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 مرحباً بكم يف يوم
الذكرى العاملي  ٢٠١٨

خالل السنتني املاضيتني، كانت إحتفاالت يوم الذكرى العاملي ُموّجهة يف الجمعية العاملية للمرشدات عىل الشعار 
اإلسرتاتيجي للسنوات الثالث الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة: تواصل – منو – تأثري. ومعاً 

احتفلنا باالتصاالت املفيدة التي تنشئها حركتنا وشاركنا هذه االتصاالت حتى ميكن ملزيد من الفتيات أن يختربن 
ما يعنيه أن يكن جزًء من الحركة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

وعندما سألناكم عام يعنيه التأثري يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة بالنسبة لكم، أجبتم:
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ع�مة

نتائج

تحفيز

“التأثري عىل املرشدات وفتيات الكشافة يتعلق كله 
بجلب تغيري إيجايب!”

ويحدث هذا التغيري بطريقتني:
التأثري الشخيص: باستخدام طريقة املرشدات وفتيات الكشافة املتميزة، ميكننا جلب تغيري يف تطور الفرد.	 
التأثري األوسع نطاقاً: عندما نؤثر إيجابياً عىل العديد من الشباب، فإن جمعياتنا الوطنية ميكنها أن تجلب 	 

تغيرياً إيجابياً أكرب يف املجتمع األوسع.  

 قامت الجمعية العاملية بعمل تشاور لشعار »التأثري« ليوم الذكرى العاملي لعام 2018 من خالل الفيس بوك يوم 11 أبريل/ نيسان 2017. وقد تم استلهام الكلمة »سحابة« والشعار 
www.facebook.com/wagggs الشامل لهذه الحزمة من خالل الردود واإلجابات الواردة من هذا– وللمزيد من املعلومات يُرجى زيارة موقع اإلنرتنت

 

!
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ويستكمل يوم الذكرى العاملي لعام 2018 شعار الفرتة الثالثية عن طريق االحتفال بالتأثري الذي تحققه الحركة 
يف حياة أعضائنا ومجتمعاتنا. وألول مرة، سوف يُصبح تحدي يوم الذكرى العاملي يف صورة لوحة عاملية بالفيفساء 

)موزايك( لسفراء تحقيق التغيري!

ملاذا لوحة الفيفساء )موزايك(؟ عند وضع القطع الصغرية )عىل سبيل املثال: التغيريات التي نحدثها كأفراد( 
بالطريقة السليمة، فإنها تنشئ صورة مكتملة: التأثري األوسع نطاقاً الذي نحققه معاً!
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ال تنسوا رشاء شارات يوم الذكرى العاملي من متجر الجمعية العاملية عىل شبكة اإلنرتنت!

shop at www.wagggs.shop.org

هل تعرفوا الشكل الذي نحصل عليه إذا أضفنا العنارص األربعة من أقسام حزمة يوم الذكرى العاملي لهذا العام؟ إنها زهرتنا الثالثية العاملية! ميكنكم استخدام األجزاء كقطع 

يف بازل puzzle ويف كل مرة تستكمل املجموعة قسم سيحصلوا عىل قطعة. ومبجرد استكامل كافة األقسام األربعة فيمكنهم إنشاء نحصل إعرفوا ما الذي ترمز إليه األجزاء      

http://bit.ly/WorldTrefoil :هنا

                لوحة املوزايك ليوم الذكرى العاملي لعام 2018 مكونة من أربعة أجزاء:

             ١-   الشعلة ]الصفحات ٩-17[ وهي الرشارة التي تلهمنا لجلب التغيري.
             ٢-   النجمتان ]الصفحات 18-27[ لتشع وتسطع بصورة زاهية وتجهزنا باملهارات واملعرفة التي نحتاج

                   إليها.
             ٣-   البوصلة ]الصفحات 28-35[ تقود الطريق حتى يحدث التغيري.

             ٤-   أوراق الزهرة الثالثية ]الصفحات 36-38[ وتعطي الشكل إلبراز أثرنا.

توجهوا للخارج! مارسوا األنشطة يف مكان يف الهواء الطلق يف حيّكم أو يف أحضان الطبيعة.

أحدثوا التأثري! افهموا القوة املوجودة لديكم لجلب تغيري إيجايب. اختاروا واستكملوا نشاط 
واحد من كل قسم من األقسام الثالثة: الشعلة، النجمتان والبوصلة.

شاركوا عن طريق الهاشتاج: #ThisIsImpact! كيف تركت مجموعتكم عالمة إيجابية يف 
حيّكم؟ التقطوا هذا التأثري وشاركوه مع الجمعية العاملية لتكوين لوحة موزايك عاملية للتأثري!

إحصلوا عىل شارة يوم الذكرى العاملي لعام  ٢٠١٨  يف ثالث خطوات بسيطة:

1

2
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إكتشفوا  تحدي  هذا العام

ما الذي يعنيه التأثري؟ كل يشء نفعله يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة 
له تأثري عىل حياة أعضائنا وعىل الناس املتواجدين حولهم. فعن طريق توفري 

بيئة ذات صلة، مثرية لالهتامم، يقودها املتعلمني ومتاحة، ألعضائنا من الشباب، 
فإنهم ميارسون تغيرياً إيجابياً بداخل أنفسهم. ومع تنميتهم للمهارات املختلفة 
مثل التواصل والتعاون والشخصية والقدرة الخالقة وااللتزام واملواطنة، فإنهم 

يشعرون بحافز لتحقيق تغيري إيجايب يف املجتمع ويف العامل عىل الصعيد األوسع. 
ومن ثم، فإن التأثري يف املرشدات وفتيات الكشافة يحدث بصفة فردية وأيضاً 

بصفة جامعية! وتهدف حزمة هذا العام إىل استحواذ كليهام، ولكن نحتاج 
إىل مساعدتكم. شجعوا مجموعتكم أن تتأمل بعد كل نشاط بشأن التغيريات 

اإليجابية التي يختربونها وبشأن تلك التغيريات التي يرغبون يف تحقيقها. 

كيف تعمل حزمة األنشطة؟ حزمة هذا العام عبارة عن تحدي مكون من أربعة 
أجزاء. وسوف تختار مجموعتكم نشاطاً واحداً من كل قسم من األقسام الثالثة األوىل: 
الشعلة، النجمتان والبوصلة. ويوجد يف كل قسم خليط من األنشطة البسيطة واألكرث 

تحدياً. ويجب عىل كل مجموعة أن تستكمل النشاط األخري: أوراق الزهرة الثالثية. 
ومن أجل هذا النشاط األخري، قد تحتاجون ملزيد من اإلعداد الذي يتوقف عىل 

الكيفية التي تختارها املجموعة لتنفيذ النشاط. تأكدوا من قراءة خيارات النشاط مسبقاً 
]صفحة 38-3٩[، حتى ميكنكم االستعداد بحسب الحاجة.

أين ميكن أن أمارس حزمة األنشطة؟ ألول مرة، نود أن نرى كافة املجموعات تدير 
أنشطتهم ليوم الذكرى العاملي يف الهواء الطلق. بدالً من القيام بها يف مكان اجتامعكم 

املعتاد، وذلك بتنظيمها يف مكان عام، ودعوة الشباب من املدارس املحلية ومن املجتمع 
عىل الصعيد األوسع لالنضامم إليكم. وهناك خيار آخر إلدارة األنشطة يف نزهة سرياً عىل 
األقدام أو يف متشية ومامرسة أنشطة الحزمة من األربعة أقسام يف كل مرة تتوقفون فيها 

لفرتة راحة.
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ما املدة التي تستغرقها؟  تم تصميم حزمة األنشطة هذه ملجموعتكم لتلعبوها 
يف اجتامع. إنها ال تحتاج إىل الكثري من اإلعداد أو األجهزة. ومن املتوقع أن تتمكنوا 

من استكامل األنشطة خالل ساعة ونصف ولكن يُسمح بوقت إضايف إذا كان لديكم 
مجموعة كبرية جداً أو ألداء مزيد من األنشطة.

ال تنسوا   أن تشاركوا  قصصكم  وصوركم  
الفوتوغرافية  وتجربتكم  مع حزمة  األنشطة!

ما الذي أحتاج أن أفعله؟ جربوا قراءة هذه الحزمة قبل مامرسة األنشطة مع مجموعتكم. 
ورغم إننا نشجعكم بإختيار األنشطة مع أعضائكم من الشباب، فيمكنكم ابراز وتطويع أي 

أنشطة ترون أنها أكرث مالمئة لهم. ولكل نشاط نتيجة لتعلمها يف البداية لرشح ما تحاولوا 
تحقيقه وما الذي سيتعلمه فريقكم ويختربه. وهناك أيضاً شارات رمزية توضح املدة التي 

يستغرقها النشاط الستكامله والفئة السنية املقرتحة. 

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

@wagggs_world

wagggs 

wtd@wagggs.org

مدة دوام النشاط 

العمر

لجميع 
األعامر
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١.انضموا له

صندوق يوم الذكرى العاملي

٢.قومو ا   بتحصيله

يف حزمة أنشطة هذا العام ميكنكم أن تختاروا نشاطاً من ثالثة أنشطة 
لصندوق يوم الذكرى العاملي:

التأثري يف رسالة الليدي أوالف بادن – باول – صفحة 14 	 

االلتزام يجلب التأثري – صفحة 1٩ 	 

أثري يف بصمتك البيئية – صفحة 2٩ 	 

يوجد لهذه األنشطة تأثري مزدوج. فإن اإلجراءات التي تقومون بها سوف 
تؤثر بصورة إيجابية عىل البيئة. كام أن املبالغ التي ستجمعونها سوف تؤثر 

بصورة إيجابية عىل حركتنا العاملية!

ولكن ال تحدوا من نشاطكم يف أداء هذه األنشطة فقط، إذا كان لديكم 
فكرة رائعة لجمع التربعات فعليكم تنفيذ هذه الفكرة وجمع التربعات.

كيف ميكن لتربعاتكم أن تؤثر عىل صندوق يوم الذكرى العاملي؟

كل قرش أو بنس تقدمونه يجعل حركتنا أكرث قوة وتساعد مزيد من الفتيات 

بأنحاء العامل أن يستمتعن بتجربة املرشدات وفتيات الكشافة املتميزة.

إقرأوا تقرير تأثري صندوق يوم الذكرى العاملي لعام 2017 لتعرفوا كيف 

ميكن لتربعاتكم أن تغري حياة زمالئكم األعضاء بأنحاء العامل.

http://bit.ly/World_Thinking_Day_Fund2017

تعتمد الجمعية العاملية عىل التربعات لتنفيذ أعاملها التي تؤدي إىل متكني 

الفتيات بأنحاء العامل.
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ونحتاج يف هذا العام إىل املساعدة يف جمع األموال لألغراض التالية:
حملة أوقفوا العنف	 
برنامج يوم الذكرى العاملي	 
املنح للفتيات والشابات لحضور ورش العمل لتنمية القيادة	 
مشاريع مرشدات جديدة، حتى تستطيع الفتيات مثلكن أن ينضموا 	 

إىل حركة املرشدات يف بالدهم ألول مرة 
وغريها وغريها!	 

لقد قمت بجمع األموال لصندوق يوم الذكرى العاملي، فإىل أين سأرسل 3 .أرسلوه
تربعايت؟

لديكم خياران:
1      جمعيتكم الوطنية – اتصلوا بهم أوالً. وتقوم العديد من الجمعيات 

الوطنية بجمع التربعات إلرسلها إىل الجمعية العاملية
2       مبارشة إىل الجمعية العاملية – ميكنكم التربع أون الين عىل موقع 

http://bit.ly/WTDFund اإلنرتنت

ال تنسوا أن تطالبوا بشهادة صندوق يوم الذكرى العاملي الخاصة بكم 
)متاحة يف الرابط أعاله(

ال توقفوين اآلن!
لقد قمتم اآلن بجمع بعض األموال الهامة للجمعية العاملية. عليكم اآلن أن تختربوا وأن تروا ما هي األشياء 

األخرى التي ميكنكم جمع األموال ألجلها. قد يكون ملجموعتكم من املرشدات وفتيات الكشافة، أو لجمعيتكم 
الوطنية أو لجمعية خريية محلية. وهناك العديد من األهداف النبيلة القوية التي ميكنكم جمع التربعات لها 

ولتحققوا تأثرياً إيجابياً.
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 الشعلة
يوجد يف هذا القسم أنشطة ستساعدكم يف فهم ما الذي 

يعنيه التأثري بالنسبة لكم وألصدقائكم ولحركتنا.

اختاروا نشاطاً واحداً
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١. التأثري عىل نفيس

الخطوة األوىل: ادعي مشاركيكم لجلب دفاترهم يف متشية يف حيّكم أو يف 
نزهة. إطلبوا منهم أن يرسموا أي يشء يذكرهم بـ “القوة”: أشياء، حيوانات، 
نباتات أو ما شابه. فعىل سبيل املثال ميكنك أن ترسم منلة ورغم أنها صغرية 
الحجم إال أنها تحمل أشياء أكرب من حجمها بكثري. وقد يستغرق األمر مدة 

من 10 دقائق إىل ساعة واحدة متوقفاً عىل عمر املشرتك وقدرته الخالقة.

الخطوة الثانية: مبجرد امتام التمشية أو النزهة، إسأل املشرتكني أن يأخذوا 
قطعة من الورق ويرسموا عليها رمز “القوة” باإللهام من الرسومات التي 

رسموها يف دفاترهم.

أوضحي لهم أن كل رمز مهم ومتميز؛ وأن عليهم أن يرسموا “رمز القوة” 
الذي يكون له معنى بالنسبة لهم. وميكن أن ميثل:

أشياء تجعلهم يشعرون بالقوة والقدرة، أو	 
أشياء تلهمهم يف تحقيق فارق، أو	 
أشياء يشعرون بشغف واهتامم بها.	 

وبعد إنتهاء كل شخص، ادعي املشرتكني ملشاركة “رمز القوة” الخاص بكل 
منهم مع بقية املجموعة.

نتائج التعلم: فهم معنى التأثري والقوة والتأثري اإليجايب الذي ميكن أن 
تجلبه.

اإلعداد: أقالم ملونة وأوراق ودفاتر بالقدر الكايف لكل أعضائكم. وهذا 
النشاط يعمل بأفضل صورة خالل متشية قصرية يف حيّكم أو لنزهة يف 

الهواء الطلق.

١5 دقيقة إىل ساعة

لجميع األعامر 
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الخطوة الثالثة: اطلبي منهم جمع كافة 
رموزهم معاً إلنشاء صورة واحدة موحدة. 

وميكنهم عرض رموزهم كل عىل حدة أو 
ميكنهم إنشاء رمز للمجموعة.

 

إرشح بأن هذا الرمز املوحد ميثل تغيرياً جامعياً تستطيع أن تنشئه املرشدات 
وفتيات الكشافة العاملني معاً يف املجتمع. وميكن أن يكون لهذه القوة 

املوحدة للمرشدات وفتيات الكشافة تأثرياً هائالً! ويف احتفاالت يوم الذكرى 
العاملي هذا العام نحتفل بهذا التأثري.

ناقش مع مجموعتك: ما الذي ميكن أن يحققه التأثري الجامعي يف مجتمعكم؟

لتجميع األنشطة: ميكنكم بسهولة جمع هذا النشاط مع 
النشاط األول من قسم “النجمتان” )صفحة 1٩(

افعلوا املزيد: ميكنكم أن تحصلوا عىل اإللهام من 
تصميامت رموز األفراد أو الرمز املوحد الذي صممته 

املجموعة وتنشئوا لوحة جدارية ملجتمعكم. ميكنكم أخذ 
صورة فوتوغرافية ومشاركتها كجزء من القسم األخري من 

!ThisIsImpact# هذه الحزمة شاركوا
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٢. التأثري يف اآلخرين

نستخدم يف هذا النشاط تجربة إليضاح أن الفعل البسيط إلسقاط جسم 
بداخل السائل يتسبب يف تأثري متوج. وقد تكون التموجات صغرية أو كبرية 

متوقفاً عىل الجسم، وكذلك أفعالنا الحانية واملتعاطفة التي نقدمها قد تكون 
كبرية أو صغرية. وهي أيضاً لها تأثري أو متوجات يف حياة الشخص اآلخر. 

وقد يكون تأثري ذلك الفعل أن يجعل يوم الشخص اآلخر أفضل أو يغري يف 
الطريقة التي يتعامل بها مع اآلخرين. 

  قومي بإسقاط جسم يف كل مرة بداخل الوعاء. وتراقب املجموعة 	 
وتناقش كيف يتفاعل املاء عند إسقاط األجسام املختلفة. وسوف 

يتسبب كل جسم من هذه األجسام يف متوجات متميزة يف املاء عند 
إسقاطه.

  واآلن أظهري للمجموعة قطعة حجارة واحدة من األحجار الصغرية 	 
واطلبي منهم أن يقولوا ما يعتقدون أنه ميثل. قوديهم لفهم أن الحجارة 

متثل كل واحد منهم وأنها متثل سلوكياتهم كأفراد نحو اآلخرين. إعطي 
لكل منهم حجر صغري واطلبي منهم أن يكتبوا أسامئهم عليه.

نتائج العلم: فهم كيف ميكن لألعامل البسيطة أن تؤثر يف حياة الناس 
اآلخرين.

اإلعداد: وعاء كبري غري عميق أو حوض مملوء باملاء ومجموعة من أربعة 
أشياء مختلفة عىل األقل لها الخصائص التالية: صغرية وكبرية وخفيفة 

وثقيلة. فإذا كان لديك مجموعة كبرية، يجب تقسيمها إىل فرق صغرية. 
وسوف تحتاج أيضاً إىل قدر كايف من الحجارة الصغرية لكل عضو من 

الشباب وقلم ميكن أن يكتب به عىل الحجارة.

للسنوات 
األصغر سناً
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إسأيل املجموعة عام ميثله وعاء املاء. ساعديهم يف فهم أن وعاء املاء 	 
ميكن أن ميثل مجموعتهم أو فصلهم الدرايس أو امللعب أو فريق 

األلعاب الرياضية أو نادي ما بعد املدرسة أو أفراد عائالتهم أو 
مجتمعهم أو أي مكان يجدوا فيه أنفسهم يف رشكة وصحبة آخرين. 

قومي بقيادة املناقشة عن كيف ميكن ألفعال شخص واحد أن تؤثر يف 
األفراد اآلخرين.

ادعي متطوعة من املجموعة لتسقط الحجر الخاص بها يف املاء برفق 	 
حتى توضح ما الذي ميكن أن يؤثر به شخص واحد عىل اآلخر، ميكنك 
أن تقويل: “بنفس الطريقة التي يحدث بها هذا الحجر متوجات عندما 

يغوص يف املاء، ميكن ألفعالك أن يكون لها تأثريا أيضاً. وعندما تقول 
صباح الخري لشخص ما فقد يولد هذا متوجات أو أمواج من العطف 

والحنو التي ستصل إىل العديد من األشخاص اآلخرين يف ذلك اليوم. كام 
أن الشخص الذي سمع كلمة صباح الخري رمبا يبتسم ويقول صباح الخري 

إىل شخص آخر أيضاً وهكذا. “تحدث عن كيف ميكن للطف واملودة 
والتعاطف أن ينترش بني األفراد.

أطلبي من املجموعة أن تسقط كل منهن حجرها كل عىل حدة يف املاء 	 
وهم يشاركون أمثلة شخصية عن أفعال اللطف واملودة.

يف الفريق األصغر حجامً، ميكن للمجموعة أن تفكر بطريقة جدية عن أفكار 
ملا ميكن أن يفعلوه كمجموعة من املرشدات وفتيات الكشافة حتى تستطيع 

حجارتهم أن تحدث طرطشة جميلة أكرب حجامً يف مجتمعهم!
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نتيجة التعلم: فهم تأثري صندوق يوم الذكرى العاملي

األهداف: اجعيل إحدى القائدات ترتدي رداء السيدة أوالف بادن – باول 

)اختياري(. وكبديل ميكن التظاهر بأن السيدة أوالف بادن باول قد 

أرسلت الخطاب التايل إىل مجموعتك واقرأيه نيابة عنها.

الخطوة األوىل: أخربي مجموعتك بأنهم سوف تتاح لهم الفرصة للقاء ضيف خاص 

جداً واعلني أن قائدة مرشدات العامل موجودة. إنها الليدي أوالف )ترتدي قائدتكم 

هذا الرداء( وتظهر وترحب بكل شخص. وتقوم الليدي بقراءة الخطاب التايل:

“إنني سعيدة جداً أن نحتفل بعيد ميالدي مع كل املرشدات وفتيات الكشافة 

بأنحاء العامل. وأود أن أخربكم وأن أحيك لكم قصة. هذه القصة هي قصة خاصة 

جداً بالنسبة يل لذلك يف كل مرة أقول فيها عبارة معينة عليكم أن تفعلوا حركة 

معينة:

١.    املرشدات وفتيات الكشافة: عندما أقول ذلك، فتحتاجون إىل الوقوف وعمل

       تحية الوعد وتقولون: “كونوا مستعدات”.

٢.    صندوق الصداقة: عندما أقول ذلك، فسوف تحتاجون إىل الوقوف ومصافحة

       الشخص املوجود بالقرب منك وتقويل: “كوين صديقتي”

 

هل أنتم مستعدون؟

منذ زمن بعيد كتبت خطاباً إىل كل املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العامل. 

وطلبت منهم أن يساعدوين يف إنشاء أكرب صندوق صداقة! رمبا تسألون ما هو 

الصندوق؟ الصندوق أو أو تنمية املوارد هو جمع التربعات من أجل هدف نبيل.

وهذا الهدف النبيل لصندوق الصداقة هو أن نساعد حركتنا عىل النمو والوصول 

إىل العديد من األماكن املختلفة. هل تعرفون أن هناك ١٠٤ منظمة من املنظامت 

األعضاء بالجمعية العاملية قد ساهم يف صندوق الصداقة الخاص بنا منذ عام ٢٠٠٥؟ 

ويف العام املايض ساعدت التربعات يف صندوق الصداقة العديد من املرشدات 

وفتيات الكشافة لحضور ندوة جوليت لو )وهي ندوة عاملية عن القيادة( ، و إنشاء 

حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف العديد من البلدان الجديدة، ومساندة حملة 

3. التأثري يف رسالة الليدي أوالف بادن باول

لجميع 
األعامر
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wagggs_world@

 wagggs
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WTD2018 #ThisIsImpact# 

نشاط ملدة ١٦ يوماً إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات وبالطبع مساندة برنامج يوم 

الذكرى العاملي – إنه عيد ميالدي! وكل يشء صغري له قيمته وميكنكم أن يكون لكم 

تأثري كبري عىل صندوق الصداقة الخاص بنا! ليس كل شخص لديه نقود ليعطيها 

لنفسه ولكن العديد منا يعلم شخصاً ما رمبا يكون قادراً عىل املساندة. من الذي 

تسألونهم؟ هذا يعتمد عليك أنت ومن تعيشني معهم، ولكن بعض الخيارات األكرث 

شيوعاً هي أفراد عائلتك وأصدقائك والناس املوجودين يف مجتمعك املحيل.

العديد من املرشدات وفتيات الكشافة يتربعون ولو بقروش زهيدة أو سنت أو 

قطع معدنية من العمالت األخرى. هل تعرفون أنه ميكنكم الحصول عىل شهادة 

لجمعكم املال يف صندوق الصداقة؟ ومن ما سمعته ميكنكم أن تجدو املزيد من 

املعلومات يف موقع اإلنرتنت للجمعية العاملية. كام أن صندوق الصداقة لديه 

   أيضاً اسم آخر. هل تعرفونه؟

 ]اإلجابة الصحيحة هي صندوق يوم الذكرى العاملي[ نعم! إنه صندوق يوم 

الذكرى العاملي! هل أحرضتم أنتم املرشدات وفتيات الكشافة تربعاتكم هذا العام؟ 

أشكركم!

      

الخطوة الثانية: إذا قامت مجموعتك بإحضار التربعات اطلبي منهم أن ينشئوا 

صورة موزايك باستعامل العمالت املعدنية. 

وميكنكم أخذ صورة فوتوغرافية لذلك ومشاركتها معنا وال تنسوا أن ترسلوا 

http://bit.ly/WTDFund !تربعاتكم إىل صندوق يوم الذكرى العاملي
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نتيجة التعلم: إستكشفوا معتقداتكم الشخصية وصلتها بقيم حركتنا.

االستعدادات: اجمعوا عرشين يشء ميكن تدويرها )قارورات بالستيك، 
صحف، علب، الخ.( واكتبوا القيم التالية، واحدة لكل يشء: الرثوة، 

السعادة، النجاح، الروحانية، املواطنة، الصداقة، الشهرة، األصالة، 
القوة، النفوذ، النزاهة، العدل، الفرح، الحب، االعرتاف، العائلة، الثقة، 

الحكمة والوضع. وسوف تحتاجوا أيضاً إىل كيسني من نوع ميكن إعادة 
إستخدامه. وعصابتني لتغطية العيون وقطعة من الورق وقلم رصاص 

لكل شخص يف املجموعة. اختاروا مكان يف الهواء الطلق أو منطقة 
مكشوفة لتنفيذ هذا النشاط.

الفريق  أ

الفريق ب

األشياء القابلة   للتدوير

الخطوة األوىل: تقسيم املجموعة إىل فريقني متساويني )الفريق أ والفريق 
ب( وتكوين خطني مواجهني لبعضهام، عىل بعد 10 خطوات بينهام. ويكون 
هناك شخص هو املُيرّسة. وبني الخطني، تضع املُيرسة األشياء القابلة للتدوير 
بصورة عشوائية تغطي املكان بني الفريقني. ويقف شخص واحد )املُحصل( 
من كل فريق عند بداية كل خط ويرتدي عصابة عىل عينيه وميسك كيس 

التسوق. وسوف تُصدر املُيرسة شارة البدء ويقوم املحصل من الفريق أ 
بجمع أكرب عدد من البنود بقدر استطاعته. وحيث أن املُحصل معصوب 
العينني، فيمكن لفريقه أن يوجهه باإلرشادات ويُرشده إىل األشياء القابلة 
للتدوير. ولكن يستطيع الفريق اآلخر أن يصيح بتعليامت خاطئة ليضلل 

املُحصل.

ويأخذ كل فريق دوره ويغري الشخص الذي يقوم بدور املُحصل. والفريق 
الذي يُحصل أكرب عدد من األشياء يفوز!

٤. التأثري عىل قيمنا

6 سنوات
وأزيد
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الخطوة الثانية: ضعي كل األشياء القابلة للتدوير يف خط واحد واسأيل املجموعة 
األسئلة التالية:

ما هو رأيك فيام متثله هذه الكلامت؟؟ عند الحاجة ميكنك تيسري املناقشة	 
لفهم أن هذه الكلامت هي القيم.	 
ملاذا تشكل القيم أهميتها؟ كيف ميكن للقيم أن تكون ذات صلة مبا نفعله؟	 
ميكنك رشح تلك القيم بأنها مثل عليا يف الحياة وتعني شيئاً لشخص معني	 
أو مجموعة من األفراد. وتشكل القيم الطريقة التي يعيش بها الناس	 
حياتهم وكيف ميكن أن يتفاعلوا مع اآلخرين وكيف ميكن أن يشعروا	 
بإحساس اآلخرين.	 
هل نحتاج إىل كل هذه الصفات يف الكيس )مام يعني حياتنا التي نعيشها	 
كل يوم(؟	 
اسأيل املجموعة إذا كان لديهم ثالث قيم فقط يف كيس، فام هي األشياء	 
التي اختاروها؟ إطلبي من كل واحد منهم أن يكتب أهم ثالثة قيم لديه.	 
قومي بدعوة املتطوعات ملشاركة قيمهم الثالثة األهم وملاذا اختاروها 	 
إطلبي من املجموعة إذا كان بإمكانهم أن يتذكروا وعد وقانون حركة	 
املرشدات وفتيات الكشافة. 	 
إسأيل ما هي القيم التي تتبادر إىل أذهانهم عندما يفكرون يف القانون	 
والوعد؟	 
إرشحي أن قيم حركتنا تنعكس يف وعدنا وقانوننا: النزاهة، والروحانية	 
واملواطنة.	 
هل يوجد أي شخص لديه هذه القيم أو قيم متصلة بها موجودة يف قيمهم	 
الثالثة األهم التي اختاروها؟	 

الخطوة الثالثة: اطلبي من كل مشاركة أن تكتب قيمها الثالث عىل ثالث قطع من 
الورق مستقلة ثم يقفوا يف دائرة. خذي األشياء املعاد تدويرها واملكتوب عليها القيم 

التالية لحركة املرشدات والكشافة: النزاهة، الروحانية، واملواطنة وضعيها يف وسط 
الدائرة.

إسأيل كل واحدة منهم أن تأخذ قيمها الثالث املكتوبة عىل قطع الورق وأن تضعها 
بجوار قيمة من القيم الثالثة الخاصة باملرشدات وفتيات الكشافة التي تعتقد أن قيمها 

تنتمي إليها. فعىل سبيل املثال إذا كتبتي يف القيمة الشخصية لديك “الصداقة” فرمبا 
ترغبني يف أن تضعيها بجوار قيمة “النزاهة”. ارشحي أنه ال توجد إجابات صحيحة و 

إجابات خاطئة.

ويف نهاية هذا النشاط ارشحي بأن القيم الشخصية ميكن أن تكون متصلة بقيم 
املرشدات وفتيات الكشافة بعدة طرق مختلفة.

إذا احتجتم إىل مزيد من املعلومات عن قيم الجمعية العاملية زوروا موقع اإلنرتنت
 http://bit.ly/Learning2Thrive و http://bit.ly/P2LP2L 
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نجمتا ن
لجلب تغيري إيجايب وتأثري مجدي يحتاج األمر إىل مساعدة 
وقدرات معينة. ويف هذا القسم ميكنكم أن تساعدوا يف 

التمرن عىل كافة املهارات تحتاجون إليها!

اختاروا نشاطاً واحداً
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١. اإللتزام بجلب التأثري

ميكن أداء هذا النشاط يف طريقك إىل املدرسة، أو إىل إجتامع املرشدات 
وفتيات الكشافة أو إذا قررت مجموعتك أن تذهب إىل متشية يف الحي أو 
نزهة يف الهواء الطلق كجزء من تحدي يوم الذكرى العاملي. وأنت تستمتع 

بالتحدي، إبحث عن والتقط أكرب قدر ممكن من القاممة. كوين حريصة عند 
جمع القاممة واتريك أي يشء يبدو خطراً. وإذا كان هناك إمكانيات إلعادة 

تدوير القاممة يف منطقتك، فلامذا ال ترين الكمية التي ميكنك إعادة تدويرها 
أيضاً!

فكرة لصندوق يوم الذكرى العاملي - ضاعفي التأثري:
اطلبي من الناس رعايتك من خالل التربع بعملة أو مبلغ لكل قطعة/ 

كيلوجرام/كيس تقومني بجمعه و/أو إعادة تدويره! وإن أمكن اطلبي ذلك 
من الناس يف األسبوع الذي يسبق ذلك. ومبجرد إنتهائك، دعي الراعني يعلموا 
التأثري الذي حققته وقومي بجمع التربعات وارسليها إىل صندوق يوم الذكرى 

العاملي.

http://bit.ly/WTDFund :ملزيد من املعلومات
نتيجة التعلم: اكتشاف طريقة مرحة لتنظيف بيئتك املحلية ولجمع 

التربعات يف صندوق يوم الذكرى العاملي!

االستعدادات: صندوق بالستك كبري/ أكياس، قفازات، وملقاط اللتقاط 
القاممة الورقية )اختياري(

لعمل املزيد: هل ميكنك التفكري يف أفعال أخرى 

بسيطة ميكنك القيام بها لتحقيق تأثريات صغرية 

ولكن مجدية يف مجتمعك؟

wagggs_world@

 wagggs

wtd@wagggs.org

#WTD2018 #ThisIsImpact

لجميع 
األعامر
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 http://bit.ly/NuestraCabanaMexico ملزيد من املعلومات 
نتيجة التعلم: استعمل خيالك لتوصيل رسالتك!

االستعداد: ورق وأقالم أو أقالم رصاص

اطلبي من املجموعة أن تضع قامئة بأكرب عدد ممكن من األشياء التي متثل املكسيك 
يف 30 ثانية.

والهدف من هذا النشاط هو أن تربزي للمشرتكات كيف ميكنهن أن يستخدموا 
ابداعهم للفت اإلنتباه ملوضوع ما. 

ومبجرد قيام املجموعة بإعداد قامئتها اطلبي منهم أن يختاروا كلمة واحدة. ويجب 
عليهم أن يعدوا مرسحية قصرية أومشهد صامت )بانتومايم( يف وضع متجمد 

لتمثيل تلك الكلمة. عىل سبيل املثال إختارت مجموعتك نبات الصبار ككلمتهم، 
فيمكنهم استخدام أجسادهم لخلق حديقة مصغرة لنبات الصبار. أو إذا إختارت 

املجموعة كلمة “بيناتا” فيمكنهم أن يعدوا أغنية مكسيكية عن تقطيع مثرة البيناتا.
ويجب عىل املجموعات أن تعرض ما قاموا بإبداعه وابتكاره علناً بقدر املستطاع. 

فإذا كنتم يف بيئة حرضية كمدينة عىل سبيل املثال، فمن املتوقع أن يكون املوضوع 
سهالً لحد ما. ولكن إذا قررتم أن تقوموا بفعالية ليوم الذكرى العاملي يف منطقة 

ريفية ميكنك تحدي املشرتكات للغناء أو إجراء فعل أو عمل فعل بصوت عايل بقدر 
املستطاع لتمكنوا الناس يف الجوار من سامع ورؤية ما تفعلونه. باإلضافة إىل ذلك، 

رمبا ميكنك إعداد لقطات فيديو أو صورة فوتوغرافية ملا يفعله املشرتكون ومشاركتها 
عىل وسائل التواصل االجتامعي ملحاولة إبراز الطرق املختلفة التي ميكن بها أن 

نبتكر ونخلق التأثري.

٢. اإلبداع يجلب التأثري

 wagggs_world | @nuestracabana@

 wagggs | ourcabana

OurCabana60 | #ThisIsImpact | #WTD2018#

لعمل املزيد: هل ميكنك التفكري يف قضية تشغل 
بال مجموعتك ألجل التوعية عنها عن طريق 

استخدام هذا األسلوب؟

مبجرد إنجاز األغنية أو الرقصات ميكنك أن تسجليها وتشاركيها مع 
الجمعية العاملية وآور كابانا من خالل وسائل التواصل االجتامعي.

لجميع 
األعامر
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 www.wagggs.org/kusafiri :ملزيد من املعلومات
نتيجة التعلم: لتعلم لغة جديدة وتقدير التنوع

هل تعرف؟ كوزافريي هي كلمة سواحيلية تعني “إىل الرحلة”. دعونا 
نتمتع مبزيد من املرح مع الكلامت السواحيلية!

االستعدادات: )اختيارية( ميكنك إعداد قامئة باللغة السواحلية التالية 
عىل الفتة كبرية حتى ميكن لألعضاء قراءتها بسهولة.

الخطوة األوىل: اطلبي من املجموعة أن ينترشوا وأن يختاروا متطوعة لتكون 
“كوزافريي” حيث تقرأ الكلامت باللغة السواحلية أدناه:

توانجان Tuungan: دعونا نتحد توشيز Tucheze : دعونا نرقص

توفوراهي Tufurahi: دعونا نتمتع 

بالسعادة

توشريهيكيه Tusherehekehe: دعونا 

نحتفل

مالحظة للُميرسات: ال تقلقوا بشأن إذا مل تستطيعوا نطق الكلامت بكيفية 
سليمة! هذا النشاط عن تقدير التنوع!

اتفقوا عىل الحركة التي ستمثل كل كلمة. وعندما تكون املجموعة جاهزة، 
تبدأ »كوزافريي« بنطق كل كلمة، واحدة وراء األخرى. وعند قراءة كل كلمة، 
يجب عىل بقية املجموعة أن تفعل الحركة املتفق عليها. ويف كل مرة يرتكب 
شخص خطأ، فينسحب من املجموعة. وآخر شخص يظل يف املجموعة ويفعل 

كل حركات كوزافريي فيفوز بالجائزة! 

لألعضاء األصغر سناً: ميكنك أن تجرب أوالً بكلمتني أو ثالثة ثم أضف البقية.

٣. الشخصية تجلب التأثري

لجميع 
األعامر
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الخطوة الثانية: هل لديك أعضاء من الشباب من مجموعتك تكون لغتهم 
األصلية مختلفة عن أعضاء املجموعة األخرى؟ إطلبي منهم أن يعلموكم كيف 

ميكن ترجمة الكلامت السواحلية بلغتهم. أضف هذه الكلامت إىل حركات 
كوزافريي واطلبي من املجموعة أن يتذكروا أي الحركات تتوافق مع كل كلمة 

جديدة.

ناقشوا مع املجموعة:
ما مدى سهولة أو صعوبة تعلم الكلامت؟	 
ما مدى سهولة تذكر الحركات؟	 

إرشحى أن اللغات املختلفة لها طرق مختلفة لتحقيق نفس األهداف 
 tuungane الوظيفية. وهذا النشاط يوضح ذلك، حيث أن النداء تونجان

يختلف باختالف اللغة ولكن يعطي نفس النتيجة.

اسأيل املجموعة إذا كانت قد استمتعت بتعلم الكلامت الجديدة؟	 
هل يعرف أي شخص ما يعنيه التنوع؟	 

ناقش تعريف التنوع: الوعي بأن كل فرد فريد من نوعه وأن لدينا اختالفاتنا 
الفردية. وحتى ميكن تحقيق تغيري أكرب ومجدي بصورة أفضل نحتاج إىل 

فهم وتقدير األشياء املختلفة عن بعضنا البعض. إن جلب تأثري إيجايب يتعلق 
بتقدير التنوع وحتى إذا كنا مختلفني فإننا نريد أن نكون متحدين.

 wagggs_world | @kusafiriwc@

wagggs | kusafiriworldcentre

ThisIsImpact | #WTD2018#

شاركوا الصور الفوتوغرافية من لعبة كوزافريي مع 
الجمعية العاملية ومع كوزافريي من خالل وسائل 

التواصل االجتامعي
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 www.ourchalet.ch :ملزيد من املعلومات 

نتيجة التعلم: اكتشاف تأثري اإلنسان عىل البيئة.

هل تعرف؟ أن مركز آور شاليه بسويرسا يوجد به كوخ لسامع صدى 

الصوت ميلء باأللعاب البيئية ومساحة لقضاء الوقت!

اإلستعدادات: قلم رصاص وورق.

اختربي معرفتك باملواطنة العاملية والعبي تحدي صدى الصوت يف آور 

شاليه! إنقسموا إىل مجموعتني أو أكرث من املجموعات األصغر حجامً وقارنوا 

معرفتكم بالبيئة! الفريق الذي يوجد لديه أكرث إجابات صحيحة يفوز.

١. شاشة جهاز كمبيوتر شخيص مرتوكة طوال الليل تبدد....

أ. طاقة تكفي لطباعة 800 صفحة مبقاس أ4

ب. تستخدم طاقة قليلة لالحتفاظ بالشاشة الدافئة جاهزة لليوم التايل

ج. ال تستخدم قدراً كبرياً عىل اإلطالق

٢. أي من السبل الفعالة للمحافظة عىل املياه املستخدمة يف ماكينة الغسيل؟

أ. تنشيف املالبس عىل الحبل بدالً من ماكينة التجفيف الربميلية

ب. متأل ماكينة الغسالة ألقىص سعة

ج. استعمل أجهزة تتميز بكفاءة استهالك الطاقة

د. أعد إستخدام ماء الشطف من ماكينة غسل املالبس

٣. أي من املنتجات التالية تحتاج إىل أكرب كمية من املاء إلنتاجها؟

أ. قميص قطني بنصف كم 

ب. قطعة هامبورجر واحدة

ج. رقاقة إلكرتونية واحدة

د. كوب من القهوة

٤. يف غرفة االستحامم، ميكنك توفري املاء عن طريق:

أ. أخذ دوش لفرتة أقرص

ب. إغالق الصنبور أثناء دعك أسنانك

ج. استعامل الزر الصغري عند استخدام السيفون

د. كل ما هو مذكور أعاله

٤. املواطنة  تجلب   التأثري 

لجميع 
األعامر
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ناقش مع مجموعتك: للبرش تأثري كبري عىل البيئة، فام الذي تفعلونه كمجموعة لتكونوا 

مواطنني عامليني أصدقاء للبيئة بصورة أكرث؟

                                                لعمل املزيد: إذا أردت االستمرار تحت شعار البيئة فيمكنك أيضاً

                                                أن تقومي بنشاط عىل صفحة ٢٩ من قسم البوصلة.

شاركوا مع الجمعية العاملية ومع آور شاليه من خالل وسائل التواصل االجتامعي ما تفعلونه للحد من 

تبديد الطاقة!

5. ما هي كمية الصفحات التي ميكن لعامل املكتب املتوسط أن يطبعها سنوياً تقريباً؟

أ. 10،000 صفحة

ب. 7،500  صفحة  

ج. 5000 صفحة

د. 2000 صفحة

6. ما الوفر الذي ميكن أن تحققه يف فواتري التدفئة عن طريق تخفيض الرثموستات مبقدار 

درجة مئوية واحدة؟

أ. %1

ب. %7 

ج. %10 

د. %50 

٧. عندما يتعلق األمر مبصابيح اإلنارة من نوع LED )صامم ثنايئ املشاعل( فام هي 

النسبة املئوية من الطاقة التي يستهلكها إلعطاء ضوء مريئ؟

أ. 80%؛ فقط مع تبديد %20 كحرارة

ب. 0%؛ مصابيح  LED ذات متيز بالكفاءة الشديدة

ج. %40 

د. %100

٨.ما الذي ميكن لضيوف آور شاليه وأنت أن تفعله يف البيت للحد من تبديد الطاقة؟

أ إطفئ املصابيح عند مغادرة الغرفة

ب. احتفظ بالنوافذ واألبواب مغلقة

ج. أفصل الهاتف من الشاحن عندما يكون الهاتف مشحوناً بشحنته الكاملة

د. كل ما هو مذكور أعاله

  

اإلجراءات الصحيحة: 1أ، 2ج، 3ب، 4د، 5أ، 6 ب، 7أ، 8 د[.

wagggs_world | @OurChalet@

wagggs | ourchalet

ThisIsImpact | #WTD2018#
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 www.sangamworldcentre.org :ملزيد من املعلومات
نتيجة التعلم: تحسني التواصل مع أعضاء مجموعتك ومهاراتك اإلسرتاتيجية

هل هل تعلمي؟ سانجام بالهند يدير برنامج مجتمعي وتُسمى املشاركات فيه  
»تار Tare» مام يعني »نجمة« باللغة الهندية. وملزيد من املعلومات:

http://bit.ly/SangamTare

اإلعداد: مساحة كبرية أو ملعب طوله حوايل 30 مرت وعرضه حوايل 15 مرت. 
ارسمي خطاً يف منتصف املساحة املستطيلة وعلمي طريف الخط بساريتني 

عموديتني )أو أشياء أخرى مثل حجارة كبرية أو كرايس( وساعة لحفظ الوقت.

»التارات« نجوم يف سانجام يحدثون تأثرياً يف مجتمعهم عن طريق العمل عن 
قرب مع الرشكاء املحليني. إنهم يحبون إعداد هذه اللعبة الهندية التقليدية 
املسامة كهو- كهو Kho Kho مع األطفال يف حيّهم. ويتم لعب كهو- كهو  

من فريقني كل منهام مكون من 12 شخص ولكن تسعة العبني فقط يدخلون 
امللعب ملامرسة اللعب أو املسابقة. وإذا كان لديك مجموعة أصغر فيمكنك 

تعديل الرقم.

هناك فريقان كل فريق به تسع العبني. ويسمى أحد الفريقني بالفريق 
»املطارد« والفريق اآلخر الفريق »املدافع«. 

الفريق املطارد ساريتا امللعب

يجلسوا بشكل 

معاكس

  ثالثة ضمن فريق 

املدافعني

5. التواصل  يجلب التأثري 

لجميع 
األعامر
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يدخل الفريق املطارد امللعب. ويجلس مثانية من الالعبني التسعة عىل 	 

خط الوسط عىل مسافات متساوية من بعضهم. بحيث يجلسون بشكل 

معاكس وظهورهم لخط الوسط. أما الالعب التاسع وهو املطارد فيقف 

بجوار العمود.

يدخل ثالثة مدافعني من فريق »الدفاع« إىل امللعب. ويحاول املطارد أن 	 

ميسك بهم عن طريق وضع بطاقة عليهم. 

يستطيع املدافعون أن يتخطوا خط الوسط ليهربوا من املطارد ولكن ال 	 

ميكن للمطارد أن يفعل ذلك. ويستطيع املطارد أن يجري يف اتجاه واحد 

فقط. ومبجرد أن يبدأ يف الجري، وال يستطيع التحرك يف االتجاه العكيس 

والعودة. وحتى ميكن له أن يغري االتجاهات يجب عليه أن يجري إىل 

السارية ويدور حولها. ويستطيع املطارد أن يغري األوضاع مع زميل من 

الفريق عن طريق ملس زميل الفريق الجالس عىل الظهر وأن يصيح كهو 

KHO! ويبدأ املطارد الجديد يف مطاردة املدافعني من نصف امللعب 

الذي يواجهونه. وعند أرس كل املدافعني الثالثة، يدخل ثالثة مدافعون 

جدد إىل امللعب.

تنتهي اللعبة عندما يتم أرس كل املدافعني التسعة. وعندئذ يتبادل 	 

الفريقان األدوار. وسوف تحتاج إىل أن تحسب الوقت لكل جولة نظراً 

ألن الفريق الذي يأرس كل املدافعني التسعة برسعة أكرث يفوز.

اسأيل املجموعة الفائزة أوالً: ما هو اليشء الذي حقق نتائج أفضل بني 	 

فريقكم؟ اإلجابة عادة ما تكون العمل كفريق والتواصل معاً. إسأل 

املجموعة كيف ميكن للتواصل أن يجلب التأثري؟ إرشح إنه عندما نعمل 

معاً كمجموعة ونتواصل، يكون الغرض وأدوار كل واحد واضحة، لذلك 

يجب أن نحصل عىل نتيجة إيجابية!

 	http://bit.ly/ :زورو هذا الفيديو ملساعدتكم يف قواعد اللعبة

KhoKhoGameWTD

شاركوا مع الجمعية العاملية ومع سانجام من خالل وسائل التواصل 

االجتامعي صور فوتوغرافية ملجموعتكم وهو يلعبون لعبة كهو كهو 

wagggs_world | @sangamwc@

wagggs | sangamworldcentre

ThisIsImpact | #WTD2018#
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 www.paxlodge.org :ملزيد من املعلومات

نتيجة التعلم: فهم كيف ميكن أن نعمل بطريقة إيجابية مع اآلخرين

هل تعلمي؟ لقد تم بناء مركز باكس لودج باململكة املتحدة من خالل تربعات سخية 

من املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العامل ومن 15 دولة مختلفة عىل األقل. لقد 

تعاونوا ألجل هدف نبيل هام مشرتك وكان تأثريهم هائالً: تم تأسيس مركز عاملي 

جديد يف لندن!

اإلستعدادات: عملتان معدنيتان أو قطعتان حىص صغريتان، واحدة لكل فريق.

تحتاج هذه اللعبة إىل الرتكيز والتواصل إسرتاتيجياً وقوة املالحظة. تقسم املجموعة إىل 

فريقني متساويني يف العدد. ويجعل كل فريق يجلس يف خطني متوازيني مواجهني لبعضهام 

البعض عىل مسافة مرت بينهام.

ويتسلم كل خط عملة يتم إمرارها )أو تبدو كام لو كانوا يقوموا بإمرارها( عىل الخط. 

ويستطيع كل شخص أن ميرر العملة أو يتظاهر بأنه ميررها لغريه. ويجب االحتفاظ 

باأليدي أمام الجسم. ويتم اإلمرار يف نفس الوقت عىل كل من الفريقني.

ويجب عىل املشاركات مالحظة الفريق اآلخر وليس مالحظة فريقهم، ليتأكدوا عام إذا 

كانوا يستطيعون أن يعرفوا أين توقفت قطعة الحجارة.

وعندما تصل عملية “اإلمرار” إىل نهاية الخط لكل من الفريقني، تسارع كل مجموعة يف أن 

تختار من هو الشخص يف الفريق اآلخر املوجودة لديه العملة.

ثم إسأل الفريقني ليعودوا مرة أخرى ويجلسوا يف خطوطهم األصلية. حيث يذهب األول 

يف الخط إىل نهاية الخط ثم يكرر ذلك حتى تتاح لكل شخص الفرصة لقيادة الفريق.

وإذا كان لديك مجموعة كبرية فعليك أن تعد عدة خطوط مع تكرار اللعبة بعد كل جولة.

ناقش مع مجموعتك:
.كيف قرر فريقك من الذي توجد معه العملة؟	 
 ما الذي ميكن لفريقك القيام به بشكل أفضل ملعرفة من لديه العملة يف الفريق 	 

اآلخر؟
كيف ميكن للتواصل والعمل معاً أن مييل نفوذهم عىل التأثري؟	 

شاركوا مع الجمعية العاملية وباكس لودج من خالل وسائل التواصل االجتامعي الصور 
الفوتوغرافية  ملجموعتكم أثناء مامرسة  اللعبة.

6. التعاون   يجلب التأثري

wagggs_world | @PaxLodge@

wagggs | PaxLodge

ThisIsImpact | #WTD2018#

لجميع 
األعامر



 البوصلة
إبدأي التخطيط للتغيري الذي ترغبني يف تحقيقه يف 

مجتمعك والذي ميكن إضافته إىل لوحة املوزايك لدينا 
الخاصة بالتأثري. وتساعد األنشطة التالية يف تنفيذ 

وتسجيل التغيري. نأمل أن تحصلوا عىل اإللهام من أجل 
اللوحة الجدارية التي تحتاجون إىل إعدادها يف الجزء 

األخري من حزمة األنشطة هذه! 

اختاري نشاط واحد!
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نتيجة التعلم: استكشاف األنشطة اليومية التي ميكن أن تحافظ عىل البيئة

من أفضل الطرق لحامية الكوكب الذي نعيش فيه هو أن نستخدم األشياء مبعدالت 

أقل. وهذا ينتج تبديداً أقل ويحتاج إىل طاقة أقل، ملساعدة البيئة والكوكب يف هذه 

العملية.

١ . أثري يف بصمتك البيئية

 فكرة لصندوق يوم الذكرى العاملي – ضاعفي التأثري: اطلبي من الناس دعمك 

مالياً من أجل التوقف عن فعل يشء له تأثري سلبي عىل البيئة ولتبدأ عادة 

جيدة. ميكنك أن افعيل ذلك ملدة أسبوع أو شهر أو مدة أطول.

احتفظي بسجل ملا حققته لعرضه عىل رعاتك. اجمعي بعض التربعات وأرسليها 

إىل صندوق يوم الذكرى العاملي!

توقفي عن: 

إستعامل هاتفك/ التليفزيون/ الكمبيوتر ملدة ساعة واحدة كل يوم. أطفئيه وحافظي عىل الطاقةوقد تستغيل هذا 	 

الوقت يف فعل بعض أنشطة املرشدات/ فتيات الكشافة.

تبديد الطعام. احتفظي بسجل عن مقدار الطعام الذي تخلصت منه، ثم حاويل الرشاء/ الطهو بكمية أقل. ويف حالة 	 

زيادة الطعام املراد التخلص منه عن الالزم، ميكنك التربع به ملن يستطيعون استخدامه يف مجتمعك أو كسامد لألرض 

إن أمكن.

تبديد املاء: احتفظي بصنبور املاء مغلقاً أثناء دعك أسنانك أو ميكنك تخفيض مدة االستحامم بالدش إىل النصف.	 

إبدأي يف:

استعامل قارورة من النوع الذي يُعاد إستخدامه بدالً من رشاء قارورة/ كيس من املاء عندما تشعرين بالعطش. 	 

قارورات أقل = تبديد أقل

استعامل كيس من نوع يُعاد استعامله. ما مدى سهولة حصولك عليه؟! إشرتي أو ابتكري كيسك الخاص واحتفظي 	 

به معك يف كافة األوقات للتسوق. عدد أكياس بالستيك أقل يحافظ عىل نظافة البيئة وجاملها.

تحويل القاممة إىل فنون بدالً من إلقاء العلبة البالستيك أو مادة التغليف البويل ستايرين أو الغطاء املصنوع من 	 

األملنيوم أو القارورة البالستيك وما شابه بعيداً، تحىل بالقدرة الخالقة وحوليها إىل يشء مفيد أو يشء جميل. معظم 

ما نتخلص منه ميكن اإلستفادة به واستخدامه!

زراعة طعامك الخاص. رمبا زراعة جميع الخرضوات لديك يُشكل تحدياً، ولكن ابحثي عن الخرضوات أو األعشاب 	 

أو حتى الفاكهة التي تنمو يف الطقس املحيل. إذ ينبغي نقل وتعبئة الطعام القادم من السوبر ماركت. ولكن الطعام 

الوارد من الحديقة يذهب مبارشة إىل معدتك.

أصلحي املالبس وارتديها.هل هناك قطوع أو متزق يف مالبسك أو قطوع يف بنطلون الجينز؟ بدالً من رشاء مالبس 	 

جديدة، عليك فقط أن إصالحها. ستوفرين الطاقة واملوارد واملال!

شارك مدى تقدمك يف حملة “التوقف والبداية” مع مجموعتك يف االجتامعات املؤدية إىل يوم الذكرى العاملي أو بعده. 

لجميع 
األعامر
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نتيجة التعلم: اكتشفوا أهداف التنمية املستدامة الصادرة من األمم املتحدة 
واعرفوا كيف ميكن ألنشطة مجموعتكم أن تكون ذات صلة بها

اإلستعدادات: هاتف ذيك، تابليت أو كمبيوتر بتوصيلة إنرتنت )للخيار 1( 
خطتك السنوية التي تشمل األنشطة التي قامت بها مجموعتكم خالل األشهر 
الستة إىل التسعة املاضية، حبل، أوتاد، 17 هدفاً من أهداف التنمية املستدامة 

عىل أوراق مقطوعة ]ميكنك إنزال املربعات هنا: 
 http://bit.ly/SDGtemplates وبطاقات لصق تدوين املالحظات وأقالم  

لوضع عالمات )للخيار 2(

ما يزيد عن 40 يف املائة من تعداد سكان العامل ترتاوح أعامرهم بني 

عرشة سنوات و 24 سنة – وهي أكرب نسبة شباب عىل نحو مل يسبق 

له مثيل. ولحل مشاكل العامل، يحتاج الجيل التايل أن يعرف ما هي 

تلك املشاكل. ال يتوفر لدى مئات املاليني من الناس الطعام الكايف 

ليتناولوه؛ السيدات يحصلن عىل أجور أقل من الرجال ولديهن حقوق 

أقل؛ هناك أنواع من النباتات والحيوانات تنقرض برسعة؛ الفجوة بني 

األغنياء والفقراء تتسع بصورة أكرب بالتأكيد. وتشكل أهداف التنمية 

املستدامة الخاصة باألمم املتحدة عدسة مفيدة ميكن من خاللها 

النظر إىل القضايا العاملية امللحة بشدة.

٢. التأ ثري مع أهداف التنمية املستدامة

2 http://www.globalgoals.org/

لجميع 
األعامر
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الخيار ١:

 إذا كنت ال تعرف ما هي أهداف التنمية املستدامة، فإليك بعض الروابط واملصادر املفيدة مع 

األنشطة التي ميكنك أن متارسها مع مجموتك:

أكرب درس يف العامل مع األنشطة بخصوص أهداف التنمية املستدامة:	 

 	 /http://worldslargestlesson.globalgoals.org

 	 www.thegoals.org بوابة مجانية للتعليم والتعلم العاملي عن حلول التنمية املستدامة

 	http:// عمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف مجال أهداف التنمية املستدامة

 bit.ly/SDGsWAGGGS

حزمة أنشطة الجمعية العاملية ليوم الفتاة العاملي حيث تُركز عىل أهداف التنمية املستدامة	 

 	http://bit.ly/IDG2017TeamGirl 

الخيار ٢:

 إذا مل تكن أهداف التنمية املستدامة جديدة بالنسبة ملجموعتك، فإعرف ألي مدى ساهمتم 

نحو هذه األهداف!

علقي حبل عرب الغرفة الغرفة فمثالً كام يف منرش الغسيل، عىل أن يكون مرتفعاً بالقدر 	 

الكايف بحيث يستطيع األعضاء الوصول إليه. ثم قومي بتعليق أوراق األهداف السبعة 

عرش عىل حبل الغسيل.

راجعي أنشطة مجموعتك خالل 6 إىل ٩ أشهر املاضية والصقي كل نشاط بهدف 	 

التنمية املستدامة الذي تعتقدين أنه يتعلق به، باستعامل البطاقات الالصقة. 

تتاح للمجموعة مدة 5 دقائق ملقارنة أنشطتهم باألهداف املوجودة عىل الحبل. ويقف 	 

كل شخص يف صف واحد حيث يتناوبوا أدوارهم. ورمبا تتوافق بعض األنشطة مع أكرث 

من هدف واحد من أهداف التنمية. كم عدد األنشطة التي الحظتها؟

أنظري أي هدف توجد عليه أكرب عدد من البطاقات الالصقة ثم ناقيش مع مجموعتك 	 

عام إذا كان هذا الهدف ميثل قضية ترغبون يف العمل عليها بشكل أكرب. فعىل سبيل 

املثال إذا اخرتت هدف التنمية املستدامة رقم 2: إنعدام الجوع، فكروا  بتعمق ماذا 

أيضاً ميكنكم فعله.

اسأيل  مجموعتك:

َمن من اآلخرين يستطيع أيضاً أن يشارك يف هذه املبادرة، أصدقائك، أفراد عائلتك، 	 

مدرستك؟

ما الذي يفعله مجتمعك املحيل أو حتى الهيئات اإلقليمية والوطنية للتعامل مع هذه 	 

القضية؟

 هل هناك أي يشء ميكنك فعله لزيادة التوعية أو التحدث جهاراً يف هذه القضية؟	 

لعمل املزيد: ضعي فكرتكم يف حيز التنفيذ واجعلوا مجتمعكم 

مكاناً أفضل! استعملوا ملف أدوات الجمعية العاملية بشأن 

مشاريع العمل املجتمعي: “كن أنت التغيري”،

)http://bit.ly/BTCResource( ملساعدتك!
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نتيجة التعلم: استكشفي يو ريبورت U-report وقوة صوتك!

االستعدادات: هاتف ذيك، تابلت أو كمبيوتر بتوصيلة إنرتنت

هو أحدث مرشوع عاملي للجمعية العاملية يف رشاكة مع هيئة اليونيسف. وهو منصة 

رسائل إجتامعية حيث يستطيع أي شخص يف أي مكان أن يتحدث جهاراً وأن يتم 

سامع صوته يف القضايا التي تهمه. وقد تم تسجيل ما يزيد عن 3 مليون من الشباب 

بالفعل كمراسلني إلكرتونيني ومنهم آالف من املرشدات وفتيات الكشافة.

يرجى املالحظة بأن استطالع الرأي عىل يو ريبورت عن يوم الذكرى العاملي سوف يكون  

متاحاً اعتباراً من أول فرباير/ شباط إىل ١٥ مارس/ آذار ٢٠١٨. !

3. التأثري باستخدام يو ريبورت 

وكمراسل إلكرتوين، ميكنك أن تشارك تجاربك وخرباتك والتوصيات بشأن القضايا التي تؤثر عليك مع قادة 

العامل وصانعي القرار عىل املستوى الوطني واملحيل عن طريق الرد عىل استطالعات الرأي األسبوعية من 

خالل هاتفك الجوال. وسوف نكتب إليك مرة أخرى إلحاطتك علامً بأحدث املستجدات عن الكيفية التي 

تم بها سامع صوتك حتى ميكنك أن تشاهد الفارق الذي تحققه يف العامل.

وسوف نطلب منك أيضاً أن تشارك بآراءك مع الجمعية العاملية ومع جمعيتك الوطنية للمرشدات وفتيات 

الكشافة. وبهذه الطريقة ميكننا أن نحسن من العمل الذي نقوم به ونتأكد من أن حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة تقودها الفتيات دامئاً.

وليوم الذكرى العاملي هذا العام، قمنا بإنشاء استطالع رأي عىل يو ريبورت لقياس مدى تأثري املرشدات 

وفتيات الكشافة يف حياة الفتيات بأنحاء العامل. وميكنك املشاركة باستطالع الرأي بصفة فردية أو 

كمجموعة. وكل تحتاجني فعله هو أن تسجيل الدخول يف حسابات الفيس بوك أو التويرت لديك:

 

بالنسبة للفيس بوك: زوروا صفحة اليو ريبورت www.facebook.com/ureportglobal/ وإرسلوا 	 

WTD رسالة فورية مع الكلمة

بالنسبة لتويرت: زوروا www.twitter.com/ureportglobal وإرسلوا رسالة مبارشة مع الكلمة 	 

WTD. وعن طريق إرسال الكلمة WTD سوف يتم تفعيل إستطالع الرأي وسوف تبدأ استالم 

األسئلة.

بعد إجابتك عىل إستطالع الرأي شاركصفحة اليو ريبورت عىل الفيس بوك أو التويرت من خالل الحساب 

الخاص بك عىل وسائل التواصل االجتامعي وادعي أصدقائكم لإلنضامم إليك أيضاً باستعامل الهاشتاجات: 

WTD2018 و   GirlsVoicesMatter

 ١٣ سنة 
و أزيد

# #
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الخطوة األوىل: اعريض الشجرة عىل مجموعتك موضحة أنها شجرة األمنيات. وعىل كل 

عضو من املجموعة أن تأخذ ورقة أو بطاقة الصقة وتكتب عليها ماما الذي ترغب يف أن 

تفعله مع مجموعة املرشدات وفتيات الكشافة يف األشهر التالية. وميكن للشباب أن يكونوا 

خالقني بحسب ما يريدون. ثم بعدئذ يضعوا هذه الوريقات / أو البطاقات الالصقة عىل 

الشجرة.

الخطوة الثانية: حان الوقت للعبة التطابق!اعريض الكروت الخاصة بوصف الربامج العاملية 

مع أغلفة كل مورد، واطلبي من املشاركات أن يكتشفوا أي وصف ينتمي إىل أي مورد.

الخطوة الثالثة: شجعي  املجموعة بأن ينظروا إىل رغباتهم عىل شجرة األمنيات. هل هناك 

أي “رغبة” يف الشجرة لها نفس املوضوع  أو تتوافق عىل نحو واسع مع الربامج العاملية 

للجمعية العاملية التي استكشفتموها يف الخطوة الثانية؟ فعىل سبيل املثال إذا كتب 

شخص ما “أذهب يف نزهة”، فلامذا ال تختاروا أن تقوموا بذلك يف الغابة: شارة تحدي 

YUNGA ؟ ولهذه الخطوة قسموا املجموعة إىل فرق أصغر وإطلبوا منهم أن يلتقطوا 

نشاطاً واحد من شجرة األمنيات التي تتصل بأحد برامج الجمعية العاملية.

الخطوة الرابعة: يُقدم كل فريق اختياره ألهم برنامج والرغبة من الشجرة التي تتوافق 

معه. وتكتب القائدة أو عضو آخر من املشاركات أول االختيارات ثم تصوت املجموعة 

بأكملها عىل أفضل خيار لديهم.

الخطوة الخامسة: قرري مع املجموعة متى ترغبون تجربة الربنامج وإضافته يف خطة 

االجتامعات الخاصة مبجموعتكم.

نتيجة التعلم: اكتشفوا الربامج العاملية الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة وقرروا أي واحدة منها ميكنكم تجربتها مع مجموعتكم.

اإلعداد: عىل قطعة ورق كبرية أو علىلوحة قالبة إرسموا شجرة وجزعها وفروعها ولكن 

بدون أوراق. وإذا استطعتم، إقطعوا قطع من الورق بشكل أوراق األشجار مبقاس 8 

سم × 4 سم أو استخدموا البطاقات الالصقة. مع توفري عدد كايف لكل أعضائكلوحة 

قالبة.قومي بقطع كروت الربامج العاملية للجمعية العاملية عىل صفحة 3٩ . 

اختياري: إطبعوا نسخ من املوارد عىل صفحة 3٩ أو إستعملوا كمبيوتر محمول أو 

تابلت مع توصيله باإلنرتنت لعرض املوارد.

٤. التأثري مع الربامج العاملية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

لجميع 
األعامر
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نتيجة التعلم: فهم السبب وراء أهمية األشجار للبيئة املستدامة

اإلعداد: سوف تحتاجني إىل حبل طوله حوايل 3 أمتار أو طباشري. قومي  برسم دائرة بالحبل

 أو الطباشري )كبرية بالقدر الكايف للمجموعة لتجري حولها( واطلبي  من الجميع أن يجلس 

بداخل الدائرة.

اسأيل  من املجموعة:

ماذا تستخدم السيارات لتوليد الطاقة الالزمةلالنتقال من النقطة أ إىل النقطة ب؟ 	 

)اإلجابة هي جازولني(

ما الذي ينبعث عندما تحرق السيارات الجازولني؟ )اإلجابة هي ثاين أكسيد الكربون(.	 

إرشحي

الجازولني مكون من كربون محتبس يف الزيت. وإننا ال نستعمل فقط أنواع الوقود 

األحفورية إلمداد سياراتنا وطائراتنا بالطاقة، ولكن أيضاً إلمداد بيوتنا ومصانعنا ورشكاتنا 

ومدارسنا بالطاقة. متتص األشجار الكربون ولكن عندما نقتلع األشجار أو نحرقها فإنها ال 

تستطيع أن متتص الكربون برسعة بالقدر الكايف. وهنا تتولد طبقة أسفل الغالف الجوي 

حيث تحتبس الحرارة من الشمس وتساعد يف تغيري مناخ األرض.

أخربي املجموعة بأن الدائرة متثل الغالف الجوي وأنهم هم عبارة عن كافة جسيامت 

الكربون. اختاري  أحد األعضاء للعمل كشجرة وتحاول  أن تستحوذ عىل جسيامت الكربون 

أثناء تحركهم حول الغالف الجوي. ومبجرد احتباس حبة الكربون فإنهم يُصبحوا جزًء من 

الشجرة وجزًء من الغابة ويساعدوا يف استحواذ جسيامت الكربون األخرى. واصلوا  اللعب 

حتى يتم استحواذ وحبس معظم ولكن ليس كافة الحبيبات )ال تستطيع األشجار أن تزيل 

كل الكربون من غالفنا الجوي(.

إسأيل  من املجموعة:

هل يجد األعضاء سهولة أكرث يف استحواذ جسيامت الكربون عندما يكون هناك عدد 	 

أكرب من األشجار؟

ما هو تأثري التصحر أو إزالة الغابات عىل كمية الكربون يف الغالف بحسب رأيهم؟	 

باإلضافة إىل زرع مزيد من األشجار ناقيش العمل اإليجايب والتغيريات التي يعتقدون أنه 

ميكنهم إتخاذها للمساعدة يف الحد من كمية الكربون املنبعثة إىل الغالف الجوي. )إسأليهم  

أن يفكروا مرة أخرى يف كيفية التنقل والسفر بأنحاء العامل!(

 )WWF (5. التأثري  والصندوق  العاملي  للحياة الربية

 لقد ساهم الصندوق العاملي

 للحياة الربية والطبيعة

)WWF( يف هذا النشاط كن 

 مصدر إلهام وحّفز مجموعتك

 لتغيري األشياء لألفضل مع برنامج

 الشارة الرائعة من الصندوق

 .WWF العاملي للحياة الربية

 السفراء الخرض للشباب«

‘Green Ambassadors 4 

Youth’ حيث تقدم سلسلة من 

 األنشطة املرحة الخالقة لتمكني

 مجموعتك أو الستكشاف

 الروابط بني الحياة الربية والبيئة

 وطابع حياتنا نحن. إعرف املزيد

.http://bit :وسجل مجموعتك

ly/WWFandWTD 

لجميع 
األعامر
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6. التأثري يف أي يشء تفعلينه!

   
تحديات واجهناها

اسم الربنامج/ املرشوع
  تغيير إيجابي حققه

البرنامج أو المشروع

 ٭ إقتراحات عن كيفية 
 التحسين

هذه أداة بسيطة جداً يستطيع أن يستخدمها األعضاء األصغر سناً واألكرب سناً الستكشاف تأثري 

الربنامج أو مرشوع تديره مع مجموعتك، وتقييم كيفية تحسينه. ميكنك إدارة هذا النشاط يف نهاية 

إحتفاالت يوم الذكرى العاملي ملشاهدة التأثري الذي حققته!

ضع حرف H يف وسط ورقة كبرية عىل السبورة )أنظر الرسم البياين أدناه( وإكتب العناوين التالية:

اسم الربنامج / املرشوع

                 تغيري إيجايب حققه برنامج املرشوع 

                 تحديات واجهناها   

          ٭ إقتراحات عن كيفية التحسين      

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

   نتيجة التعلم: فهم وتقييم التغيري الذي نحدثه من خالل تجربة املرشدات وفتيات الكشافة وما

   نقدمه ألعضاءنا وللمجتمع.

   اإلعداد: أقالم تلوين وقطع كبرية من الورق. 

إطلبي من مجموعتك أن تقوم بتعبئة اسم الربنامج/ املرشوع الجاري تقييمه يف املربع 	 

، إطلبي منهم أن يفكروا يف كافة التغيريات  العلوي األوسط. وتحت رمز الوجه املبتسم 

اإليجابية التي واجهوها أثناء أداء املرشوع، وعمل قامئة بها. هل تعلموا شيئاً جديداً؟ 

شجعيهم أن يناقشوا ويشاركوا أمثلة النجاح واألسباب وراء أن هذه األمثلة تشري إىل تغيري.

، إطلبي منهم وضع قامئة بالتحديات التي رمبا قد واجهوها  	  تحت رمز الوجه الحزين 

أثناء تنفيذهم الربنامج.

تحت رمز النجمة  ٭ ، إسأيل املشرتكات أن يشاركن بقامئة من مقرتحاتهم عن كيفية تحسني 	 

هذا الربنامج.

ناقشوا كمجموعة ما الذي تم تسجيله 	 

ميكنك إلتقاط صورة فوتوغرافية لذلك ومشاركتها مع الجمعية العاملية!

@wagggs_worldwagggswtd@wagggs.org 

لجميع 
األعامر



أوراق الزهرة الثالثية 
استكملوا هذا النشاط النهايئ يف تحدي يوم الذكرى العاملي 2018 واحصلوا 

عىل شارتكم!  

ميكنكم أن تختاروا خياراً من إثنني:
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الخيار األول:

يف يوم الذكرى العاملي هذا، نريد أن نرتك بصمتنا ونستخدم لوحة جدارية لُني 

مجتمعاتنا بصورة خالقة ومرئية كيف ميكن للمرشدات وفتيات الكشافة أن يحققوا 

تأثرياً إيجابياً.

ابحثوا عن مساحة أو مكان يف حيّكم لتقوموا بإعداد لوحة جدارية للتغيري التي 

سيتم إضافتها إىل لوحة املوزايك العاملية للتأثري الخاصة بنا. تأكدوا من مخاطبتكم  

السلطات ذات الصلة للحصول عىل ترصيح قبل الرسم عىل أي جدران أو أماكن 

عامة.

ما الذي يجب أن يتوفر يف لوحتكم الجدارية عن التغيري؟

عرض مريئ للتغيري الذي تجلبه املرشدات وفتيات الكشافة يف املجتمع □
ميكن أن تُسلط األضواء عىل قضية معينة تركز مجموعاتكم األنظار إليها عىل   □

سبيل املثال أن نكون أصدقاء للبيئة.
□  ]DESIGN الزهرة الثالثية العاملية من صفحة 40 ]وتشمل منوذج
اسم مجموعتكم أو جمعيتكم الوطنية □

ملاذا لوحة جدارية؟ التأثري يحتاج أن يكون شيئاً يظل مستداماً مع مرور الوقت. 

وسوف تساعد اللوحة الجدارية مجموعتكم يف إبراز التغيريات اإليجابية التي 

استطاعت املرشدات وفتيات الكشافة أن تجلبها عىل مجتمعكم.

ومبجرد استكامل اللوحة الجدارية الخاصة بكم بعنوان “التأثري”، إلتقطوا صورة 

فوتوغرافية للمجموعة أمام هذه اللوحة الجدارية وشاركوها مع الجمعية العاملية.
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الخيار الثاين:

 إذا مل تستطيعوا عمل لوحة جدارية فعندئذ إلتقطوا صورة فوتوغرافية ملجموعتكم 

لتوضح تغيري إيجايب آخر أحرزمتوه يف مجتمعكم املحيل أو حيّكم. ونود أن نشاهد 

ما تقومون به!

إذا كان لديكم إمكانية الوصول لإلنرتنت فشاركوا الصور الفوتوغرافية ورسالتكم عىل 

وسائل التواصل االجتامعي باستعامل الهاشتاجات 

تصفحوا ما قامت به مجموعات أخرى من املرشدات وفتيات الكشافة! 

وسوف نقوم بجمع كافة صوركم الفوتوغرافية وإنشاء لوحة موزايك عاملية لصانعي 

التغيري لالحتفال بيوم الذكرى العاملي!

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org

@wagggs_world

wagggs 

wtd@wagggs.org

تهانينا! لقد استكملتم اآلن تحدي يوم الذكرى 

العاملي لعام ٢٠١٨!
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ملحق
 لعبة التطابق الخاصة بالربامج العاملية للجمعية العاملية

كونوا أنتم التغيري -لتعلم مهارات الحياة األساسية عن طريق تخطيط وتنفيذ 
مرشوع  ليحقق تغيريات إيجابية لألماكن واألفراد الذين تهتمون بهم – 

لألعضاء الشباب ممن تراوح أعامرهم 14 عاماً وأزيد. ملزيد من املعلومات: 
http://bit.ly/BTCResource

حرة ألكون أنا -لبناء الثقة الجسدية للفتيات والتقدير الذايت! ملزيد من 
www.free-being-me.com :املعلومات

العمل عىل الثقة الجسدية - تعلموا مهارات املنارصة والتحدث جهاراً 
للتصدي لخرافة الصورة. ملزيد من املعلومات: 

www.free-being-me.com

تصفحي بذكاء- ملعرفة كيف تُصبحني يف أمان عند تصفح اإلنرتنت وهذه من 
املهارات األساسية لشباب اليوم. للحصول عىل أفضل الفوائد من اإلنرتنت عن 

طريق التصفح الذيك. ملزيد من املعلومات.

أصوات ضد العنف- لتفعيل ومتكني الشباب الكتشاف أنواع العنف املختلفة 
وفهم حقوقهم والشعور بالتمكني للحصول عىل حقوقهم. ملزيد من 

http://bit.ly/VaVLeadersHandbook :املعلومات

شارات التحالف العاملي للشباب واألمم املتحدة YUNGA - تم إعدادها بالتعاون 
مع وكاالت األمم املتحدة ومنظامت املجتمع املدين واملنظامت األخرى، وتُركز شارات 

التحدي YUNGA عىل التنوع البيولوجي واملياه واملحيطات والتغري املناخي والغابات 
http://bit.ly/YUNGABadges :وأنواع الرتبة وإنهاء الجوع. وملزيد من املعلومات
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»اتركوا بصمتكم بأية كيفية ثم 

اختفوا بكرم وسخاء.« 
أودييس اليتس

نود أن نشكر كل املتطوعات وجهازالعاملني بالجمعية العاملية واملراكز العاملية لرتك 

بصامت إيجابية بسخاء شديد يف حياة املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العامل.

 Nefeli Themeli أعدتها نيفيل ثيميل

 Rebecca Sawyer تصميم ريبيكا ساوير

2017 WAGGGS ©

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

املكتب العاملي

World Association of Girl Guides and Girl Scouts

World Bureau

12c Lyndhurst Road
 London, NW53PQ,      

 

هاتف: 1181 7794 20)0( 44+

wtd@wagggs.org :بريد إلكرتوين

www.wagggs.org | www.worldthinkingday.org :املوقع اإللكرتوين

رقم الجمعية الخريية املسجلة: 1159255 

كود QR إلنزال نسخة من املصدر

UK
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