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افة )WAGGGS(، تعد القيادة رحلة  فبالنسبة إىل الجمعيّة العامليّة للمرشدات وفتيات الكشَّ

مشرتكة متكننا من العمل مًعا وإحداث التغيري اإليجايب يف حياتنا وحياة اآلخرين ويف املجتمع 

برمته. وميكن لجميعنا أن منارس القيادة من خلل استكشافنا لـ “طرق معيشتنا وفكرتنا عن 

العامل” واستخدام ما نتعلمه عن أنفسنا للعمل كل يوم عىل تطوير سلوكنا كقائدات.  

 

لقد طورنا منوذًجا قياديًا جديًدا لحركة املرشدات وفتيات الكشافة حتى يتمكن الجميع من 

العمل، عن وعي، عىل مامرستهن للقيادة. ويستخدم هذا النموذج ستة أمناط للتفكري لتساعدنا 

عىل استخلص املعني من خرباتنا والنظر إىل األمور عرب أعني اآلخرين وفهم العامل من حولنا. 

وباستخدام أمناط التفكري، سنشكل سلوكنا وقراراتنا وأفعالنا بصفتنا قائدات.

 

ملعرفة املزيد عن منوذج القيادة الجديد الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

wagggs.org/leadership زوري

 

منط التفكري التأميل منط تفكري يعكس املساواة بني الجنسني

منط التفكري اإلبداعي والنقدي منط تفكري اإلجراءات املسؤولة

منط التفكري التعاوين منط التفكري الشمويل

5

سنعطيك تلميًحا: لقد بدأ بالفتيات الليت اتخذن زمام املبادرة وطالنب بيشء من أجلهن. فقبل 

110 عاًما، زارت مجموعة من الفتيات حشًدا لفتيان الكشافة يف قرص الكريستال مبدينة لندن. 

وطلنب من لورد بادن باول أن ينشئ شيئًا من أجل الفتيات. لقد كّن البطلت األوائل ملنظمة 

تقودها الفتيات والتي أصبحت حركة املرشدات وفتيات الكشافة العاملية ذات العرشة مليني 

عضو يف 150 بلًدا.

 

ولذلك، خصصنا يوم الذكرى العاملي 2019 لهؤالء الفتيات. فنحن نريد أن نحتفل بالقائدات 

افة منذ ذلك الحني، الليت وجدن الحيز ملامرسة  األوائل، وبجميع املرشدات وفتيات الكشَّ

القيادة يف الحركة.  وعندما تتمعنني فام يعنيه أن تكوين قائدة، ستدركني أن كل ما نفعله يف 

حركة املرشدات وفتيات الكشافة هو تنمية القيادة.
 

هذا؟  كل  بدأ  كيف  تعرفني  هل 

مرحًبا يف يوم الذكرى

العاملي 2019

مرحًبا يف يوم الذكرى

العاملي 2019
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الخطوة 1: كوين مستعدة للسفر عرب الزمن.

الخطوة 2: العبي اللعبة وابديئ املغامرة! احريص عىل 

تجربة بعض تحديات “تائه يف الزمن”: نؤكد لِك أنها 

ستكون ممتعة.

الخطوة 3: حان الوقت للقيادة TimeToLead  ! تعريف عىل 

مامرسات القيادة التي جمعتيها وأنشئي قائدتك امللهمة.
 

القيادية  مغامرتك  ملشاركة  عديدة  طرق  هناك 
العاملية: اجلمعية  مع 

وال تنيس أن تشرتي شارات يوم الذكرى العاملي من متجر الجمعية العاملية اإللكرتوين

www.wagggs-shop.org 

احصيل عىل شارة يوم الذكرى العاملي 2019 يف ثالث 

خطوات بسيطة

احصيل عىل شارة يوم الذكرى العاملي 2019 يف ثالث 

خطوات بسيطة

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

#

7

لقد ُصمم مرجع يوم الذكرى العاملي لهذا العام ليخلق حيزًا ممتًعا تستخدم 

افة أمناط التفكري تلك دون الحاجة إىل تعلمها.  فيه املرشدات وفتيات الكشَّ

ستأخذك لعبة “القيادة: 110 عاًما من املغامرة” يف رحلة عرب الزمن من خالل 

الجمع بني خربات املايض وفرص واختيارات حارضنا ومستقبلنا.  هذه اللعبة 

الخاصة بيوم الذكرى العاملي 2019 تدعوكن جميًعا، أيتها املسافرات عرب 

الزمن، يك تنطلقن يف رحلة مثرية بينام نتدرب عىل القيادة سويًا.

هل أنت
مستعدة؟
هل أنت

مستعدة؟

7
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يف لعبة هذا العام، ميكنك املشاركة يف نشاط “قودي التوعية بصندوق يوم الذكرى العاملي”. تعريف عىل 

بداية الصندوق وأهميته وبرامج الجمعية العاملية التي يدعمها.

 

كل بنس وبيسا أو سنت مينح إىل الصندوق يحدث فرقًا من خلل املساعدة يف توفري فرص ترثي الحياة 

للفتيات يف جميع أنحاء العامل. قبل حلول يوم الذكرى العاملي، ملا ال تنظمني نشاطًا لجمع التربعات 

ملجموعتك وتطلبني منهن إحضار ما جمعنه لفعالية يوم الذكرى العاملي الذي تنظميه؟ إن كان لديك 

أفكارك الخاصة لجمع التربعات، تويل زمام األمر ونفذيها. ميكنك أن تجدي املزيد من األفكار لجمع 

wagggs.org/fundraise التربعات عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية

 

ملا ال تواصلني رحلتك القيادية وتجمعني التربعات خارج مجموعة 

املرشدات أو فتيات الكشافة الخاصة بك؟ إذ ميكنك إرشاك مجتمعك 

املحيل وأصدقائك وعائلتك. واكتشفي النتائج املذهلة التي ميكنك 

تحقيقها.

إىل أين ترسلني تربعاتك

حاملا تكملني أنشطتك لجمع التربعات بنجاح وتجمعني األموال، أمامك خيارين:

أرسيل التربعات إىل جمعيتك الوطنية. تواصيل معهم للتعرف عىل التفاصيل، فالعديد من الجمعيات 	 

تجمع التربعات لرتسلها للجمعية العاملية.

أرسيل التربعات مبارشة إىل الجمعية العاملية. ميكنك التربع 	 

عرب اإلنرتنت بواسطة شيك أو بطاقة ائتامنية أو تحويل بنيك. 

wagggs.org/WTDFund التفاصيل يف

 

حاملا نتلقى تربعاتك، سوف تتلقني خطاب شكر وشهادة يوم الذكرى 

العاملي. وذلك كشكر منا عىل عملك الدؤوب.
wtd@wagggs.org

إن كان لديك أي أسئلة عن 

صندوق يوم الذكرى العاملي، 

أرسيل رسالة عىل الربيد اإللكرتوين 

جمع التربعات ليوم ذكرى عامليجمع التربعات ليوم ذكرى عاملي

نحن نقبل تربعات صندوق 

يوم الذكرى العاملي طوال 

العام!
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يقدم صندوق يوم الذكرى العاملي فرًصا ترثي الحياة وتغري من مجتمعك املحيل وعاملك.

 

ما الفارق الذي سيحدثه تربعك؟

وبوجود 10 مليون مرشدة وفتاة كشافة يف 150 بلًدا، توجد دامئًا حاجة ماسة للدعم. وتربعاتك 

لصندوق يوم الذكرى العاملي لها تأثري هائل يف عمل الجمعية العاملية.

ففي العام املايض، قام صندوق يوم الذكرى العاملي بـ:

إتاحة الفرصة للشابات أن يشاركن يف منصة دولية لقيادة التغيري وللمنارصة ألجله يف اللجنة 	 

.)CSW( املعنية بأوضاع املرأة

دعم حملتنا العاملية “أوقفوا العنف” للقضاء عىل العنف ضد الفتيات والنساء.	 

تقديم فرص التنمية القيادية إىل الشابات والقائدات، مثل ندوة “هيلني ستورو” أو مؤمترنا 	 

لقائدات الفتيات يف الفليبني.

متكيننا من تطوير العمل املهم الذي نقوم به يف برنامج يوم الذكرى العاملي.	 

 

يل تقرير تأثري صندوق يوم الذكرى العاملي لعام 2018 حتى تري  إذا كنت تريدين معرفة املزيد، حمِّ

http://bit.ly/WTDFund2018 :الفارق الحيوي الذي تحدثه تربعاتك

دعمك يتيح لنا متكني الفتيات والشابات من الجهر 

بأصواتهن وأن يصبحن قائدات
 

صندوق يوم الذكرى العامليصندوق يوم الذكرى العاملي
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شاريك بصور آلة الزمن الخاصة بكن واستخدمي 

الهاشتاغ  TimeToLead ]وقت القيادة[ و   

WTD2019  ]يوم الذكرى العاملي 2019[!

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

يوم الذكرى العاملي 2019
تذكرة االحتفال

  

ماذا لو استطعت أن تعودي بالزمن إىل الوراء عندما بدأت حركة املرشدات وفتيات الكشافة؟

ماذا لو استطعت زيارة أي من املراكز العاملية التابعة للجمعية العاملية?

ماذا لو كان بإمكانك التحدث مع نفسك من املستقبل؟ 

يوم الذكرى العاملي لهذا العام سيكون رحلة ملهمة عرب الزمن. ولكن عليك أن تكوين 
مستعدة. حرضي حقيبة ظهر صغرية أو حقيبة بها ثلثة أشياء أساسية صغرية. كل يشء 

تختارينه يجب أن ميثل مهارة أو خاصية تحتاجينها للسفر عرب الزمن.

فعىل سبيل املثال، إذا رأيت أنك بحاجة أن تكوين مبدعة، فرمبا ميكنك إحضار قلم ألوان. 

وال تنيس أن تحرضي مااًل لتربعك ليوم الذكرى العاملي. 

تبدأ مغامرتك يف 
 )أضيفي تاريخ االجتامع ووقته(

ال تنيس أن تذكري مجموعتك 

بأن يحرضن مااًل للتربع ليوم 

الذكرى العاملي

#

11

يف إطار ترتيباتك ليوم الذكرى العاملي، لديك خياران للستعداد للعبة.

بداية مغامرتكبداية مغامرتك

إذا كان لديك وقت قبل يوم الذكرى العاملي، استغرقي 45 دقيقة 

يف أداء جلسة “استعدي للسفر عرب الزمن” )بطاقة 13( مع 

مجموعتك. يف أثناء هذه الجلسة، ميكنكن صناعة آالت الزمن 

وإكامل األنشطة للبدء يف استكشاف القيادة. ثم استخدمي 

التذكرة املبينة أدناه لدعوة املجموعة للعب يف اللعبة.

وإن مل يكن لديك الوقت لإلعداد الجلسة، أعطي هذه التذكرة 

إىل األعضاء من الشباب وإىل أصدقائهن.
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ما الذي يجعل املسافر عرب الزمن مسافراً رائعاً؟

يف أثناء يوم الذكر العاملي 2019، ستعملن مًعا بصفتكن فريًقا للسفر عرب الزمن. سيكون هناك العديد 

من الخيارات التي ميكن االختيار من بينها والعديد من املغامرات التي ستتشاركن فيها. يف رأيك، كيف 

ميكن لكل عضو من الفريق أن يساعد فريقه يف أداء أفضل ما عنده؟

أعدي البيان الخاص بك للسفر عرب الزمن.

و يجب أن يشمل:

 األمور التي -يف رأيك- ستصنع فريًقا رائًعا	 

        للسفر عرب الزمن.

 تحديًا شخصيًا واحًدا لكل عضو يف الفريق والذي سيجعله يقدم دعاًم أفضل للفريق. وعىل 	 

كل عضو يف الفريق أن يأيت بهذا التحدي بنفسه، فعىل سبيل املثال، إذا كنت خجولة عادة، 

ميكنك تحدي نفسك بأن تتحدثني علًنا. وإذا كنت تواجهني صعوبة يف اتخاذ القرارات، ميكنك أن 

تتحدي نفسك باقرتاح قرار أو إجابة يف أثناء اللعبة. وإذا كنت تحبني التحدث كثريًا، ميكنك أن 

تتحدي نفسك باإلكثار من اإلصغاء.

كيف ميكنكن مساعدة بعضكن البعض حتى تحققن بيانكن يف أثناء اللعبة؟

البيان هو ترصيح يصف ما الذي ميثله 

فريقك ويوضح آلية العمل سويًا. لذا 

صممي بيانك بإبداع.

ابني فريقك

13

  ابني آلة الزمن الخاصة بك

اإلعدادات: أحرضي ما يكفي من علب الثقاب أو مواد صغرية معاد تدويرها حتى يشكلها فريقك 

لتصبح آلة الزمن الخاصة بكن. ميكنك استخدام أي مواد ترغبني فيها للديكورات، مبا يف ذلك 

البطاقات امللونة واللصقات وأقلم التحديد والصمغ.

 

اطلبي من أفراد املجموعة أن ينقسمن إىل فرق صغرية، وهي املجموعات نفسها التي ستلعب يف 

لعبة يوم الذكرى العاملي. وضحي لهن أنكن ستحتفلن بيوم الذكرى العاملي يف اجتامعكن القادم، 

وتحدي هذا العام سيكون مغامرة عرب الزمن.  ولتنفيذ هذه الرحلة، يجب أن يحظى كل فريق بآلة 

ي كل فريق بأن يتفق عىل الخصائص التي يجب أن تتصف بها آلة الزمن ثم  الزمن الخاصة به. تحدِّ

يصمم منوذًجا أوليًا ثم يبنيه.  وعىل كل فريق أن ينشئ آلة زمن فريدة خاصة به باستخدام علب 

الثقاب أو أي مواد أخرى متاحة.

استعدي للسفر عرب الزمناستعدي للسفر عرب الزمن

نصيحة:
ستستخدم آلة الزمن رمزًا للعبة

 املواد املعاد تدويرها لصناعة آالت الزمن.

ميكنك أداء هذه الجلسة املصغرة االختيارية قبل 

احتفالك، أو يف بداية فعاليتك. ميكنك يف هذه الجلسة أن:

 الجميع
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 إذا كان لديك فائض من الوقت، أكميل أنشطة “استعدي” من البطاقة 13 قبل فعالية 	 

يوم الذكرى العاملي التي تنظمينها.

 وأنت من يحدد وقت اللعبة! نويص بـ 10 دقائق تقريبًا للستعداد و60 دقيقة لجمع 	 

البطاقات و20 دقيقة إلكامل النشاط الختامي. 

 يستغرق كل تحدي 10 دقائق يف املتوسط ولكن يوجد دليل للتوقيت لكل تحدي 	 

موضح يف البطاقة. 

 والختصار وقت اللعبة، تجاهيل بطاقات األنشطة األكرث تعقيًدا. وإلطالة وقت اللعبة، 	 

ملا ال تصممي أنشطتك الخاصة باستخدام النموذج عىل البطاقة 57؟

الوقت 

املطلوب

ميرسة إلدارة اللعبة. ومن املمكن أن تكون قائدة املجموعة أو من املمكن أن يتناوب 	 

أعضاء الفريق القيام بهذا الدور.

نسخة مطبوعة من البطاقات، عىل أن يكون حجم كل بطاقة A5 عىل األقل. 	 

إذا كنت تطبعني البطاقات بنفسك، اطبعي ملف األنشطة عىل ناحية واحدة ثم اطوي 	 

كل صفحة من املنتصف لتصنعي البطاقات.

إذا مل تستطيعي طباعة البطاقات أو صناعتها، استخدمي ورق بثلثة ألوان مختلفة. 	 

رتبيها بالشكل املوضح أدناه، واكتبي أرقام البطاقات عىل كل ورقة. احتفظي بنسخة 

من املرجع )إلكرتونية أو مطبوعة( لتكون متاحة للرجوع إليها للطلع عىل األنشطة.

يحتاج كل فريق إىل رمز آللة الزمن بغرض استخدامها عىل لوحة اللعبة. قد يكون ذلك 	 

الرمز الذي تم صناعته يف أثناء نشاط “استعدي”، أو رمزًا آخر يختاره الفريق. 

حبل أو خيط طويل مبا فيه الكفاية لصناعة حلزون أو قطعة طباشري لرسم حلزون عىل 	 

األرض.

ستة صناديق أو أوعية )مرطبانات( صغرية لتربعات صندوق يوم الذكرى العاملي.	 

املتطلبات

تشكيلة من 10 قطع مختلفة تم إعادة تدويرها ليستخدمها كل فريق	 

غامئم لألعني أو أوشحة	 

أقلم حرب أو أقلم رصاص 	 

ورق	 

طباشري	 

كامريا أو هاتف جوال ميكنه التقاط الصور	 

جدول أهداف التنمية املستدامة من البطاقة 57	 

تعليامت لصنع حاممة باستخدام األوريغامي )فن طي الورق( من البطاقة 59	 

صندوق أدوات 

لعبة يوم 

الذكرى العاملي

اجمعي هذه األشياء 

واحتفظي بها بالقرب 

منك حتى تكتمل 

املوارد املطلوبة 

لجميع األنشطة.

15

افة احتفااًل بيوم الذكرى  يف هذا العام، صممنا لعبة بطاقات تتسم باملرونة للمرشدات وفتيات الكشَّ

العاملي. العبي هذه اللعبة يف اجتامع املجموعة أو يف إحدى حفالت يوم الذكرى العاملي أو فعالية 

خاصة.

اذهبي يف مغامرة عرب الزمن واكتشفي طرقًا جديدة ملامرسة القيادة. اعميل يف فرق لجمع 

أكرث قدر ممكن من مامرسات القيادة من خلل إكامل التحديات يف املايض. 

وأكميل املغامرة من خلل وضع البطاقات مع بعضها البعض لصنع القائدة التي ترغبني يف أن 

تصبحينها.

هدف اللعبة

التفكري يف معنى القيادة بالنسبة لك.	 

اكتشفي كيف ميكنك مامرسة القيادة أكرث كل يوم.	 

التعرف عىل املزيد بشأن الجمعية العاملية وتاريخ حركة املرشدات وفتيات الكشافة.	 

افة من جميع أنحاء العامل.	  املشاركة بأفكارك عن القيادة مع املرشدات وفتيات الكشَّ

قضاء وقت ممتع واالحتفال بيوم الذكرى العاملي.	 

نتائج التعلم

جميع األعامر. بعض األنشطة يوىص بها لفئات عمرية معينة. اختاري البطاقات التي تناسب 

مجموعتك.
الفئة العمرية

لفريقني أو أكرث. يف الوضع األمثل، العبي هذه اللعبة يف فرق صغرية مكونة من 5 إىل 6  

أفراد.
حجم املجموعة

الفريق الحاصل عىل أكرب عدد من البطاقات عند انتهاء الوقت املحدد سيفوز. الفوز يف اللعبة

كيفية لعب لعبة “القيادة: 110 عاٍم من املغامرة”كيفية لعب لعبة “القيادة: 110 عاٍم من املغامرة”



18

اعرثي عىل التعليامت وبطاقات “تائه يف الزمن”، والتزمي بجهة واحدة

استخدمي الطباشري أو حبل لتصنعي حلزونًا كبريًا بأبعاد 1.5x1.5 مرتًا عىل األرض 

لتكون لوحة اللعبة 

قسمي مجموعتك إىل فرق صغرية )من 5 إىل 6  أعضاء تقريبًا(

يختار كل فريق رمزًا ليستخدمه كآلة زمن. قد يكون أحد العنارص التي 	 

أحرضنها للجتامع، أو آلة الزمن التي صنعنها يف أثناء نشاط “استعدي”.

اتفقي عىل مدة اللعب واضبطي مؤقّتًا. تذكري بأن تحجزي 20 دقيقة من وقت 

االجتامع للنشاط الختامي من بطاقة 65

ابديئ اللعبة! تتبادل الفرق األدوار للعب، عىل أن يبدأ أواًل الفريق ذو األعضاء 

األصغر يف السن.

17

االستعداد للعباالستعداد للعب
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ينتقل دور اللعب إيل الفريق التايل.. 3

استمري إىل أن ينتهي الوقت أو تؤخذ جميع البطاقات. الفريق الحاصل عىل أكرب عدد من . 4

البطاقات عند إطلق إنذار االنتهاء، يفوز.

تكمل الفرق النشاط الختامي من البطاقة 65 إلنهاء اللعبة. 5

مالحظة: تدعو بعض األنشطة جميع الفرق للعب؛ يف هذه الحاالت، سيحصل 

الفريق األصيل عىل البطاقة أيًضا ما مل يعطي النشاط تعليامت أخرى.

تعديالت: سباق الزمن

اتبعي التعليامت املوضحة أعله، ولكن بداًل من تبادل األدوار والوقوف ملشاهدة الفرق األخرى وهي تكمل 

أنشطتها، دعي الفريق الذي يكمل نشاطه يبدأ يف دوره التايل مبارشة. مام يعني أن الفرق األكرث تنظياًم 

تزداد فرصها للحصول عىل املزيد من البطاقات، كام سيكون الجميع مشغواًل يف الوقت نفسه، ولكن أقل 

وعياً باملجموعة األوسع. عندما تستهلَك جميع البطاقات، تنتهي اللعبة ويفوز الفريق صاحب أكرث عدد من 

البطاقات.

19

طريقتان للعب

التجهيز

 	 B اخلطي البطاقات سويًا ورتبيها ترتيبًا عشوائيًا عىل طول الحلزون، عىل أن تكون الجهة

باتجاه األعىل لتظهر املامرسة القيادية.

التعليامت

تتبادل الفرق األدوار للعب يف كل دور، يقوم الفريق بـ:

قراءة مامرسات القيادة عىل البطاقات واختيار مامرسة القيادة التي يهدفن إليها.. 1

إلقاء آلة الزمن الخاصة بهن، عىل أن يحاولن أن يجعلن اآللة تسقط عىل البطاقة املتفق عليها.. 2

وإذا سقطت عىل بطاقة )سواء كانت تلك التي يهدفن إليها، أو أي بطاقة أخرى، وذلك ألن 	 

السفر عرب الزمن غري متوقع!( عليهن أن يأخذن البطاقة، ويكملن األنشطة عىل الجانب )أ( 

ويحتفظن بالبطاقة. 

وإذا مل تصيب آلة الزمن البطاقات وسقطت عىل مساحة فارغة يف داخل الحلزون أو خارجه، 	 

عىل امليرسة أن تقرأ تحدي “تائه يف الزمن” من القامئة )عىل البطاقة 25(. يكمل الفريق تحدي 

“تائه يف الزمن” ويتبع أي تعليامت تعطى له.

النسخة 1: القفز عرب الزمنالنسخة 1: القفز عرب الزمن

املايض الحارض

املستقبل تائه يف الزمن
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وإذا سقطت عىل إحدى بطاقات التحدي، عليهن أن يأخذن البطاقة، ويكملن األنشطة عىل الجانب 	 

)أ( ويحتفظن بالبطاقة. 

وإذا سقطت عىل ورقة “تائه يف الزمن”، عىل امليرسة أن تقرأ تحدي “تائه يف الزمن” من القامئة )من 	 

البطاقة 25(. يكمل الفريق تحدي “تائه يف الزمن” ويتبع أي تعليامت تعطى له.

ينتقل دور اللعب إيل الفريق التايل.. 2

عندما يصل فريق ما إىل نهاية الحلزون، يحصل عىل دور إضايف ويعود إىل املنتصف ليستمر يف السفر. 3

استمري إىل أن ينتهي الوقت أو تؤخذ جميع البطاقات. الفريق الحاصل عىل أكرب عدد من البطاقات . 4

عند إطلق إنذار االنتهاء، يفوز.

مالحظة: تدعو بعض األنشطة جميع الفرق للعب؛ يف هذه الحاالت، سيحصل 

الفريق األصيل عىل البطاقة أيًضا ما مل يعطي النشاط تعليامت أخرى.

تعديالت: عالق يف الزمن

اتبعي التعليامت املبينة أعله، ولكن تنتهي اللعبة حاملا يصل أول فريق إىل نهاية الحلزون، ويفوز الفريق 

صاحب أكرب عدد من البطاقات.  ولكن يف هذه النسخة، جميع تحديات “تائه يف الزمن” تعيدك إىل بداية 

الحلزون بداًل من االنتقال بآلة الزمن إىل بطاقة أخرى.

21

التجهيز

ار )سبيرن( ذي مقاطع مرقمة، و27 قطعة ورق صغرية	  ستحتاجني إىل نرد أو دوَّ

رتبي بطاقات التحدي بالرتتيب عىل طول الحلزون بدًءا من املنتصف وبالعمل من املايض وإىل الحارض 	 

إىل املستقبل. يجب أن توضع البطاقات بحيث يكون الوجه )ب( موجًها ألعىل )الوجه الذي فيه 

مامرسة القيادة(. 

ضعي قطعة ورق صغرية بني كل بطاقة تحٍد، أو ارسمي رمزًا عىل األرض بني كل بطاقة تحٍد، وذلك 	 

لتمثيل تحديات “تائه يف الزمن”

التعليامت

تبدأ الفرق بآالت الزمن الخاصة بهن يف منتصف الحلزون ثم يتناوبن اللعب بها بالرتتيب. يف كل دور، يقوم 

الفريق بـ:

إلقاء الرند أو إدارة الدوَّار وتحريك آلة الزمن الخاصة بهن عىل طول عدد البطاقات املبني.. 1

النسخة 2: من املايض إىل الحارضالنسخة 2: من املايض إىل الحارض

املايض الحارض

املستقبل تائه يف الزمن
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منط التفكري التأميل منط تفكري يعكس املساواة بني الجنسني

منط التفكري اإلبداعي والنقدي منط تفكري اإلجراءات املسؤولة

منط التفكري التعاوين منط التفكري الشمويل

23

الوجه )ب(الوجه )أ(

بطاقة املايض

وصف النشاط

رمز منط التفكري القيادي 

الذي يهدف النشاط إىل 

مامرسته. 

املامرسة القيادية

ميكنك أيًضا استخدام البطاقات بطريقة أخرى لتناسب احتفاالت يوم الذكرى العاملي، 

فعىل سبيل املثال:

اختاري بطاقات لتنشئي محطات جديدة للعبة أساسية أو لعبة أكرث شمواًل. 	 

إذا كنت تلعبني اللعبة يف مجموعة كبرية جًدا، فبداًل من أن يجمعن البطاقات، 	 

اجعيل كل فريق يكتب مامرسات القيادة التي جمعنها عندما يكملن تحديًا ما. 

اتريك البطاقات عىل حلزون اللعبة حتى يكون بإمكان الفرق األخرى أن تهبط 

عليها.

أعطي نسخة من البطاقات لكل طليعة ودعيهن يلعنب اللعبة مع أنفسهن.	 

رتبي البطاقات يف شكل أو تصميم لوحة مختلف، أو استخدميها لتصنعي 	   

مسار أو لتستخدم يف لعبة بحث عن كنز.

اخلطي البطاقات واسحبي بطاقة واحدة من مجموعة البطاقات عىل فرتات زمنية 	 

عشوائية يف أثناء حفلة يوم الذكرى العاملي؛ اجعيل الجميع يتوقفن عام يفعلنه 

ويكملن النشاط، بعدها ميكنكن االستمرار يف االحتفال!

اللعبة تغيير 
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استخدمي هذه البطاقات عندما ال تسقط آلة زمن أحد الفرق عىل إحدى بطاقات تحدي املايض أو 

الحارض أو املستقبل. اقريئ أحد تحديات “تائه يف الزمن” عىل الفريق وضعي علمة يف املربع حتى 

تعريف أي التحديات قد اكتملت.  استمري يف القامئة حتى تصيل إىل نهايتها ثم ابديئ من جديد. 

ال، لقد تعطلت آلة الزمن الخاصة بك! سيضيع عليك دورك التايل إلصلحها.  

التقيتي ببعض الكشافة من املايض يف طريقك إىل جزيرة “براونيس”، علِّميهم أغنية لوقت   
الجلوس حول نريان املخيم.

لقد سقطتي عرب بوابة زمنية ووجديت نفسك يف املايض. اذهبي إىل أي بطاقة مايض من اختيارك.  

“أجنس بادن باول” تعطيك توصيلة إىل املستقبل. حريك آلة الزمن الخاصة بك إىل أي بطاقة من   

املستقبل.

بطاقة تحدي املجموعة: الفريق الحاصل عىل هذه البطاقة له حق طلب  املساعدة من صديق   

أو طليعة أخرى يف إكامل تحِد آخر يف اللعبة الحًقا.

   تكسبي دوًرا إضافيًا إذا استطعت ذكر أسامء خمسة مراكز عاملية. 

هل تعلمي ملاذا لدينا صندوق يوم الذكرى العاملي؟ إذا كانت إجابتك صحيحة، تفوزين بدور   

إضايف، وإذا كانت إجابتك خاطئة تخرسين دوًرا. ملزيد من املعلومات تفحيص البطاقة 9

افة من املستقبل يتحدثن لغة ال تعرفينها. ابحثي  التقيتي مجموعة من املرشدات وفتيات الكشَّ  

عن طريقة تقولني بها “يوم ذكرى عاملي سعيد” دون استخدام الكلامت.

   قويل وعدك بطريقة معكوسة لتكسبي دوًرا إضافيًا.

اصنعي الشارة العاملية )الزهرة الثلثية للجمعية العاملية(  باستخدام األفراد يف طليعتك أو   

وحدتك أو فرقتك لتكسبي دوًرا إضافيًا.

افة من املايض. تخرسين دورك يف الجولة املقبلة  تلتقني مجموعة من املرشدات وفتيات الكشَّ  

ألنك متحمسة جًدا للقائهن والتحدث معهن.

قومي بأداء صيحة فريق وإال تخرسين دورك التايل.  
مًعا كفريق واحد، اذكرن اسم قائدة ملهمة بالنسبة لكن. وأخربن املجموعة بالسبب حتى تلقنّي   

بآلة الزمن الخاصة بكن مجدًدا.

تحديات “تائه يف الزمن” )1/2(تحديات “تائه يف الزمن” )1/2(

25
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إذا كان مبقدورك ذكر 3 بلد تم إقامة فعاليات مركز كوسافريي العاملي فيها، احصيل عىل بطاقة   
من املايض من اختيارك.)اإلجابة: غانا، جنوب أفريقيا، رواندا، كينيا، نيجرييا، بنني، مدغشقر، 

أوغندا(.

افة من املستقبل. اذكري شيئاً واحداً ترغبني يف  تقابلني مجموعة من املرشدات وفتيات الكشَّ  

معرفته عن الحركة يف املستقبل؟ 

قومي بأداء أغنية املرشدات أو أغنية الكشافة املفضلة لديك حتى تلقي بآلة الزمن الخاصة بك   

مجدًدا. 

   تقابلني مجموعة من املسافرات التائهات عرب الزمن ويحتجن إىل املساعدة. أعطي أي من 

بطاقاتك إىل الفريق الذي لديه أقل عدد من البطاقات.

اندفعت آلة الزمن الخاصة بك عرب بوابة زمنية. حريك آلة الزمن الخاصة بك إىل بطاقة من   

اختيارك

تقضني وقتًا ممتًعا يف زيارة أحد املراكز العاملية، لذلك تفقدين دوًرا.  

   هل أحرض فريقك تربًعا لصندوق يوم الذكرى العاملي؟ إذا كانت إجابتك بنعم، تفوزين بدور 

إضايف، وإذا كانت إجابتك بل، تخرسين دوًرا. 

اذكري بلًدا واحًدا ترغبني يف معرفة املزيد عنه واذكري السبب. ألقي بآلة الزمن الخاصة بك   

مجدًدا.

جميع الفرق تلعب: تبادلن األفكار للوصول لفكرة ميكن بها جمع التربعات لصالح صندوق يوم   

الذكرى العاملي.

تقابلني بعض األصدقاء يف مغامراتك عرب الزمن وتتحدثني عن القيادة. بّديل أحد البطاقات مع   

فريق آخر من اختيارك.

قويل أحد جمل التنافر اللساين )جملة يصعب النطق بها رسيًعا( أو اخرسي دوًرا.   

عندما تفعلني أمرًا يلهم اآلخرين، فأنت متارسني القيادة. هل ميكن ألحد من فريقك أن يشارك   
بيشء فعله يف األسبوع املايض تسبب يف إلهام شخص ما؟ إذا كان األمر كذلك، تفزن بدور 

إضايف.

جميع الفرق تلعب: يتاح للفرق دقيقة واحدة البتكار طريقة لتحسني آلة الزمن الخاصة بهن.   
والفريق الذي يأيت بأكرث األفكار إبداًعا يصبح عليه الدور ويفوز برحلة مجانية إىل إحدى 

بطاقات املستقبل.

إذا حصلتي عىل أمنية واحدة تغريين بها مجتمعك املحيل لألفضل، فامذا ستكون؟ تشاورن مًعا   
كفريق وشاركن بفكرتكن. تكسنب فرصة أخرى إللقاء آلة الزمن الخاصة بكن.

تحديات “تائه يف الزمن” )2/2(تحديات “تائه يف الزمن” )2/2(
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1. يشء للفتيات1. يشء للفتيات

اإلعداد: ستحتاجني عدد كاف من أقلم الحرب أو أقلم الرصاص وورق لجميع 
املشارِكات. 

طباشري )اختياري(

يف عام 1909، زارت مجموعة من الفتيات حشًدا لفتيان الكشافة يف قرص الكريستال. وطلنب 

االنضامم، ولذلك قام “روبرت بادن باول” وأخته “آجنس” بتأسيس حركة املرشدات لتكون 

“شيئًا للفتيات” للنضامم إليها.

اطلبي من إحدى أعضاء الفريق الوقوف يف املنتصف. ارسمي مخطط لقدميها 

باستخدام الطباشري أو باستخدام ورق وقلم حرب/رصاص لتحديد قدميها. 

حان الوقت للسري يف خطى املرشدات األوائل! فكري يف هتاف أو شعار 
من املمكن أن تكون استخدمته الفتيات يف قرص الكريستال إلقناع اللورد 

بادن باول باقرتاح “شيًئا للفتيات”. يجب عىل كل عضو يف الفريق أن 
“تسري عىل خطى” هؤالء الفتيات، من خالل الوقوف عىل أثر القدمني 

الذي صنعِته للتو ثم يعلّن عن شعارهن.

 الجميع

نصيحة: لألعضاء األصغر سناً، ميكنك أن تطلبي منهن مشاركة 

املجموعة ما الذي تعنيه حركة املرشدات وفتيات الكشافة لهن

بطاقة املايض
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أنشأ “بادن باول” نظام الطليعة لتشجيع الكشافة واملرشدات األوائل عىل 

العمل مًعا يف فرق صغرية. جريب تحدي الفريق هذا لتقوية 

فريقك. 

تناقيش مع فريقك، كيف شعرن عند إكامل مسكة الثقة؟ وملاذا تعد الثقة أمرًا 

مهاًم ألي فريق قوي؟

2. مسكة الثقة2. مسكة الثقة

الخطوة 1. يقف كل فريق يف دائرة، عىل أن تقف إحدى أعضاء الفريق يف 

املنتصف. ثم يكّون الباقي دائرًة خارجيًة. اتخذن وضعية وقوف ثابتة ومرنة 

من خالل وضع أحد القدمني يف املقدمة ووضع األخرى يف الخلف عىل أن 

يفصل بينهام مسافة تقدر بطول الكتف تقريًبا. ميد أعضاء الدائرة أيديهم 

بارتفاع الكتف يف وضعية إمساك العضو الواقفة يف املنتصف. 

الخطوة 2. بعد ذلك، يصبح لدى الشخص الذي يف املنتصف ثالث فرص 

“للسقوط” ناحية األعضاء يف الدائرة. يبدأ الشخص الذي يف املنتصف النشاط 

بأن يقول “املراقبون مستعدون”، ويرد األعضاء يف الدائرة “مستعدون”. ثم 

يصيح الشخص الذي يف املنتصف “سقوط” وينتظر الدائرة الخارجية بأن 

تجيب “ابدأ يف السقوط”. 

الخطوة 3. إذا كان الشخص الذي يف املنتصف يشعر بالثقة، ميكنه أن يطلب 

من أعضاء املجموعة الرجوع خطوة إىل الخلف، مام يخلق دائرة أكرب ويزيد 

املسافة بني الشخص الذي يسقط واملراقبني. وبغض النظر عن اتجاه السقوط، 

عىل الجميع التوجه لإلمساك بالشخص الذي يسقط.

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

 الجميع

بطاقة املايض
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املساواة بني الجنسني يف املعاملة
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3. مهاًل، هذا ليس صحيًحا3. مهاًل، هذا ليس صحيًحا

أنت اآلن يف عام 1908، وقد تلقى شقيقك للتو كتابًا جديًدا مبناسبة عيد 
ميلده عنوانه “الكشافة للفتيان”. وهو عن املهارات الحياتية 

والتخييم وصنع األصدقاء. ويبدو األمر ممتًعا وتريدين 
املشاركة، ولكن الناس يقولون إن الكشافة ليست مناسبة 

للفتيات. 

ماذا يقول الذي اخرتت فعله عن قيادتك: 
اإلجابة )أ(: 

تشعرين بأن تغيري مواقف الناس وآرائهم هو السبيل األفضل للسعي إىل املساواة. فكري يف 
الناس الذين ترينهم كل يوم، مثل العائلة واألصدقاء. هل سبق وأن سمعت أحدهم يتحدث 

بالسوء عن الفتيات؟ ابحثي عن األسباب التي قد تساعدك عىل تغيري آرائهم. 
اإلجابة )ب(:

أنت ال تحبني إضاعة الوقت. فعندما ترين ظلاًم، تترصفني فوًرا. فكري يف جميع املظامل التي 
تعرضت لها الفتيات يف حياتك. هل توجد طرق ميكنك بها اتخاذ التدابري يف مجتمعك املحيل 

ملعالجة عوائق املساواة بني الجنسني يف املعاملة؟
اإلجابة )ج(:

أنت تنظرين إىل الصورة األعم. فيجب أن تحظى الفتيات باملساواة يف املعاملة. فكري يف حقوق 
الفتيات يف بلدك. ما الذي ميكنك املنارصة من أجله للحرص عىل أن يكون للفتيات الحقوق 

والفرص نفسها التي تتوفر للفتيان؟

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

ماذا ستفعلني وملاذا؟
تنضمني إىل مجموعة شقيقك عىل أي حال. فقد حان الوقت ليك يفهموا أن 	 

الفتيات قادرات مثل الفتيان.

تقررين أن تنشئي مجموعة الفتيات الخاصة بك. فأنت وصديقاتك 	 
ستصبحن كشافة عىل أي حال.

 
تخططني للمنارصة ليك يُسَمح للفتيات باالنضامم. فيجب أن تكون الفتيات 	 

قادرات عىل أن يصبحن من الكشافة.

 الجميع

بطاقة املايض



PAST CARD

36

الحقيقة  عن  البحث  يواصلن  القائدات 

PAST CARD

30

تشجع القائدات عىل قيمة حركة 
تقودها الفتيات

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

ميكنك التقاط صورة أو تسجيل هذا ومشاركته مع 

الجمعية العاملية

wagggs

بطاقة املايض

PAST CARD

35

4. حقيقة أم خيال؟

يف هذا النشاط، ستحتاجني إىل بطاقات “حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات 
وفتيات الكشافة”. وسيكون فريقك هم املتحدثات. والفرق األخرى ستكون 

املخمنات وال يجب عليهن أن يطلعن عىل ما يف البطاقة.

وإذا متكنت املتحدثات من إقناع أكرث من نصف املخمنات، يكسنب بطاقة النشاط. وإذا 
مل يتمكنَّ من ذلك، يتم إعادة بطاقة النشاط إىل اللعبة. 

ستقول املتحدثات ثالث عبارات عن تاريخ الحركة اإلرشادية والكشفية. 
عبارتان حقيقيتان )من بطاقات الحقائق( وعبارة كاذبة يخرتعها 

فريقك. وحاويل أن تجعليها قابلة للتصديق بأقىص قدر ممكن. هدفك 
هو أن تربيك املخمنات.

وحاملا يقمن بالتخمني، تكشف املتحدثات عن الكذبة. 

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

4. حقيقة أم خيال؟

 الجميع

بطاقة املايض
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وعندما يتوقف الرقص، يقرتن كل اثنني مًعا ويتشاركن فيام ييل:

كيف شعرت عندما رقصت عىل إيقاع ال “يسمعه” أحد سواك؟	 
هل كان األمر سهًل أم صعبًا؟ وملاذا؟	 
قبل عامني ماضيني، هل كان من املمكن أن ترقيص بنفس هذه الطريقة؟ هل كنت ستجدين 	 

القيام بهذا النشاط أسهل أم أصعب؟ ملاذا تظنني ذلك؟
افة أسهل أم أصعب؟ 	  هل تجدين القيام بهذا النشاط خارج حركة املرشدات وفتيات الكشَّ

ملاذا تظنني ذلك؟

إذا واجهت مجموعتك صعوبة يف األمر، ميكن تسهيل األمر عليهن بتشغيل بعض املوسيقى 
لريقصن عليها.

5. ارقيص مع ماضيك5. ارقيص مع ماضيك

الخطوة 1. تفكر كل عضو يف الفريق يف أغنية أو مقطوعة موسيقية 
مفضلة لديها، وتبدأ يف غنائها يف رسّها، دون إحداث صوت.

الخطوة 2. عندما تصبحن مستعدات، ابدأن بالرقص عىل إيقاع 
األلحان التي يف رؤوسكن، كام لو كانت حفلة موسيقية صامتة!

الخطوة 3. ارقصن ملدة دقيقتني عىل ألحانكن الخاصة!

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها
 الجميع

بطاقة املايض
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نحن يف عام _______1. لقد وصلت حركة املرشدات أو فتيات الكشافة إىل 
بلدك مؤخرًا وأصبحت أنت من أوائل األعضاء. وترغبني يف إرشاك املزيد من 

األفراد من مختلف أنحاء بلدك. أنت متحمسة لألمر، ولكن 
عليك أن تكوين حذرة أيًضا، فأنت ال تعرفني دامئًا كيف ستلئم 
حركة املرشدات أو فتيات الكشافة املجتمعات املحلية األخرى.

انقسمن إىل مجموعات مكونة من فردين. عىل كل مجموعة ابتكار طريقة 
مصافحة خاصة. وعندما يكون لكل مجموعة طريقة مصافحة، افصيل األزواج 

واجعيل كل فرد يبحث عن رشيك جديد. 

عندما تجتمع املجموعة الجديدة، اطلبي منهام أن يعرفا نفسيهام، ثم تعلم 
كل واحدة األخرى طريقة املصافحة الخاصة بها. ثم يصمامن معاً  طريقة 

مصافحة جديدة تجمع بني الطريقتني السابقتني. 

كرري ذلك ملرة ثالثة، عىل أن تتبادل الرشيكتان طرق املصافحة التي سبق أن 
تعلامنها. 

ثم تعود املجموعة إىل التجمع يف دائرة. اطلبي من املشارِكات أن يشاركن 
بجميع طرق املصافحة التي تعلمنها.

ناقيش:

إىل أي مدى تغريت طرق املصافحة عن مثيلتها األوىل؟	 
هل جربت أساليب مختلفة لتنفيذ املهمة؟ 	 
كيف شعرت حيال األمر؟ ما األسلوب األكرث نجاًحا؟	 
هل ميكنك التفكري يف أوقات احتجت فيها إىل العمل مع أفراد آخرين يختلفون عنك، أو يف 	 

بيئات تختلف عن بيئتك؟
كيف “عّدلت من طريقة مصافحتك”؟	 

1  أضيفي العام الذي بدأت فيه حركة املرشدات أو فتيات الكشافة يف بلدك

 نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

6. صافحي وتعلمي6. صافحي وتعلمي

 الجميع

بطاقة املايض
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القائدات يتشاركن القيادة يف 
فرقهن 

#TimeToLead | #WTD2019 

@wagggs_world |  @kusafiriwc

شاركن بصوركن من لعبة “كوسافريي” مع الجمعية 
العاملية ومركز كوسافريي العاملي عرب وسائل 

التواصل االجتامعي.
wagggs | kusafiriworldcentre

بطاقة الحارض

PAST CARDPRESENT CARD

41

 www.wagggs.org/kusafiri :للمزيد من املعلومات 

أقام مركز كوسافريي العاملي فعالية يف عام 2017 تدعى “الفنون 
ألجل التغيري”، يف مدغشقر.  وفيه تعرفنا عىل طرق الستخدام اإلبداع 

لتوسيع نطاق تأثري قيادتنا. فليس من الرضوري أن تكون القيادة 
مرئية أو مسموعة، إذ من املمكن أحيانًا أن تكون محسوسة!

وعندما تنتهني من اللعب لعدة جوالت، فكرن يف األمور التي نجحت يف “متويه” 
القائدة واألمور التي مل تنجح.

يف هذه اللعبة، ما الذي يجعل القائدة قائدة جيدة؟ 	 
هل ميكن تطبيق بعض هذه الصفات يف حياتك اليومية؟	 

الخطوة 1. اطلبي من املجموعة الوقوف يف دائرة.

الخطوة 2. يغادر أحد األفراد الغرفة. ثم يختار البقية قائدة.
 

الخطوة 3. تبدأ القائدة يف القيام بأي ترصف أو إحداث صوت أو حركة وعىل 
الجميع أن يقلدها. وميكن للقائدة أن تغري من ترصفها يف أي وقت وعىل الجميع 

أن يتبعنها.

الخطوة 4. يعود الشخص الواقف يف الخارج إىل الغرفة يف منتصف الدائرة. ليكون 
لها ثلث فرص لتخمني هوية القائدة. وبينام يقوم هذا الشخص بالتخمني، يستمر 

من تبقى من املجموعة يف لعب اللعبة وميكن للقائدة أن تستمر يف تغيري حركاتها. 

الخطوة 5. إذا أعطى الشخص الذي يف املنتصف تخميًنا صحيًحا، فلتمنحنها جولة 
من التصفيق. وإذا كان التخمني خاطئًا، تتلقى القائدة التصفيق. 

اختاري شخًصا آخر ليخرج من الغرفة ثم تبدأ قائدة أخرى باللعب مجدًدا.

7. ارصدي القائدة يف “كوسافريي”7. ارصدي القائدة يف “كوسافريي”

 الجميع

بطاقة الحارض
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تتخذ القائدات التدابري من أجل 
أن تصبح حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة أكرث قوة

بطاقة الحارض
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اإلعداد: عدد كاف من األقلم الرصاص والورق لكل فريق. 
ستة أوعية أو صناديق صغرية وملصقات مكتوب عليها عبارات 

“باستطاعة الفتيات حول العامل” املبينة أدناه. ستحتاج الفتيات إىل 
عملتهن معدنية.

الخطوة 1. حددي الصناديق الصغرية أو األوعية الستة، بحيث يكون عىل كل منها الصقة تحمل إحدى العبارات 

الستة املبينة أدناه.

الخطوة 2. أخربي املجموعة أن صندوق يوم الذكرى العاملي يدعم يف كل عام الجمعية العاملية إلعطاء املزيد من 

الفتيات الفرصة للقيام بأشياء مذهلة. اقريئ العبارات املبينة أدناه )باستطاعة الفتيات حول العامل...( عىل املجموعة 

بأكملها وتأكدي أن الجميع يفهم ما تعنيه تلك العبارات. 

الخطوة 3. تختار كل العبة العبارة التي متثل أكرث يشء ترغب يف أن تصبح الفتيات قادرات عىل فعله، ثم تضع 

عملتها )عملتها( يف الصندوق أو الوعاء الذي يطابق هذه العبارة، 

الخطوة 4. تحققي من العبارة التي حصلت عىل أكرب عدد من األصوات وابحثي عنها يف بطاقة ص.73 ملعرفة أي 

برنامج من برامج الجمعية العاملية يتيح للفتيات الفرصة للقيام بذلك. قومي بدعوة املجموعة ليك تتعرف عىل املزيد 

عن الربنامج الذي حصل عىل أكرب عدد من األصوات. 

باستطاعة الفتيات حول العامل...
منع العنف ضد الفتيات والشابات من الحدوث يف املقام األول. 1
اتخاذ اختيارات سليمة ألنفسهن ولآلخرين. 2
أن يشعرن باملزيد من الثقة يف أنفسهن. 3
التحدث علًنا والتصدي لوهم الصورة املثالية. 4
البقاء يف أمان عند استخدام اإلنرتنت . 5
رفع أصواتهن لتكون مسموعة. 6

وتذكري أن تجمعي العمالت املعدنية من هذا النشاط حتى ميكن إرسالها إىل الجمعية العاملية وإضافتها إىل 

صندوق يوم الذكرى العاملي!

8. قودي التوعية  بصندوق يوم الذكرى العاملي8. قودي التوعية  بصندوق يوم الذكرى العاملي

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

 الجميع

بطاقة الحارض
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تكيِّف القائدات سلوكياتهن لتالئم 
بيئتهن

بطاقة الحارض
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اإلعداد: ستحتاجني إىل مساحة مفتوحة وأشياء مثل غامئم األعني لعصب أعني 
املشارِكات. وتجنبي استخدام الغامئم يف املجموعات األصغر يف السن، إذا كان ذلك 

رضوريًا. 

الخطوة 1. حددي نقطتني يف املساحة املفتوحة، ليحددا بداية الطريق املطلوب ونهايته.

الخطوة 2. يتم تغمية أعني أفراد املجموعة وهن غري قادرات عىل التحدث إىل بعضهن البعض. 
وتوجد مشارِكة واحدة قادرة عىل الرؤية، وتصبح هي قائدة املجموعة.  وعليها أن ترشد املجموعة 

بصمت من نقطة البداية حتى النهاية.

الخطوة 3. يف نهاية النشاط، تناقيش مع املجموعة فيام حدث. كيف كان شعور القائدة؟ هل سبق 
لهن أن تواصلن مع آخرين ال يتحدثون بلغتهن؟ 

كيف تغلنب عىل ذلك؟ كيف ميكن ألعضاء الفريق الليت تم تغمية أعينهن أن يساعدن يف تحقيق 

الهدف؟

ندوة “جولييت لو” هي فعالية رائدة خاصة بالجمعية العاملية لتنمية القيادة للشابات. يف 
عام 2019، سندير أكرب فعالية عىل اإلطالق لندوة “جولييت لو”، ملا يقرب من 1000 مرشدة 

افة ترتاوح أعامرهن من 20 إىل 30 عاًما. وفتاة كشَّ

http://bit.ly/JLS2019 :ملزيد من املعلومات، زوري 

تخييل أنك يف ندوة “جولييت لو” والوقت يف منتصف الليل. وقد تعرفت مؤخًرا عىل طليعتك  
يف هذه الندوة العاملية. وال ميكنكن التواصل مع بعضكن بالكلامت ألنكن ال تتحدثن بنفس 

اللغة.  وعليكن أن تعملن مًعا كمجموعة واحدة للوصول إىل موقع املخيم يف أرسع وقت 
ممكن.

9. رحلة عرب الظالم9. رحلة عرب الظالم

يدعم صندوق يوم الذكرى العاملي أيًضا مشاركة الشابات يف الفعاليات العاملية التابعة للجمعية 

العاملية. هل تربعِت؟

معدات: غامئم لألعني

 الجميع

بطاقة الحارض
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ر القائدات التغيريات البسيطة  تُقدِّ
والتي ترتاكم لتحدث تأثريًا كبريًا

#TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world |  @our_chalet

شاركن بصوركن مع الجمعية العاملية ومركز “آور 
شالية” عرب وسائل التواصل االجتامعي

wagggs | ourchalet

بطاقة الحارض
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الخطوة 1. يف مجموعات، فلتقضني مدة خمس دقائق يف التقاط صورة مبتكرة 

وممتعة إلظهار كيف ميكن ملجموعتك أن تأخذ زمام املبادرة لحامية البيئة. 

الخطوة 2. شاريك الصور مع قائدتك. واملجموعة صاحبة أكرث صورة مبتكرة تفوز 

بهذه البطاقة.

زيدي يف األمر: تناقيش مع مجموعتك يف الطرق التي ميكنك بها تطبيق هذه 

األفكار.

افة، الاليت ترتاوح  يف كل عام، تشارك املرشدات وفتيات الكشَّ
أعامرهن من 18 إىل 25 سنة، يف ندوة “هيلني ستورو”. ويتم 

استضافة الندوة يف “آور شالية”، وهو املركز العاملي التابع 
للجمعية العاملية يف سويرسا. تستكشف الندوة الطرق التي ميكننا 

بها أخذ زمام املبادرة لحامية بيئتنا. ويف نفس الوقت، ميكن 
للمجموعات من جميع أنحاء العامل أن تشارك يف الندوة عرب 
اإلنرتنت. يف عام 2018، شاركت 700 مرشدة وفتاة كشافة. 

www.ourchalet.ch :ملزيد من املعلومات

اإلعداد: هاتف جوال ميكنه التقاط الصور أو كامريا

10. ميكنني أن أكون قائدة خرضاء10. ميكنني أن أكون قائدة خرضاء

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

 الجميع

بطاقة الحارض
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تخلق القائدات حيزًا لإلبداع

@wagggs_world | @sangamwc | 
@sangamworldcentre

شاركن بصور مجموعتكن مع الجمعية العاملية ومركز سانجام 
عرب وسائل التواصل االجتامعي

wagggs | sangamworldcentre

#TimeToLead | #WTD2019 

بطاقة الحارض
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الخطوة 1. اعملن كفريق لتصميم نشاط بسيط للفرق األخرى، باستخدام مجموعة 

مختارة من األشياء املقدمة والتي تم إعادة تدويرها.

الخطوة 2. حاملا تتفقن عىل لعبة، يدير الفريق نشاطه الجديد للفرق األخرى.

نصيحة: ميكن للفرق ذات الفئات العمرية األصغر سًنا أن تدير لعبة أو تنظم أغنية 

يعرفنها.

تتحمل متطوعات “سانجام” مسؤولية إدارة برنامج الفعالية 
افة يف أثناء زيارتهن للمركز.  التي تكملها املرشدات وفتيات الكشَّ
فمهارات التيسري هي أحد أهم مجاالت القيادة التي ميكن لهن 
تنميتها يف أثناء زيارتهن يف “سانجام”. فيجب عىل املتطوعات 

أن يكن مبدعات وأن يتكيفن مع احتياجات املشارِكات ومع كل 
موقف. 

www.sangamworldcentre.org :ملزيد من املعلومات 

اإلعداد: اجمعي 10 أشياء تقومني عادة بإعادة تدويرها لكل طليعة 

من أجل استخدامها يف النشاط.

11. مركز “سانجام” بحاجة إىل مساعدتك11. مركز “سانجام” بحاجة إىل مساعدتك

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

 الجميع

بطاقة الحارض
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تدخل القائدات يف عوامل اآلخرين

بطاقة الحارض
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أنت قائدة طليعة وانضمت إحدى الفتيات إىل مجموعتك. وهي ليست جديدة يف 

طليعتك فحسب، بل هي انتقلت مؤخرًا من جزء آخر من البلد. وهي ليست عىل 

وفاق مع بقية دوريتك وهن يرغنب يف نقلها.

هل هذا يجعلك قائدة؟

اإلجابة )أ(: 	 

نعم ففهم السبب الذي يجعل األفراد يفكرون ويترصفون بطريقة مختلفة يساعدنا عىل 

العمل سويًا وتكييف سلوكنا. تذكري أن تفكري يف األمر وتضعي نفسك محل اآلخرين.

اإلجابة )ب(: 	 

بالطبع. فمن املهم جمع أكرب قدر من املعلومات.  فمن خلل فهم ما يحدث، ميكنك تحديد 

النهج األكرث فاعلية.

اإلجابة )ج(: 	 

نعم. فالعمل مع األفراد اللذين لديهم تجارب تختلف عنا يساعدنا عىل النمو. فذلك هو 

جوهر الحركة اإلرشادية والكشفية. من املهم التأمل يف كيفية تأثري تجارب الفرد يف سلوكه. 

12. مشكالت الطالئع 12. مشكالت الطالئع 

ماذا ستفعلني؟

أ(    تعلنني عن اجتامع للطليعة وتديرين نشاطًا لتساعدي الجميع عىل التفكري 
يف الثقافات واملواقف املختلفة.

ب(   تتحدثني مع العضو الجديد وبقية أعضاء الطليعة لتفهمي الطليعة  
املشكلت بشكل أفضل.

ج(   تطلبني من طليعتك قيادة نشاط يضم الفرقة بأرسها. هذا سيغطي 
الوعي الثقايف وفوائد العمل مع أشخاص مختلفني.  ثم اطلبي منهن أن 

يفكرن فيام تعلمنه.  

 الجميع

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

بطاقة الحارض
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تقرِّب القائدات بني وجهات النظر 
املختلفة

بطاقة املستقبل

FUTURE CARD

53

اإلعداد: عدد كاف من أقلم الحرب والورق لكل فرد.

كيف سيبدو األمر إذا كنت مرشدة أو فتاة كشافة يف عام 

2119؟

الخطوة 1. يرسم كل فرد عىل قطعة ورق رأًسا ميثل مرشدة أو فتاة كشافة من 
عام 2119.  وميكنهن إضافة أي يشء حول الرأس لإليحاء بأننا يف عام 2119.

الخطوة 2. اطوي الورقة، بحث ال يظهر من الرسمة سوى بضعة سنتيمرتات من 
أسفلها. يتبادل الجميع الورق باتجاه اليسار. 

الخطوة 3. يرسم الجميع جساًم يتامىش مع الرقبة. ثم يقمن بطوي الورقة مجدًدا 
إلخفاء الرسمة. 

الخطوة 4. يتبادل الجميع الورق باتجاه اليسار مجدًدا. يف هذه املرة، ترسم 
املشاركات ساقني وقدمني. 

الخطوة 5. يتبادل الجميع الورق باتجاه اليسار للمرة األخرية. يفتح كل فرد إحدى 
افة من عام 2119. الرسومات ليظهرها ويقارّن بني املرشدات وفتيات الكشَّ

تناقيش يف األمور األخرى التي قد تكون مختلفة يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة بعد 100 عام؟ 

شاريك بأفكارك ورسمتك عرب وسائل التواصل االجتامعي باستخدام هاشتاغ TimetoLead   ]حان الوقت 

للقيادة[ وهاشتاغ WTD2019  ]يوم الذكرى العاملي 2019[.

13. يف عام 2119، هل ميكنك أن تتخييل؟13. يف عام 2119، هل ميكنك أن تتخييل؟

نشاط 

للمجموعة 

بأكملها

 الجميع

 #

#
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تستمر القائدات يف تعلم املزيد 
عن العامل من حولهن  

##TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world |  @ourcabana | 
@nuestra_cabana

 شاريك بإجابتك مع الجمعية العاملية ومركز “آور 
كابانا” عرب وسائل التواصل االجتامعي

wagggs | ourcabana

بطاقة املستقبل
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عمرك 24 عاًما وأنت متطوعة يف الصيف يف مركز “آور كابانا”. 

وهذه أول مرة تزورين املكسيك إىل جانب أنها أول مرة لك يف 

أحد املراكز العاملية. ومل يسبق لك أن كنت محاطة بهذا العدد من 

افة من مختلف البلد.   املرشدات وفتيات الكشَّ

ماذا ستفعلني وملاذا؟

أ( تطرحني العديد من األسئلة عىل كل شخص.  فأنت تريدين أن تفهمينهن بشكل
   أفضل، من خلل سؤالهن عام يأكلنه يف الفطور؟ كيف تبدو حركة اإلرشاد يف

   بلدهن؟ ما الذي يعنيه أن تكوين امرأة أو فتاة حيث يعشن؟
ب( تقررين أن تتعلمي أكرب قدر ممكن عن املكسيك ومرشدات املكسيك. فأنت 

   ترغبني أن تجريب حياة السكان املحليني بقدر اإلمكان.
 ج( تنتهزين الفرصة يك تعريف املزيد عن تاريخ “أور كابانيا” والحركة الدولية. 

فأنت تدركني أن حركة املرشدات هي حركة عاملية.

ماذا يقول الذي اخرتت فعله عن قيادتك: 
اإلجابة )أ(: 	 

أنت فضولية جًدا. استخدمي املعلومات التي تجمعينها لتضعي نفسك محل اآلخرين. كيف 
تبدو حياتهم اليومية؟ وإن كان لديهم آراء مختلفة عن آرائك، فام مصدرها؟

اإلجابة )ب(:	 
أنت تقدرين كل فرصة لفهم سياقك وبيئتك. استخدمي ذلك ملواءمة سلوكك. فبعض األمور 

التي اعتدت قولها أو فعلها يف وطنك قد تعد يف مكان آخر أمرًا غري مراعيًا لشعور اآلخرين أو 
غري معتاد.

اإلجابة )ج(:	 
تحبني ربط أفعالك بالصورة األعم. فكري يف تأثري مجموعة املرشدات التي تنتمني إليها يف وطنك 

عىل مجتمعك املحيل وعلقة ذلك بالحركة العاملية. 

14. فضولية يف “كابانيا”14. فضولية يف “كابانيا”

 الجميع

بطاقة املستقبل
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تختار القائدات أفعالهن إلحداث 
تأثري إيجايب

ال تنيس أن تشاريك بأفكارك من املرشدات 
وفتيات الكشافة األخريات. 

زوري موقع thegoals.org لتعريف 
املزيد.

بطاقة املستقبل

FUTURE CARD

57

اإلعداد: قلم رصاص أو حرب للفريق ونسخة من جدول األهداف العاملية. 

استخدمي الجدول يف بطاقة النشاط بداًل من ذلك.

يف عام 2015، اتفق قادة العامل عىل 17 هدًفا يرغنب يف تحقيقه بحلول عام 2030. وكان 

الغرض من ذلك هو إنشاء عامل أفضل من خالل: 

1.القضاء عىل الفقر

2.مكافحة انعدام املساواة

3.الحد من تغري املناخ 

وباالسرتشاد بهذه األهداف، 

أصبح األمر متوقًفا علينا اآلن 

افة من  للعمل مًعا وبناء مستقبل أفضل للجميع. وبالفعل، تعمل املرشدات وفتيات الكشَّ

جميع أنحاء العامل عىل تحقيق تلك األهداف، تعريف عىل املزيد هنا:

www.wagggs.org/SDGs 

الخطوة 1.  يف فريقك، تبادلن األفكار بشأن األهداف العاملية األكرث أهمية لألطفال 
والشباب يف مجتمعك املحيل.  ضعي دائرة حول خمسة أهداف من الجدول املبني أعله. 

الخطوة 2. فلتعلّن عن األهداف الخمسة التي اخرتتنها إىل الفرق األخرى.  يصوت كل 
فرد للهدف األهم بالنسبة له. يعلن فريقك عن الهدف الذي صوتت األغلبية له.

الخطوة 3. لدي جميع الفرق مهلة من دقيقة واحدة للتفكري يف طريقة ميكنهن بها 
املساعدة عىل تحقيق هذا الهدف يف حياتهن اليومية. 

الخطوة 4. مّري عىل الفرق ليعلن كل فرد عن فكرته.

15. ما شكل العامل الذي نرغب  يف العيش فيه؟15. ما شكل العامل الذي نرغب  يف العيش فيه؟

 الجميع

بطاقة املستقبل
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القائدات رفيقات بأنفسهن

#TimeToLead | #WTD2019

@wagggs_world | @PaxLodge

شاريك بصور مجموعتكن يف أثناء صناعة الياممة مع الجمعية 
العاملية ومركز باكس لودج عرب وسائل التواصل االجتامعي.

@wagggs | @PaxLodge

بطاقة املستقبل
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www.paxlodge.org :ملزيد من املعلومات 

اإلعداد: مربعات ورقية وأقلم رصاص وتعليامت لصنع ميامة

ورقية.

اسم “باكس لودج” يعني “السالم”، ومتيمته ميامة تدعى “أوالف”، وهي الرمز العاملي للسالم. 

افة، فإننا نرغب يف أن نوفر الوقت لنتأمل، ونعتني بأنفسنا حتى  وبصفتنا املرشدات وفتيات الكشَّ

نصبح مستعدات لجعل العامل أفضل لآلخرين

الخطوة 1. اتبعي التعليامت لطي حاممة السالم الخاصة بك. 

الخطوة 2. اذكري طريقة واحدة ستغريين بها حياتك لتوفري مزيد من الوقت للشعور بالسالم؟ 

اكتبي أفكارك عىل أجنحة ميامتك.

 اطوي قطعة الورق الخاصة بك نصفني لتصنعي . 1

ثنية ثم افرديها مجدًدا.

اطويها نصفني مجدًدا. 2

اطوي فوق الخط املنقط. 3

اطوي فوق الخط املنقط. 4

اطوي نصفني. 5

اطوي فوق الخط املنقط وكرري االمر عىل الناحية . 6

املقابلة. 

اطوي الورقة لتصنعي ثنية ثم افرديها مجدًدا.. 7

اطوي عىل شكل جيب عىل طول الخط املنقط.. 8

اكمليها من خلل رسم عينني عىل ميامتك. 9

شاريك بصور مجموعتكن يف أثناء صناعة الياممة مع الجمعية العاملية ومركز باكس لودج عرب وسائل 

التواصل االجتامعي.

16. فلتمنحوا السالم فرًصا16. فلتمنحوا السالم فرًصا

 الجميع

بطاقة املستقبل
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تنادي القائدات بعامل تسوده 
املساواة

نصيحة: ميكن لألعضاء األصغر يف السن أن 
يلتقطن صورة ترمز ملا هو مهم للفتيات يف 

مجتمعك املحيل. فعىل سبيل املثال، ميكنهن 
التقاط صورة لكريس، ترمز إىل رضورة وجود 
املزيد من الشابات يف املناصب الحكومية.  

بطاقة املستقبل
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اإلعداد: ستحتاجني إىل معلومات الهدف العاملي رقم 5 يف امللحق.

كيف ميكنك أن تكوين منارِصة؟ 

من خالل الحديث والفعل والتعليم. التأثريعىل الناس

تغيري السياسات أو اللوائح، وتخصيص األموال، وتقديم 

الدعم.

اتخاذ القرارات

 تحسني حياتنا وحياة اآلخرين  النتائج التي نحاول تحقيقها.

افة للمساواة بني الجنسني. يف كل عام، تشارك الجمعية  تنارص املرشدات وفتيات الكشَّ

العاملية يف لجنة األمم املتحدة املعنية بأوضاع املرأة )CSW61(. وتجمع الجمعية العاملية 

افة من جميع أنحاء العامل للتحدث عن حقوق  مجموعة من املرشدات وفتيات الكشَّ

 http://bit.ly/WAGGGS_CSW :الفتيات.  ملزيد من املعلومات، زوري

11+

الخطوة 1. يهدف الهدف العاملي رقم 5 إىل تحقيق املساواة بني الجنسني ومتكني النساء 
والفتيات جميًعا. انظري إىل مجتمعك املحيل أو إىل الوضع الحايل يف بلدك. هل كونك فتي أو 
فتاة يحدث فرقًا يف مدى األمان الذي تشعر/تشعرين به؟ ماذا عن أصدقائك أو األماكن التي 
ميكنك زيارتها؟ كيف ميكن تحقيق الهدف العاملي رقم 5 يف الخمس سنوات القادمة؟ ناقيش 

ذلك مع فريقك ودوين أفكارك.

الخطوة 2. تخييل أنك يف اللجنة املعنية بأوضاع املرأة. تظاهري بأن الفرق األخرى ممثلت عن 
الحكومات )صناع القرار(. ألقي خطابًا مدته 3 دقائق عن كيفية تحقيق الهدف العاملي رقم 5 

باستخدام أفكارك من الخطوة 1.

الخطوة 3. تصوت املستمعات )الفرق األخرى( عىل مدي اقتناعهن بالخطاب. وإذا فاز فريقك 
بأكرث من نصف األصوات، تفوزين بهذه البطاقة. وإن مل يكن كذلك، اتريك البطاقة. 

17. اجعيل املساواة بني الجنسني حقيقة17. اجعيل املساواة بني الجنسني حقيقة

أن تكوين منارِصة، هذا يعني:

التأثري عىل الناس التخاذ قرارات من شأنها تحسني حياتنا وحياة اآلخرين.

بطاقة املستقبل
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تستكشف القائدات املواقف 
واألوضاع بعمق التخاذ قرارات 

جيدة

بطاقة املستقبل
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نحن يف عام 2300. وأنت قائدة طليعة. وقد حصلت طليعتك للتو عىل شارة 

“املسافر عرب الزمن”. ولديك آلة للسفر عرب الزمن بذلت جهًدا شاقًا لتبنيها. وقد 

اختربتها وانتهى بك األمر يف العقد الخاطئ. وال يبدو أن اآللة تعمل. 

ماذا ستفعلني؟

أ( تفكرين يف كيفية إصالحها واملعرفة التي قد تنقصك؟ ثم تبحثني عن شخًصا ميكنه
   القيام بهذا الدور.

ب( كل من يف طليعتك يتمتع مبوهبة إبداعية. فقد بنينت اآللة من قبل. وتبدئن
    جميعكن يف تجربة أشياء مختلفة لرتين إذا كان من املمكن أن تعمل مجدًدا،

    فأنت تحبني تعلم األمور باملامرسة.
ج( اآللة لن تعمل وهذا أمر ال بأس به. ولكنك ترغبني بشدة إىل العودة لوطنك،

    ولذا تبدئني بالتخطيط يف طريقة للعودة دون استخدام آلة الزمن.

هل هذا يجعلك قائدة؟
اإلجابة )أ(:	 

بالطبع. فالقيادة هي أيًضا عن محاولة التعرف عىل ما ال تعلمينه. فل أحد ميلك جميع 
األجوبة. فام دمت تدركني النقص يف معرفتك، ميكنك طلب املساعدة من اآلخرين واستخدام 

مهارات فريقك. 
اإلجابة )ب(:	 

نعم، فاإلبداع صفة رائعة. والتعلم من خلل املامرسة واالستمتاع بالوقت يف أثناء ذلك هو 
الطرق التي يفضل بعضنا التعلم من خللها. فمن املمكن أيًضا أن متنحنا الفرصة الكتشاف 

أمور جديدة.
اإلجابة )ج(:	 

بالتأكيد. فمن املمكن أال تسري األمور عىل النحو املقرر. ومن خلل التفكري يف جميع الخيارات 
املتاحة لك، مبا يف ذلك املوارد من خارج فريقك، ميكنك أن تنجحي.

18. مأزق املسافر18. مأزق املسافر

 الجميع

بطاقة املستقبل
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تأميل يف مامرسات القيادة عىل كل بطاقة. 

ناقيش املامرسات التي تظنني أنها تصنع القائدات امللهامت. ويختار كل عضو يف الفريق 

بطاقة واحدة تعتربها أهم بطاقة. 

استخدمي بطاقات اللعبة وجميع أعضاء فريقك لصنع صورة “ذات لقطة ثابتة” أو 

مقطع فيديو قصري، يظهر قائدتك امللهمة وهي تعمل عىل أرض الواقع، باستخدام 

املامرسات التي تحدثنت عنها. 

شاريك قائدتك امللهمة مع بقية العامل. انرشيها عرب وسائل التواصل االجتامعي باستخدام 

هاشتاغ TimetoLead  ]حان الوقت للقيادة[ وهاشتاغ WTD2019  ]يوم الذكرى 

العاملي 2019[.

تأمالت الختام: بعد انتهاء اللعبة، تكتب املشاركات رسالة إىل “أنفسهن يف املستقبل”. اطلبي منهن كتابة 

املامرسة القيادية املفضلة لديهن من البطاقات وكتابة رسالة لفتحها يف يوم الذكرى العاملي 2020 عن كيف 

سيعملن عىل هذه املامرسة القيادية عىل مدار العام املقبل. 

اجمعي الرسائل وضعيها يف كبسولة زمنية، حتى يتم دفنها أو االحتفاظ بها إىل أن يأيت يوم الذكرى العاملي 

التايل. 

شكِّيل قائدتك امللهمةشكِّيل قائدتك امللهمة

تهانينا
لقد أكملت 

حتدي يوم الذكرى العاملي 2019!

##
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حان الوقت للقيادة 
TimeToLead

حان الوقت للقيادة 
TimeToLead

إذا وصلت لهذا القسم فذلك يعني أنك قد أكملت مغامرتك عرب الزمن بنجاح.   

! نينا تها
إذن، كيف تطورت مهاراتك القيادية يف أثناء مغامرتك؟ ضعي البطاقات التي 

اكتسبها كل فريق عىل األرض.  ضعيها بحيث تكون الناحية )ب( تواجه 

األعىل. 

تبني كل بطاقة مامرسة قيادية. فالقيادة ليست فقط عن دورك 

أو مركزك، بل هي عن متكني نفسك واآلخرين بشكل واعٍ، يف 

كل يوم، من خالل تطوير مامرسات القيادة الخاصة بك.

www.wagggs.org | 
www.worldthinkingday.org

wtd@wagggs.org

@wagggs_world

wagggs
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##

 شاريك مع الجمعية العاملية كيف ستبدو فتياتك من املرشدات

2119!وفتيات الكشافة يف عام
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هناك بعض الكلامت أو املصطلحات التي قد تحتاجني إىل رشحها ملجموعتك. هذه الكلامت مدرجة               

أدناه. عندما يقرأ فريقك أحد تلك املصطلحات، اقريئ عليهن التعريف إذا مل يفهمنها. 

الجمعية العاملية لديها منوذج قيادة جديد، تم وضعه عىل أساس مامرسات 

القيادة.  وهو عن السلوك الذي تختارين القيام به يف كل يوم لتنمية قيادتك. 

ميكنك اعتباره “طرق معيشتك وفكرتك عن العامل”، لتكون أساس هويتك 

بصفتك قائدة. وأفضل طريقة لتحسني ذلك من خلل مامرسة القيادة كل يوم 

بطريقة نشطة.

القيادة 
للجمعية 

العاملية

وهي تشري إىل الحقوق واملسؤوليات والفرص املتساوية للنساء والرجال 

والفتيات والفتيان. فاملساواة ال تعني أن املرأة والرجل سيصبحان متامثلني. 

بل هي تعني أن حقوق املرأة والرجل ومسؤولياتهام وفرصهام لن تتوقف عىل 

كونهام مولودين ذكراً أم أنثى.

املساواة بني 
الجنسني 

هو شخص لديه القدرة وميكنه استخدامها لتحقيق التغيري. مثل املسؤولني 

الحكوميني.
صانع القرار

تعمل اللجنة املعنية بأوضاع املرأة يف إطار نظام األمم املتحدة )UN( يف 

أمور املساواة بني الجنسني ومتكني النساء والفتيات. وهي لجنة وظيفية تابعة 

للمجلس االقتصادي واالجتامعي التابع لألمم املتحدة )ECOSOC(. وذلك 

يعني أنها تقوم مبهام نيابة عنه وتديل باملشورة يف القضايا املتعلقة بالجنسانية.

اللجنة املعنية 
بأوضاع املرأة 

)CSW(

أهداف التنمية املستدامة، أو كام تسمى باألهداف العاملية، اتفق عليها قادة 

العامل يف أيلول/سبتمرب 2015 يف الجمعية العامة لألمم املتحدة. وهي متثل 

اتفاقًا تاريخيًا للتصدي للتحديات التي تواجه عاملنا، مبا يف ذلك الفقر والصحة 

والتغري املناخي وأشكال انعدام املساواة املختلفة. وهناك 17 هدفًا )تسمى 

أيًضا باألهداف العاملية( نسعى لتحقيقها بحلول 2030. 

أهداف التنمية 
املستدامة 

 Sustainable

 Development

Goals )SDGs

الفريق أو الطليعة مكون من عدد صغري من املرشدات وفتيات الكشافة 

تنقسم إليه كل مجموعة عند اللعب
الفريق أو 

الطليعة 
هي كامل املجموعة أو الوحدة أو الفرقة املكونة من املرشدات وأصدقائهن 

الليت يلعنب اللعبة.
املجموعة

(
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املركز العاملي الذي يقع يف أعىل ارتفاع هو “أور كابانيا”، عىل ارتفاع  يبلغ 1542 مرتًا فوق . 1
سطح البحر.

 تم تسمية “كوسافريي” رسميًا يف أثناء بث حي عرب اإلنرتنت يف ترشين األول/أكتوبر . 2
 .2015

جاءت فكرة صندوق يوم الذكرى العاملي من فتاة بلجيكية كتبت رسالة إىل ليدي بادن . 3
باول. وقالت إنه إذا كان يوم الذكرى العاملي يوافق يوم ميلد املؤسسني، فمن املؤكد أنها 

مناسبة جديرة بتقديم الهدايا.

متت إقامة أول مخيم عاملي يف إنجلرتا يف عام 1924. وحرضه 1100 شخًصا من أكرث من . 4
42 بلًدا. كانت الليايل أكرث برودة مام توقعها الضيوف ومل تكن هناك بطانيات كافية. 

يف الساعة 10 من مساء الليلة األوىل، طلبت املرشدات البطانيات من الجريان والفنادق 
واملستشفيات. ويف أقل من نصف ساعة، جمعن أكرث من املطلوب.

تم تصميم العلم العاملي األول، بزهرة ثلثية ذات لون ذهبي عىل خلفية زرقاء فاتحة، . 5
بواسطة إحدى املرشدات من الرنويج وتم تبني هذا التصميم يف عام 1930.

أحد األقاليم الفرعية يف نصف الكرة الجنويب هو منطقة البحر الكاريبي. وهذه املنطقة . 6
متنوعة للغاية وتتحدث بعدة لغات ولها الكثري من التأثري الثقايف من مختلف أنحاء العامل. 

يف عام 1958، تم تشكيل رابطة الكاريبي للمرشدات لتقوية منظامت اإلرشاد هناك، مع 
الرتكيز بشكل خاص عىل تعزيز القدرة التدريبية.

حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 

ملحق أ

حقائق مسلية بشأن 
حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة

ملحق أ
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يف أغسطس 1939، عندما كانت الحرب العاملية الثانية عىل وشك البدء، غادر الضيوف . 14
مركز “آور شالية” وأصبح جاهزاً للخدمة العسكرية إذا لزم األمر. وبعد يومني، وصلت 

مرشدتان من السويد إىل “آور شالية”. وقد شعرتا بالدهشة لعدم وجود أحد الستقبالهام 
يف محطة الحافلة. فقد سافرا عرب أملانيا ومل يدركا أن البلد يف حالة حرب.

كان “فُلْكنا”، وهو املركز العاملي السابق يف لندن، يعمل خلل الحرب العاملية الثانية، فقد . 15
كان الضيوف ينامون يف ملجأ املقر. 

أول دولة يف اإلقليم العريب للجمعية العاملية بدأت فيها حركة املرشدات هي مرص يف عام . 16
 .1925

يف عام 1986، تم العثور عىل الوعاء الفيض والجاروف، الذي تم إهداؤه إىل السيدة “ليزيل . 17
واتيل” لقيامها بوضع حجر األساس ملركز “سانجام” يف عام 1964، عند صائغ فضة يف لندن. 

وقد تم رشاؤه بواسطة مرشدة شديدة امللحظة وأعادتها إىل مركز “سانجام”.

مؤسسة فتيات الكشافة يف الفلبني، “جوزيفا يانيس إسكودا”، وجهها موجود عىل العملة . 18
الورقية الحالية من فئة 1000 بيزو. 

نشأت فكرة إنشاء مركز عاملي يف نصف الكرة الغريب يف أثناء فعالية تدريبية يف كوبا يف . 19
عام 1947. وقد تم تكريم تفاين مركز “أور كابانيا” يف عام 1956، عندما تربعت ليدي بادن 
باول بالباب األزرق الشهري الذي يستقبل كل مرشدة وفتاة كشافة إىل “أور كابانيا”. يطلق 

عليه اسم “باب الرئيسة”،  ويستقبل من يدخلن لبدء مغامرة رائعة.

خلل الحرب العاملية الثانية، بدأت املرشدات “خدمة املرشدات الدولية”، وهي صندوق . 20
مخصص للزهرات واملرشدات لجمع األموال.  وهي أول عمل إغايث دويل يتم تأسيسه 

بواسطة أطفال بشكل كامل تقريبًا.

ملحق أ

حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 
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يف خمسينات القرن العرشين، تشكلت مجموعات املرشدات يف مخيامت اللجئني يف لبنان . 7
واألردن وسوريا. وملا كانت الفتيات ال ميلكن املال، صنعن شارات الزهرة الثلثية من علب 

الرسدين.

يف تشاد، يف الستينات، مل يكن لدى املرشدات أي أموال لدفع رسوم عضويتهن، فاعتدن . 8
عىل تقديم مساهامت عينية مثل األرز أو الفول السوداين. ثم يعاد بيع تلك املساهامت 

حتى تجمع الجمعية ما يكفي من املال.

يف السبعينات من القرن املايض، اعتادت املرشدات يف نيوزيلندا عىل جمع التربعات . 9
باستخدام البيض كحافز. وقد ذهبت الفتيات من باب إىل باب يف صباح يوم السبت من 

كل أسبوع ليطلنب من كل بيت إما التربع أو رشاء بيضة.

يُظِهر غلف كتيب املرشدات الثاين، والذي تم نرشه يف عام 1918، قائدة وفتاتني يرقصن. . 10
وقد رسم تلك الرسمة لورد بادن باول بنفسه. وكان ذلك سبب يف نقد الذع ألن الناس رأوا 

أن هذا الغلف “غري الئق” جًدا.

ميثل إقليم أفريقيا التابع للجمعية العاملية 33 منظمة عضو. فقد ازدادت عضويته يف . 11
العرش سنوات املاضية أكرث من أي إقليم آخر تابع للجمعية العاملية.

 
يف عام 2017، تربعت 115 بلًدا لصالح صندوق يوم الذكرى العاملي، مام يعد رقاًم قياسيًا . 12

لصندوقنا. 

عندما بدأت الحركة اإلرشادية والكشفية يف روسيا، كانت السلطات ترتاب يف املنظمة. . 13
وبحلول عام 1911، تم إغلقها. وتم إرسال الكشافة واملرشدات إىل السجن إذا ُعرف أنهم 

أعضاء يف الحركة. استمرت الفتيات يف االجتامع يف الرس، وبحلول عام 1914 كان هنا 8000 
مرشدة يف روسيا.

حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. حقائق مسلية بشأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 

ملحق أ



FUTURE CARD

74

معلومات عن الهدف العاملي الخامس

ما شكل العامل الذي ترغبني يف العيش فيه؟ نشاط، بطاقة: 61

يهدف الهدف العاملي الخامس )أو هدف التنمية املستدامة الخامس( إىل تحقيق املساواة بني 
الجنسني كام جاء تعريفها يف املرسد  ومتكني النساء والفتيات جميًعا. وهو أحد األهداف العاملية 

الـ 17 لألمم املتحدة. وتعد هذه األهداف إجراء عاملي من 193 بلًدا يهدف إىل القضاء عىل الفقر 
وحامية الكوكب وضامن متتع جميع الناس بالسلم واالزدهار.

 http://bit.ly/GlobalGoalsVideo :ملزيد من املعلومات 

  ولتحقيق الهدف الخامس، عىل كل بلد أن تتفق عىل:

القضاء عىل كل أشكال التمييز ضد النساء والفتيات.	 
القضاء عىل جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، مبا يف ذلك اإلتجار 	 

الجنيس وأشكال االستغالل األخرى.
القضاء عىل جميع املامرسات والتقاليد التي ترض بصحة النساء والفتيات 	 

جسديًا وعقلًيا وجنسًيا.
االعرتاف بعمل املرأة يف املنزل وتقديره. الحرص عىل أن يكون للنساء 	 

والفتيات فرص متساوية ليصبح صوتهن مسموًعا واملشاركة يف جميع 
املجاالت السياسية واالقتصادية والعامة.

حامية حقوق املرأة يف الصحة الجنسية والتناسلية.	 
تعزيز السياسات والقوانني التي تحرص عىل املساواة الجنسانية. وذلك يشمل 	 

إصالحات تتيح للمرأة املساواة يف الحصول عىل ملكية األرايض والسيطرة 
عليها، وأشكال امللكية األخرى، والخدمات املالية، واملرياث، واملوارد الطبيعية.
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الربامج العاملية الخاصة بالجمعية العاملية 

نشاط صندوق يوم الذكرى العاملي، بطاقة: 43

أصوات ضد العنف: متكني الشباب من التعرف عىل أشكال العنف املختلفة وفهم حقوقهم . 1

والشعور بالتمكني للوصول إىل هذه الحقوق. ملزيد من املعلومات:

http://bit.ly/VaVLeadersHandbook       

برنامج التغذية: تعمل الجمعية العاملية يف رشاكة مع منظمة التغذية الدولية للحرص عىل أن . 2

تكون كل فتاة قادرة عىل الحصول عىل تغذية جيدة. ملزيد من املعلومات:

http://bit.ly/NutritionProgramme       

حرة ألكون أنا: حرة ألكون أنا - هو برنامج يبني الثقة الجسدية وتقدير الذات للفتيات! ملزيد . 3

www.free-being-me.com :من املعلومات

خطوات نحو الثقة الجسدية: خطوات نحو الثقة الجسدية - هو برنامج يعلم مهارات املنارصة . 4

 www.free-being-me.com :والتنديد بوهم الصورة املثالية! ملزيد من املعلومات

التصفح الذيك: التعرف عىل كيفية البقاء يف أمان يف أثناء تصفح اإلنرتنت أصبح مهارة رضورية . 5

للشباب يف وقتنا الحايل. احصيل عىل أقىص استفادة من اإلنرتنت من خلل التصفح الذيك. ملزيد 

www.wagggs.org/surf-smart و http://bit.ly/SurfSmartResource :من املعلومات

األهداف العاملية: تركيز الجمعية العاملية حتى عام 2030 هو عىل دعم عمل املرشدات وفتيات . 6

افة يف جميع أنحاء العامل نحو تحقيق األهداف العاملية. فنحن نعمل وسطاًء وميرسين  الكشَّ

وأمناًء من أجل تسهيل املشاركة والرشاكات التي تتمحور حول تلك األهداف. ملزيد من 

 http://bit.ly/SDGsWAGGGS :املعلومات

إذا كنت ترغبني يف معرفة املزيد عن أهداف التنمية املستدامةـ ملا ال تقومي بأداء حزم 
أنشطة #TeamGirl ]فريق الفتيات[ و”كونوا أنتم التغيري”؟

 ميكنك أن تجديها عىل املوقع اإللكرتوين للجمعية العاملية 
 http://bit.ly/WAGGGSResources
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