التأثير

يوم الذكرى العالمي 2018
حزمة االتصاالت
في هذا العام ،سوف يكون يوم الذكرى العالمي عن التأثير :وهو تأثير حركة المرشدات وفتيات الكشافة فيك وفي
مجتمعك المحلي وفي العالم.
في الـ  22من شباط/فبراير ،سوف نحتفل معًا بالحركة العالمية التي ننتمي إليها جميعًا .سواء أكان هناك خمس فتيات
أو  500فتاة منكن يحتفلن معًا ،سوف نحرص على أن تستمر حركة المرشدات وفتيات الكشافة في إحداث التأثير،
في الحاضر وفي المستقبل على حد سواء .للمساعدة على نشر هذا وحرصًا على أن يكون ليوم الذكرى العالمي تأثيرً ا
في كل مكان ،نود أن نحصل على دعمك!
هذه الحزمة والمواد المتعلقة بها مخصصة لك .فهي وضِ عت لمساعدتك في اإلعالن عن احتفاالتك ،ونشر األمور
العظيمة عن حركة المرشدات وفتيات الكشافة للمزيد من الناس في مجتمعك المحلي .يرجى االستفادة من هذه المواد
ونشرها في منظمتك ،ومعًا ،يمكننا أن نعلِم الجميع بشأن يوم الذكرى العالمي ونساعد في نمو حركتنا الرائعة.
الرسائل الرئيسية
لقد وضعنا هذه الرسائل الرئيسية لتستخدميها في أنشطة االتصاالت في الفترة التي تسبق يوم الذكرى العالمي والفترة
التي تليه .يرجى الحرص على نشرها في منظمتك .فمعًا ،سنحدث تأثيرً ا عالميًا بحركة المرشدات وفتيات الكشافة في
كل مكان!
•تحتفل المرشدات وفتيات الك َّشافة في جميع أنحاء العالم بيوم الذكرى العالمي الموافق الـ  22من شهر شباط/
فبراير في كل عام .فهو يوم للصداقة والتضامن الدوليين.
•في هذا العام ،سيكون الموضوع عن التأثير .فكل فتاة لديها القدرة على إحداث التغيير في مجتمعها المحلي وفي
العالم .ولذلك ،توفر حركة المرشدات وفتيات الكشافة الحيز والتشجيع للفتيات لتحقيق ذلك.
•وضِ عت حزمة أنشطة يوم الذكرى العالمي  2018ل ُتم ّكن المجموعات من التفكير في معنى التأثير على
المستويات الفردية والمحلية والقومية والعالمية ،وتمكنها من البدء في اتخاذ اإلجراءات لتغيير عالمها.
•يوجد ما يقرب من  800ماليين فتاة في أنحاء العالم ،ولكن في المقابل ال يوجد سوى  10ماليين مرشدة وفتاة
ً
فرصة لتشجيع المزيد من
كشافة .ولذلك ،فإن إبراز تأثير المرشدات وفتيات الك َّشافة في مجتمعاتهن المحلية يعد
الشباب على المشاركة.
ً
ً
مهمة أيضًا لجمع األموال بغرض دعم عمل الجمعية العالمية
فرصة
•منذ عام  ،1932كان يوم الذكرى العالمي
للمرشدات وفتيات الكشافة في أنحاء العالم .إذ يدعم صندوق يوم الذكرى العالمي الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة إلتاحة الفرص لتغيير مجرى حياة الفتيات من جميع أنحاء العالم .فيمكن للتبرعات أن تساعدنا
في النمو والوصول إلى المزيد من الفتيات والشابات .في عام  ،2018ندعوك إلى التبرع للصندوق عبر
اإلنترنت أو عبر صفحة ( )JustGivingأو من خالل زر التبرع على صفحة مؤسسة دعم األعمال الخيرية
( )CAFأو على موقع www.wagggs.org/WTDFund

أظهري تأثيرك عبر وسائل التواصل االجتماعي
في هذا العام ،سنستخدم ثالثة هاشتاغات:
#WorldThinkingDay #WTD2018 #ThisIsImpact
احرصي على التغريد (على موقع تويتر) أو نشر صور مجموعتك وأنشطتك باستخدام هذه الهاشتاغات.
سنتابع هذه الهاشتاغات على تويتر وإنستاغرام ،وسننشر بعضًا من منشوراتك على قنوات الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة .ترقبي ظهور صورك على الحسابات التالية!
@wagggs_world
@wagggs_world
fb.com/wagggs
*مالحظة :قبل نشر صورة ألي شخص ،يرجى التأكد من الحصول موافقة ولي أمره أو الوصي عليه ،أو الحصول
على موافقته الشخصية إذا كان سنه يتجاوز الـ  18عامًا .ويرجى مراجعة إرشادات الجمعية الوطنية التي تتبعين لها
بشأن السماح بنشر الصور.
فسيفساء يوم الذكرى العالمي:
في أسبوع يوم الذكرى العالمي ،سوف نصنع فسيفساء كبيرة باستخدام العديد من صورك .وسوف نعرضها لنظهر
تأثير حركة المرشدات وفتيات الكشافة في كل مكان.
سوف نستخدم الطور المنشورة بهاشتاغ  #WTD2018و .#ThisIsImpactويمكنك أيضًا إرسالها إلى البريد
اإلليكتروني  comms@wagggs.orgأو من خالل رسالة إلى حساب فيسبوك fb.com/wagggs.
يرجى المالحظة بأنك ما زلت تحتاجين إلى الموافقة على نشر تلك الصور عبر اإلنترنت.
عينات من الرسائل
لست متأكدة من أين تبدئين؟ استخدمي هذه العينات من الرسائل لتعلني عن يوم الذكرى العالمي وتأثير حركة
المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم.
صا جددًا للمشاركة!
ادعي أشخا ً
• • !#ThisIsImpactنحن نعمل على [وصف موجز لما تنوين فعله] بمناسبة يوم الذكرى العالمي في الـ  22من
شباط/فبراير في هذا العام .لما ال تنضمين إلينا؟ [قدمي معلومات االتصال أو الوقت والمكان للحدث العام الذي
تنظميه]#WTD2018
•كم هي رائعة جمعيتنا [المرشدات/فتيات الكشافة]؟ فنحن نصنع التأثير في كل يوم .تعالي وانضمي إلينا في الـ
 22من شباط/فبراير[ .معلومات االتصال]
•يوجد ما يقرب من  800ماليين فتاة في أنحاء العالم ،ولكن في المقابل ال يوجد سوى  10ماليين مرشدة وفتاة
كشافة جربي االنضمام إلى [المرشدات/فتيات الكشافة] في يوم الذكرى العالمي !#WorldThinkingDay
[معلومات االتصال]
*مالحظة :من المهم الحفاظ على سالمة مجموعتك .فال تنشري موعد االجتماع ومكانه عبر اإلنترنت بصورة دورية.
وإنما سهّلي األمر على من يريد الحضور لكي يتواصل معك واحرصي على الرد عليهم عندما يتواصلون معك!
اإلعالن عن يوم الذكرى العالمي
•نحن نصنع تأثيرً ا بمناسبة يوم الذكرى العالمي . #WTD2018ما الذي يجعلك أن تقولي إن هذا يعد تأثيرً ا
#ThisIsImpact؟ www.worldthinkingday.org
•هل تعلمين أن المرشدات وفتيات الك َّشافة في جميع أنحاء العالم يحتفلن بيوم الذكرى العالمي الموافق الـ  22من
شهر شباط/فبراير في كل عام؟ #ThisIsImpact #WTD2018
•يعد يوم الذكرى العالمي #WorldThinkingDayيومًا للصداقة والتضامن الدوليين .فنحتفل مع المرشدات
وفتيات الكشافة في كل مكان

استعرضي أنشطتك والتأثير الذي تحدثه مجموعتك
•نحن نصنع تأثيرً ا بمناسبة يوم الذكرى العالمي  !#WTD2018تفقدي [اسم الفقرة] في عمل [وصف
النشاط]
•أضيفي صورة لمجموعتك!
•في يوم الذكرى العالمي هذا  ،#WorldThinkingDayنتذكر صديقاتنا من المرشدات وفتيات الكشافة في
كل أنحاء العالم #WTD2018
•كل فتاة لديها القدرة على إحداث التغيير .لذلك نقول إن هذا يعد تأثيرً ا! #ThisIsImpact
•أضيفي صورة ألعضاء مجموعتك وهن يصنعن التأثير في المجتمع المحلي

ساعدينا في إحداث تأثير على المستوى العالمي
حفلة كبيرة ورائعة بذكرى ميالد!
ً
يوم الـ  22من شباط/فبراير هو أيضًا ذكرى ميالد أوالف بادن باول ،ولذلك سننظم حفلة كبير ًة عبر االنترنت بمناسبة
ذكرى ميالدها .ونتوقع مشاركة المجموعات من جميع أنحاء العالم .وسيتوفر المزيد من المعلومات عند اقتراب
هذا اليوم .في الوقت الراهن ،إذا كنت ترغبين في مشاركة مجموعتك في هذه الحفلة ،يرجى التواصل عبر البريد
اإللكتروني  comms@wagggs.orgوأعلمينا!

التغطية اإلعالمية
سوف نكتب بعض الموضوعات اإلخبارية المثيرة التي تتضمن الفتيات من جميع األعمار من كل أنحاء العالم .ترقبي
هذه الموضوعات عند اقتراب الموعد ،فنحن نرغب أن تساعدينا في نشر الخبر بشأن مدى روعة حركتنا العالمية
والتأثير المذهل الذي تحدثه الفتيات في كل مكان.
كما سنعرض نموذجً ا لبيان صحفي وبعض النصائح المهمة للظهور في األخبار في مجتمعك المحلي .حمّلي النموذج
من موقع  www.worldthinkingday.orgمن خالل النقر على أيقونة الموارد .إذا كنت تريدين المساعدة في
الظهور في إعالم بلدك ،يرجى التواصل على البريد اإللكتروني comms@wagggs.org
الموارد
استخدمي الرسومات والملصقات لتعرّ في المزيد من الناس بيوم الذكرى العالمي وبحركتنا العالمية .لما ال ترسلين
الدعوات ألصدقائك لحضور احتفاالت مجموعتك؟ حمّلي هذه المواد والمزيد من موقع
 www.worldthinkingday.orgمن خالل النقر على أيقونة الموارد.
IMPACTAR
IMPACTER

ﺣﻘﻘﻲ اﻟﺘﻐﻴري اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻫﺬا!
اﺗﺨﺬي ﺛﻼث ﺧﻄﻮات ﺑﺴﻴﻄﺔ واﺻﻨﻌﻲ اﻟﺘﻐﻴري اﻹﻳﺠﺎيب ﰲ ﻣﺠﺘﻤﻌﻚ اﳌﺤﲇ!
 .1اذﻫﺒﻲ ﻟﻠﺨﺎرج!
إن ﻛﺎن ﺑﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻚ ،ﻧﻈﻤﻲ أﻧﺸﻄﺘﻚ ﻟﻴﻮم اﻟﺬﻛﺮى
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﺑﻀﺎﺣﻴﺘﻚ ﺣﻴﺚ ميﻜﻦ ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺮوا اﻟﺘﺄﺛري اﻟﺬي ﺗﺼﻨﻌﻴﻪ ،وﰲ اﻟﻮﻗﺖ
ﻧﻔﺴﻪ ميﻜﻨﻚ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺠامل ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ.

 .2اﺻﻨﻌﻲ اﻟﺘﺄﺛري!
أدريك اﻟﻘﻮة اﻟﺘﻲ ﻟﺪﻳﻚ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻐﻴري اﻹﻳﺠﺎيب .وأﻛﻤﲇ
ﺛﻼﺛﺔ أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺣﺰﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ .ﺣﻤّﲇ ﺣﺰﻣﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻦ ﻣﻮﻗﻊ www.worldthinkingday.org

 .3اﺗﺮيك ﻋﻼﻣﺔ#ThisIsImpact! :
اﺗﺮيك ﻋﻼﻣﺔ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﰲ ﺿﺎﺣﻴﺘﻚ ،اﻟﺘﻘﻄﻲ ﺻﻮرة ﺗﻈﻬﺮ
ﻣﺎ ﺗﻔﻌﻠﻴﻨﻪ واﻧﴩﻳﻬﺎ ﻟﻠﻌﺎمل!

ﺷﺎريك ﺑﻘﺼﺼﻚ وﺻﻮرك ﰲ ﻳﻮم اﻟﺬﻛﺮى اﻟﻌﺎﳌﻲ!
#ThisIsImpact

@wagggs_world

#WTD2018

Fb.com/wagggs

#WorldThinkingDay

wtd@wagggs.org

WWW.WORLDTHINKINGDAY.ORG

اجمعي األموال لصالح صندوق يوم الذكرى العالمي
ً
َّ
رسالة إلى جميع المرشدات وفتيات الكشافة في جميع
في عام  ،1932كتبت أوالف بادن باول
أنحاء العالم ،توضح فيها أهمية يوم الذكرى العالمي وأهمية صندوق يوم الذكرى العالمي في دعم
حركتنا العظيمة حتى تظل مزدهر ًة ومتحد ًة في كل أرجاء العالم.
واآلن بعد مرور  80عامًا ،ما زال صندوق يوم الذكرى العالمي بالغ األهمية للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة .إذ إن تبرعاتك للصندوق في كل عام تعني أن بإمكاننا توفير فرص تغيّر
من حياة الفتيات والشابات.
يمكنك مساعدتنا في جمع األموال لدعم المزيد من الفتيات لصنع التأثير .فاستخدمي قنوات التواصل لديك لتتكلمي عن
صندوق يوم الذكرى العالمي .كما كتبنا لك بعض أمثلة الرسائل لتنشريها ،سواء على فيسبوك أو تويتر أو إنستاغرام
أو في نشراتك اإلخبارية أو عندما تتحدثين مع اآلخرين.
ً
ً
مهمة لجمع األموال بغرض دعم عمل الجمعية العالمية
فرصة
•منذ عام  ،1932كان يوم الذكرى العالمي
للمرشدات وفتيات الكشافة في أنحاء العالم .إذ يدعم صندوق يوم الذكرى العالمي الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة إلتاحة الفرص لتغيير مجرى حياة الفتيات من جميع أنحاء العالم .فيمكن للتبرعات أن تساعدنا
في النمو والوصول إلى المزيد من الفتيات والشابات .في  ،2018ندعوك إلى التبرع للصندوق عبر اإلنترنت
أو عبر صفحة ( )JustGivingأو من خالل زر التبرع على صفحة مؤسسة دعم األعمال الخيرية ( )CAFأو
على موقع www.wagggs.org/WTDFund
•هل تعلمين؟ يمكنك أن تصنعي تأثيرً ا في يوم الذكرى العالمي هذا ،من خالل التبرع لصندوق يوم الذكرى
العالمي .في كل عام ،يدعم الصندوق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلتاحة المزيد من الفرص
لتغيير مجرى حياة الفتيات والشابات في جميع أنحاء العالم .تبرعي اليوم عبر موقع
www.wagggs.org/WTDFund
•إن صندوق يوم الذكرى العالمي يدعم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لخلق الفرص التي تغيّر
مجرى حياة الفتيات والشابات في جميع أنحاء العالم .قدمي دعمك اليوم عبر موقع
www.wagggs.org/WTDFund

ألديك أي أسئلة؟
تواصلي مع فريق االتصاالت في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة (!)WAGGGS
اتصلي بنا على رقم +44 207 794 1181
راسلينا على البريد اإللكتروني comms@wagggs.org
شكرً ا لمشاركتك في التوعية معنا .ونتمنى لك يوم ذكرى عالمي سعي ًدا!
#ThisIsImpact

