم. 

)يجب عىل املجرب أن يعرف ما هو املكعب الذي يتناوله(. ويحتاج الشخص الذي يتناول بلسانه املكعب أن يُخمن عام إذا كان قد 

تذوق التفاح أم البطاطس. تذكر أنهم ال يستطيعوا شم املكعب أثناء تناوله باللسان. فسوف يستحيل لهم أن يعرفوا الفارق بينهم. وهذا 

يوضح لنا أننا نستطيع أيضاً أن نتذوق باألنف!

احظوا النباتات وهي تنمو

مأل برطامن زجاجي بالرتبة وضع بذرة )يقطينة أو فول أو ما شابه.( يف الرتبة ولكن الزجاج من الخارج بحيث ميكنك أن تراها. تأكد من 

أن الرتبة تظل رطبة ولكن ال تضيف الكثري من املاء. الحظ كيف تنمو الحياة من بذرة صغرية. ميكنك إجراء التجربة مع كميات مختلفة 

من املاء وكميات مختلفة من الضوء الكتشاف تأثريها عىل النباتات.

الحار رسيع، والبارد بطيء

تتحرك الجزيئات يف السوائل الساخنة برسعة أكرث عن تلك املوجودة يف السوائل الباردة. خذ كأس من املاء الساخن )ال يغيل( وأخر من 

املاء البارد. ضع نفس الكمية من املاء يف الكأسني. ضع قطرة من الحرب أو مادة ملونة للطعام بحرص يف كل كأس. وأنظر ماذا يحدث. 

سوف ينترش اللون برسعة شديدة يف املاء الساخن ولكن ببطئ يف املاء البارد. هذا يوضح مدى رسعة حركة جزيئات املاء.

العلومتجارب



إجعلوا صوتكم مسموعا!

التقرير اإللكرتوين U-Report  هو عبارة عن منرب رسائل تواصل اجتامعي حيث ميكن ألي شخص من جميع أنحاء العامل التحدث جهاراً 

وعلناً لسامع صوته بشأن القضايا التي يهتم بها. تعمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  WAGGGS يف رشاكة مع منظمة 

اليونيسف UNICEF لفهم القضايا التي تهم الشباب. وقد سجل املنرب بالفعل أكرث من ثالثة ماليني من الشباب كمحررين الكرتونيني، 

منهم آالف املرشدات وفتيات الكشافة. سجلوا اليوم وشاركوا يف املحادثة!

املشاركة يف استطالعات الرأي بالتقرير اإللكرتوين عىل هاتفك املحمول الخاص بك يسمح لنا مشاركة القضايا التي تهم املرشدات وفتيات 

الكشافة مع السياسيني وقادة العامل وصانعي القرار. سنحيطكم ِعلامً بأحدث املستجدات حتى تتمكنوا من رؤية الفارق الذي تحققونه! 

ميكنكم مشاركة وجهات نظركم مع الجمعية العاملية وجمعيتكم الوطنية للمرشدات وفتيات الكشافة  فتاة أيضاً وملساعدتنا يف تحسني 

عملنا والتأكد أن كل ما نقوم به هو بقيادة الشباب.

 #GirlsVoicesMatterلالحتفال باليوم العاملي للفتاة 2017 ألن صوت الفتاة يهم #TeamGirl لقد قمنا بتطوير استطالع رأي خاص

1. لإلنضامم

انضموا إىل  التقرير اإللكرتوين U-Report  عرب تويرت: تابعوا  Follow @UReportGlobal و Direct Message  إلرسال رسالة مبارشة 

TEAMGIRL ثم الكلمة

U-Report Global - fb.com/ureportglobal يف رسالة فورية إىل TEAMGIRL عىل الفيسبوك: إلرسال

2. ملشاركة صوتكم

استكملوا استطالع الرأي  TEAMGIRL عىل الهاتف املحمول الخاص بكم. وسوف يقوم التقرير اإللكرتوين  U-Report  بإرسال األسئلة 

مبارشة إىل هاتفك الجوال. ميكنكم الرد ومشاركة صوتكم!

 U-REPORT مشاركة صوتكم مع التقرير اإللكرتوين

األعامر: +13

املدة: عرش دقيقة

سوف تحتاجون إىل: جهاز متكني اإلنرتنت )هاتف ذيك وغريه(.

إجعلوا صوتك
 مسموعا!
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