
إنظمي إىل دورية اإلجابية

#FORHERDIGITALWORLD

#POSITIVITYPATROL  

 ةحئاج ىلع تادشرملا و تايتفلا دودر
19-ديفوك



 ,ةيباجيإلا ىلع ظافحلا بعصلا نم هيف نوكي يذلا تقولا يف

 ةحفاكمل ةيرود عنصل ةيناكمإلا مهيدل ةفاشكلا تايتفو تادشرملا

.كلذ

اهميمصت مت ، تايدحت ةرشع ىلع هذه طاشنلا ةمزح يوتحت

 روطتلاو ملعتلاو نيكمتلاب روعشلل ةصرفلاةاتف لك حنمل 

حمسيس

 عم نواعتلاو ةدايقلا ةسراممب ةرشعلا تايدحتلا عيمج لامكإ كل 

، ملاعلا ءاحنأ عيمج نم نيرخآلا

ءاحنأ عيمج يف ةفاشكلا تايتفو تادشرملل نكمي.ةفاسم ىلعو 

اهنوك لالخ نم تادشرملا نوناق ىلع ظافحلا يف رارمتسالا ملاعلا 

#PositivityPatrol

 نكمي ءيش كانه ، يئاوشع فيطل لمع ىلإ سفنلاب ةيانعلا نم 

.هب مايقلا عيمجلل

 كب ةصاخلا يعامتجالا لصاوتلا لئاسو ىلع كتايدحت جئاتن يكراش

 ةئزجتلا ةمالع مادختساب

PositivityPatrol# .دحت لكل ةددحملا ةئزجتلا ةمالعو ،

م ــهـا ــ ي
ــيرود ــ ــ  ةـ

 ؟ةيباجيالا 

#POSITIVITYPATROL
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TreatYourselfKindly# : التحدي األول

 تبــدأ اإليجابيــة معــك! كيــف ميكنــك أن تكــون لطيًفــا مــع نفســك عندمــا تكــون يف ســياق أقــل مــن الــود؟ البــأس بــأن تشــعري مبشــاعر! حتــى لــو 

.كنــت تشــعر بعــدم الراحــة أو الغضــب أو الخــوف أو أقــل خوفًــا مــن اآلخريــن

:التحدي

 عــري عــن مشــاعرك. ابــدأي بالتعبــر عــن مشــاعرك كــا تريديــن - ميكــن أن يكــون ذلــك مــن خــال رســم أو ســحابة كلــات أو قصيــدة أوحتــى .1

.رقصــة تفســرية

 ابحثــي عــن الشــخص املناســب لــك. خــذي بعــض الوقــت لتكتشــفي مــن هــو الشــخص املناســب ، والشــخص الوحيــد الــذي تثقــن بــه وترغبــن .2

.يف التحــدث معــه عــن مشــاعرك

 كافئــي نفســك. عندمــا تقرريــن مــن هــو الشــخص املناســب ، تحــديث معــه كيــف تشــعرين وتوصــي إىل يشء واحــد ميكنــك القيــام بــه لتجعلــك .3

.أكــر ســعادة

شاريك إبداعاتك عرب اإلنرتنت ورشيكك السعيد مع املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل باستخدام

 #PositivityPatrol #TreatYourselfKindly.

 خــال أوقــات الصعوبــة ، مــن املهــم جــًدا بالنســبة إىل املرشــدات وفتيــات الكشــافة حــول العــامل اتخــاذ خيــارات متأصلــة يف قيمهــن. فكــري يف وعــدك ، كيــف ميكنــك

أن تأخــذي عمــًا يتبــع قانــون اإلرشــاد خــال هــذه األوقات؟

:التحدي

.اصنعي مقطع فيديو لنفسك تقولن وعدك اإلرشادي أو تفعلن شيًئا إيجابًيا لنفسك أو لآلخرين أو ملجتمعك خال هذا الوقت .1

 إلهام اآلخرين. ارشحي يف الفيديو الخاص بك ما سيكون عليه عملك ، حتى تتمكنن من إلهام اآلخرين! ابدأ مقطع الفيديو بكتابة اسمك وبلدك ، و “أعدك بـ .2

...“.

!ارتدي زيك الرسمي وقومي بالتحية حتى تتمكن مرشدة الفتاة واألخوات الكشافة حول العامل من التعرف عليك عىل الفور .3

ValuesIntoAction# : التحدي الثاين

مبجرد مشاركة الفيديو الخاص بك عىل وسائل التواصل االجتامعي مع

#PositivityPatrol و #ValuesIntoAction ، ابدأ اإلجراء وأخربنا كيف تسري األمور.



! إن فهم وجهات نظر اآلخرين وتجاربهم ومراعاتها خال هذا الوقت أمر بالغ األهمية – نحن جميًعا بحاجة إىل القليل من التعاطف والتعاطف

التحدي

 اختــاري شــخًصا للتواصــل معــه. فكــري يف شــخص مل تســمعي منــه مؤخــًرا. قــد يكــون هــذا شــخًصا يف عائلتــك ، أو صديًقــا ال يبــدو أنــه ميــر بوقــت جيــد ، .1

 أو شــخًصا منعــزالً )عــىل ســبيل املثــال ، لــدى بعــض البلــدان مبــادرات ميكنــك مــن خالهــا التواصــل مــع كبــار الســن يف دور رعايــة املســنن بحيــث ال يشــعرون

.)بالعزلــة

 تواصــي معهــم باســتخدام أي وســيلة تريدهــا )مكاملــة هاتفيــة / فيديــو ، بريــد إلكــروين ، خطــاب ، إلــخ( لتســأليهم عــن أحوالهــم. اســتمعي حًقــا إىل تجربتهــم .2

.اآلن وابحثــي عــن يشء ميكنــك القيــام بــه ملســاعدتهم عــىل الشــعور بالســعادة

 قبــل نــر أي يشء ، يرجــى .UnderstandingOthers#  و PositivityPatrol# فهــم أفضــل لهــم. شــارك كيــف ســاعدك هــذا يف فهمهــا بشــكل أفضــل مــع 3

.التأكــد مــن أن يســعدك مشــاركة كل مــا تنــره

UnderstandingOthers# :التحدي الثالث

TheBestYou# :التحدي الرابع

.يف بعض األحيان ، يتعني علينا جميًعا التحيل باملرونة والتكيف مع السياق الجديد

التحدي
:فكري فيام كان عليك تغيريه يف حياتك ، وما هي اإلجراءات الخمسة التي ميكنك اتخاذها ، حتى تتمكنني من االستمرار يف

تعلم •

ضع نفسك مكان اآلخرين •

فهم الصورة األكر •

العمل أو التواصل مع اآلخرين •

األعال الطيبة الكاملة •

ــا ــك فعله ــي ميكن  شــارك بنصائحــك حــول األشــياء الت

 حتــى عندمــا تكــون األمــور  TheBestYou # لتكــون

ــتخدامها ــَس اس ــة ، وال تن  ، PositivityPatrol # صعب

.حتــى نتمكــن مــن رؤيــة جميــع أفعالــك



 أرصخــي بصــوت عــال. انــري صيحــة عــى وســائل التواصــل .2
باســتخدام بــك  الخاصــة   PositivityPatrol# االجتامعــي 
 حتــى تتمكــن قيادتهــم مــن إلهــام ، LeaderLikeYou# و
ــامل ــاء الع ــع أنح ــات يف جمي .الفتي

يرجى تذكر أن تطلبي املوافقة إذا كنت تريدين نرش صورة

.)لقائدتك امللهمة )إذا كانت صورته ليست صورة عامة 

LeaderLikeYou# :التحدي الخامس
 تتأثــر الفتيــات والنســاء بشــكل غــري متناســب بهــذه األزمــة )انظــري بيــان موقفنــا هنــا(. أكــر مــن أي وقــت مــى ، نحــن بحاجــة إىل متكــني أي وكل فتــاة ملامرســة القيــادة ، بحيــث

.ميكــن للفتيــات والنســاء أن يخرجــن إىل الجانــب اآلخــر ويشــعرن بأنهــن قــادة يتمتعــن بالوكالــة

التحدي

PictureThis# :التحدي السادس
.يبدو العامل كئيبًا متاًما اآلن - لكن هذه ليست الصورة الكاملة! تحدث بعض األشياء الجيدة يف كل مكان يف العامل ، كل يوم

التحدي

 مشــاركة األخبــار الجيــدة. ســاعدي أخواتــك يف جميــع أنحــاء العــامل عــى استكشــاف مــدى تعقيــد .1
ــة ــاركة قص ــال مش ــن خ ــة م ــورة الكامل ــم الص ــة وفه ــر مختلف ــات نظ ــن وجه ــم م ــامل ، والتعل  الع
 PositivityPatrol# األخبــار الســارة املفضلــة لديــك مــن منطقتــك املحليــة هــذا األســبوع ، باســتخدام
.PictureThis# و

ImpactFromHome# :التحدي السابع
.جزء من كونك قائًدة جيًدة هو إيجاد أفكار وحلول مبتكرة الستكشاف كيف ميكن أن تعمل األشياء بشكل أفضل

التحدي

 مــدي يــد العــون. بالنســبة لهــذا التحــدي ، جــريب أشــياء مختلفــة ملســاعدة اآلخريــن يف الوقــت الحــايل )باتبــاع قواعــد .1
!التباعــد االجتامعــي بالطبــع!( - دعــي خيالــك يتدفــق ، فــا يشء غريــب أو مثــري للســخرية

مبجرد العثور عى يشء إبداعي ، شاركيه بأي طريقة تريدينها مع
 #PositivityPatrol و #ImpactFromHome

إلهام القادة. فكري يف األشخاص من حولك .1
تلهمك قيادتهم يف هذا الوقت. ملاذا يلهمونك؟ 
هل تعتقدين ميكنهن أيًضا إلهام اآلخرين؟ 

 ترقبــوا وســائل التواصــل االجتامعــي للجمعيــة العامليــة للمرشــدات وفتيــات الكشافةالكتشــاف التأثــري

.املذهــل الــذي تحدثــه املرشــدات وفتيــات الكشــافة عــىل مجتمعاتهــن مــن املنــزل

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/Position_Paper_on_COVID_19.pdf


WonderfulWomen# :التحدي الثامن

بالنسبة للكثري منا ، الوقت بطيء بعض اليشء يف الوقت الحايل - مام يعني أنه وقت رائع إلجراء بعض األبحاث ومشاركة

.ما تعلمناه مع اآلخرين 

التحدي

.البحث. قومي ببعض األبحاث حول النساء اللوايت فعلن أشياء رائعة لتغير عاملهن .1

.WonderfulWomen# و PositivityPatrol# اخر واحدة وشارك ملفها الشخيص مع .2

!تحدي نفسك واختيار شخص مل تكن تعرفه قبل هذا األسبوع

InThePicture# :التحدي التاسع
.يف حالة األزمات ، من السهل أن تشعر أنه ال يوجد سوى رسد واحد ومنظور واحد

.حركة املرشدات وفتيات الكشافة هي حركة نبذل فيها جميًعا قصارى جهدنا لخلق مساحات ميكن للجميع املشاركة فيها بشكل كامل

التحدي

 من هو املفقود؟ قومي بإنشاء متثيل مريئ ، أي ارسمي صورة أو قومي بعمل صورة مجمعة إلظهار من هو مفقود .1

InThePicture# من املحادثة اآلن حتى ميكن أن يكون

LearningFromMyself# :التحدي العارش

.مام يعني أن الوقت مناسب اآلن للتفكري يف مشاعرك وتجاربك - PositivityPatrol# إنه اآلن التحدي 10 من

التحدي

اكتبي رسالة إىل نفسك األصغر قلياً )قبل أن يكون هذا هو واقعك(. أخري نفسك مبا كنت بحاجة إىل معرفته قبل أن يبدأ كل .1

.هذا ، وما الذي تعلمته عن نفسك حتى اآلن 

 LearningFromMyself# شــاريك رســالتك. ميكنــك مشــاركة جــزء مــن الرســالة أو الظــرف إذا مل تكــوين مرتاًحــا ملشــاركة املحتــوى ، ونــره باســتخدام .2

.PositivityPatrol# و



#POSITIVITYPATROL
#FORHERDIGITALWORLD


