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تالاصتالاب ةصاخلا تاودألا ةعومجم – 2021 يملاعلا ىركذلا موي

 مرحبًا بك يف مجموعة األدوات الخاصة باالتصاالت ليوم الذكرى العاملي 2021! نأمل أن تنضموا إلينا لالحتفال بيوم الذكرى العاملي وأن تقفوا مع أكرث من •

 عرشة ماليني من املرشدات وفتيات الكشافة من أجل الدعوة إىل السالم يف حياتنا ويف العامل. إن بناء السالم هو يف القلب من حركة املرشدات وفتيات الكشافة،

 وهو أمر حيوي ومتصل اليوم ودامئاً.  ملساعدتك يف الحصول عىل تجربة رائعة ليوم الذكرى العاملي، قمنا بإنشاء هذه املجموعة من األدوات للتواصل، مع

 نصائح واقرتاحات لنرش الرسالة وتعزيز أنشطة يوم الذكرى العاملي الخاصة بكم. ونظراً لعدم قدرة العديد منا عىل مامرسة أنشطة التدريب املبارش هذا

 العام، تم تكييف الكثري من املعلومات الواردة يف هذه الحزمة لدعم نقل أنشطتكم عرب اإلنرتنت. وهناك أيضاً معلومات لدعم األعضاء الذين سيقومون -عىل

:األغلب- بتنفيذ األنشطة بدون استخدام االنرتنت. ستجد يف هذه الحزمة ما ييل

 ملخص موجز عن السامت والرسائل الخاصة بيوم الذكرى العاملي 2021. )للحصول عىل مزيد من املعلومات املستفيضة، يرجى الرجوع إىل حزمة أنشطة  •

)يوم الذكرى العاملي

الصور ورسائل االتصاالت الرئيسية، ليك تتكيف مع احتياجاتك وتستخدم حسب الحاجة  •

تقويم مقرتح لالتصاالت   •

.االتصاالت الخاصة بيوم الذكرى العاملي عرب االنرتنت – نصائح واقرتاحات ومنوذج الستخدامه وتكييفه  •

االتصاالت الخاصة بيوم الذكرى العاملي بدون استخدام االنرتنت – اقرتاحات حول االتصاالت التي ال تحتاج إىل اتصال باإلنرتنت  •

التمويل الخاص بيوم الذكرى العاملي – معلومات وأفكار  •

 

 إذا كنت بحاجة إىل أي دعم أو معلومات إضافية، تسعد كريستي ميتشل مديرة اتصاالت العضوية بتقديم املساعدة! أرسل بريًدا إلكرتونيًا إىل

comms@wagggs.org 

 

 لنبدأ العمل – شعار يوم الذكرى العاملي 2021
رحلة من ثالثة أجزاء

 يصادف هذا العام نهاية رحلة استمرت ثالث سنوات ليوم الذكرى العاملي، تحت ثالث شعارات مختلفة: القيادة، املساواة والشمول، وبناء السالم. يحتفل يوم

 .الذكرى العاملي 2021 بثالث هذه الشعارات من خالل األنشطة التي تستكشف معنى السالم وكيف ميكننا العمل لنكون من بناة السالم

بناء السالم: حزمة األنشطة

 متتلئ حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي 2021 »الوقوف معاً من أجل السالم« باألنشطة التي ميكنك استخدامها للتعرف عىل بناء السالم، وكسب شارة يوم الذكرى

 العاملي 2021. هناك ثالثة أقسام لألنشطة هذا العام: الوقوف بقوة، الصمود، والتكاتف. تم أيًضا تكييف األنشطة املوجودة يف الحزمة هذا العام بحيث تكون

.مناسبة لتنفيذ منصة عرب اإلنرتنت، حيث ال يزال التفاعل املبارش غري ممكن

مقدمة: لنقف معاً من اجل السالم



ملاذا نتواصل؟

 بإمكان أنشطة التواصل املناسبة أن متنحك يوم ذكرى عاملي مختلفاً إىل حد كبري! ستساعدك هذه الحزمة يف التخطيط لألنشطة واإلجراءات التي ستسمح ملختلف

 األشخاص مبعرفة ما تقوم به مجموعتك، ودعم جهود جمع التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي، واالحتفال بنجاحاتك. إن التحقق من حصولك عىل اتصاالت

.متسقة وقوية وذات صلة من شأنه أن يحدث فرقاً كبرياً

:عندما تبدأ بالتفكري يف اتصاالتك، من املهم التفكري يف أهدافك. فيام ييل بعض أولويات االتصاالت ليوم الذكرى العاملي

!نريد أن نضم املزيد من املرشدات ليوم الذكرى العاملي أكرث من أي وقت مىض •

نريد أن نجعل الفتيات يشعرن باالرتباط واالخوية العاملية، من خالل إظهار عدد املشاركات يف مختلف أنحاء العامل •

نريد أن نوفر منرباً للحديث والتفكري بشأن القضايا التي تؤثر عىل الفتيات يف كل بلد •

نريد أن نجمع التربعات مبارشة عرب اإلنرتنت أو من خالل الجمعية الوطنية •

بناء السالم: الرسائل األساسية

:نقف سويا من اجل السالم. من خالل أنشطة يوم الذكرى العاملي لهذا العام، سنحقق ذلك بثالث طرق

الوقوف بقوة
فهم معنى بناء السالم •

.استكشاف القضايا واإلجراءات التي قد تؤدي إىل الرصاع وتلك التي تؤدي إىل السالم  •

.متكني أنفسنا من العمل كبناة للسالم •

الصمود
.استكشاف مواقف النزاع من وجهات نظر مختلفة •

.مامرسة تكييف السلوك لحل الرصاع وبناء السالم •

.استكشاف االرتباط بني التمييز واالقصاء والسالم •

التكاتف
.اتخاذ القرارات املتأصلة يف قيمنا  •

.التفكري يف التأثري املرتتب عىل افعالنا، وكيف قد تؤثر عىل مجموعات مختلفة  •

.اتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنشاء مجتمع أكرث ترحيبًا وسالما  •



الجدول الزمني

 من خالل تخطيط أنشطة االتصاالت الخاصة بك مسبًقا، ميكنك التأكد من وصول رسائلك إىل األشخاص املناسبني يف الوقت املناسب. ال تنَس أن هذه الحزمة تحتوي

 عىل بعض صور يوم الذكرى العاملي التي ميكنك استخدامها يف أنشطتك، مبا يف ذلك منشورات الوسائط االجتامعية. فيام ييل جدول زمني مقرتح ملساعدتك يف

.التخطيط. هذا التقويم خاص بالنشاطات عرب إنرتنت بشكل أسايس، ولكن يُرجى إلقاء نظرة أدناه عىل بعض اقرتاحات التواصل بدون االنرتنت التي ميكنك تنظيمها

 - !قبل 6 أسابيع: يوم الذكرى العاملي يقرتب
 عىل الرغم من أنه قد يبدو مقدًما جًدا، إال أنه ميكنك البدء بالتحدث عن يوم الذكرى العاملي قبل 6 أسابيع تقريبًا، لتقديم املوضوع والبدء يف إثارة حامسة

 األشخاص ملا تخطط له. ينبغي أن يسلط املحتوى الضوء عىل اليوم وأن يتضمن معلومات تشويقية لخلق الطاقة واإلثارة القرتاب يوم الذكرى العاملي. ميكنك مشاركة

.الصور واملعلومات عىل وسائل التواصل االجتامعي، أو ميكنك التفكري يف طرق لتقديم جمهورك إىل املوضوع وإثارة حامسته

 – قبل 3 أسابيع: ابدأ املحادثات
 ابدأ يف إجراء محادثات من شأنها املساعدة يف جعل الفتيات يتحدثن يف مجتمعك. وقد يتضمن هذا مشاركة األسئلة أو استطالعات الرأي عرب وسائل التواصل

 االجتامعي، لتشجيعهن عىل التعليق ومشاركة أفكارهن وتعليقاتهن. كام ميكنك تشجيع الفتيات عىل البدء بالتفكري يف إنشاء فعاليات أو أنشطة مجتمعية محلية

.خاصة بهن، وتبادل املعلومات حول هذه األنشطة

 - قبل أسبوع واحد: االستعداد إلطالق املحتوى
 شارك املحتوى األكرث جاذبية عرب اإلنرتنت إلظهار مدى استعدادك إلطالق املحتوى، وللتأكد من فهم كل فرد يف مجتمعك للرسالة. ميكنك االستمرار يف لفت االنتباه 

.وإثارة حامسة الجميع بشأن الحدث القادم وعرض مخططاتك

 – !يف يوم االحتفال: هيا بنا نبدأ
 شارك ما لديك مع مجتمعك، واحتفل باإلنجازات والنتائج التي حققتها من خالل ما كنت تخطط له. تأكد أيًضا من تسجيل األحداث الرئيسية التي تحدث لخلق

حامس وإثارة، عن طريق التقاط الصور ومقاطع الفيديو حيثام أمكن، وتسجيل الشارة

 – بعد أسبوع واحد: الشكر والعرفان
 االحتفال باملجموعة التي شاركت يف يوم الذكرى العاملي وتقديم الشكر لهم. ميكنك مشاركة قصص النجاح والصور من األنشطة التي متت بعد الحصول عىل 

.موافقتهم



الرسائل األساسية

 هنا ميكنك العثور عىل بعض املنشورات املقرتحة حول الرسائل الرئيسية ليوم الذكرى العاملي، والتي ميكنك استخدامها للرتويج ليومك. وميكنك استخدامها كام هي

.أو عىل وسائل التواصل االجتامعي أو تكييفها لتناسب جمهورك عىل أفضل وجه

تقديم يوم الذكرى العاملي لجمهورك
 يف 22 فرباير، انضم إلينا يف االجتامع ليوم التفكري العاملي! يف 22 فرباير من كل عام نحتفل بهذا اليوم الخاص من الصداقة وجمع التربعات والتعاون. وبالعمل

.الجامعي نستطيع أن نجعل العامل مكاناً أفضل للفتيات والنساء

 ونحن معا حركة للفتيات. يف يوم التفكري العاملي هذا، سوف يتحد املاليني من الناس لجمع التربعات من أجل مستقبل من التنوع واملساواة واالندماج. هل ستكون

أحدهم؟

 هذا هو العام الخامس والتسعني من يوم الذكرى العاملي، ونود أن نحبّك لالنضامم إليه! احتفل، وناقش، وجمع التربعات – افعل كل ما بوسعك للمساعدة يف جعل

البلد/املنطقة مكانًا أفضل للفتيات. كيف ستشارك يف 22 فرباير؟

!لنقف من أجل السالم
 ويف مختلف أنحاء العامل اليوم يعاين املاليني من البرش بسبب الرصاعات النشطة. إننا نريد معا أن نكون تأثريا إيجابيا عىل املجتمع وأن نساعد عىل بناء مستقبل

.أفضل وسلمي للجميع

.ونحن نعتقد أن بناء السالم هو مفتاح تحقيق مستقبل مستدام ومتكافئ للجميع. ونحن نقف وقفة ونقف معا من أجل السالم

!لكل فرد الحق يف العيش يف سالم. ملاذا ال تشاركنا رسالتك للسالم يف التعليقات أدناه

 .لبناء السالم يجب أن نعمل معا كمجتمع؛ فالفرد وحده ال يستطيع أن يحقق السالم. انضّم إلينا للوقوف بقوة ولنصمد ونتكاتف معاً

الحصول عىل شارة يوم الذكرى العاملي
.انضم إلينا ونحن نرتك آثار السالم يف أماكن يصعب فيها التوصل إليه يف كثري من األحيان

. ساعدنا يف  إكامل لغز السالم! هل أنت مستعد لالنضامم إىل أنشطة يوم الذكرى العاملي؟ قم بتنزيل حزمة النشاط هنا اآلن

 .هل انت عىل استعداد للحصول عىل شارة يوم الذكرى العاملي؟ استعد ملشاركة رسالة السالم معنا يف يوم الذكرى العاملي

 

جمع التربعات ليوم الذكرى العاملي
 لقد حان الوقت التخاذ التدابري الالزمة. يف يوم الذكرى العاملي هذا العام، نعمل عىل توحيد الصفوف مع املاليني من الناس يف مختلف أنحاء العامل من أجل إحالل

السالم يف حياة املزيد من الفتيات. ميكنك أن تكوين واحدة منهن! هل ستجمعني املال لنا وتساعدين يف متويل املشاريع املغرية للحياة؟

.يف يوم الذكرى العاملي هذا العام، دعونا نثبت مدى قوة حركتنا لصالح الفتيات! كل قرش نجمعه سوف يساعدنا يف دعم الفتيات يف مختلف أنحاء العامل

.كيف تخططني لجمع التربعات ليوم الذكرى العاملي؟ تذكري أن أي أموال تجمعينها ستساعد يف متكني الفتيات من تحقيق ما تؤمن به يف الحياة

 هل تريدين جمع أموال لنا يف يوم الذكرى العاملي هذا العام؟ هناك العديد من الطرق التي ميكنك من خاللها املساعدة – مثل الخروج يف مسرية، أو إقامة أمسية

!لأللغاز أو مزاد، ارتداء زي مميز، بيع املخبوزات – أياً كان ما تفضلني



وسائل التواصل االجتامعي

 .لقد قمنا بعمل مجموعة من صور يوم الذكرى العاملي، والتي ميكنك استخدامها للتواصل

الحسابات وعالمات الوسم

:عالمات الوسم لهذا العام هي

#WTD2021

#WorldThinking Day 

#StandTogetherForPeace

:نسعد باستخدامك لعالمات الوسم الخاصة بنا يف منشورات يوم الذكرى العاملي الخاصة بك عىل حساباتنا التالية

 https://www.facebook.com/wagggsworld:فيسبوك

wagggsworld@ :تويرت

 wagggsworld@ :انستجرام

بعيدا عن االنرتنت – أفكار أخرى للتواصل

 ومع ثبات أعداد كبرية منا، ومع عدم قدرة مجموعات من املرشدات وفتيات الكشافة عىل االجتامع وجهاً لوجه، أصبح الكثري من األنشطة اإلرشادية عىل اإلنرتنت.

 ومع ذلك، ليس من الرضوري أن يكون الجميع عىل اإلنرتنت ونحن نعلم أن الكثري منكم سيضطلع بأنشطة وجهاً لوجه حيثام أمكن. إليك بعض االقرتاحات حول

:الذي ال يحتاج إىل اتصال باإلنرتنت WTD أنشطة االتصاالت التي ميكنك القيام بها للرتويج لـ

شاريك املعلومات مع الجرائد ونرشات األخبار املحلية
 إذا كنت تخططني ألنشطة تعتقدين أنها ستكون ذات أهمية ملجتمعك املحيل، فلامذا ال تتصلني بجريدة محلية أو بنرشة أخبار إلعالمهم بها؟ ميكنك إعداد نرشة

 صحفية إلرسالها إليهم )ميكن العثور هنا عىل مزيد من املعلومات حول إعداد نرشة صحفية( توفر معلومات حول ما تخططني له وسبب ذلك. إذا قمت بإرسال

 نرشة صحفية، فتأكدي من إرسالها إىل جهة األخبار مسبًقا يف اليوم، للتأكد من توفر الوقت لديهم للتحدث معك إذا كانت لديهم أي أسئلة، ولوضعها يف جدول

.الطباعة الخاص بهم

شاريك املعلومات مع محطات اإلذاعة والبودكاست
 سيكون هناك العديد من محطات الراديو أو البودكاست املحلية التي قد تكون مهتمة أيضاً بأنشطة يوم الذكرى العاملي. قومي بإعداد بيان لنفسك يحدد خططك،

 مبا يف ذلك املعلومات املهمة مثل التاريخ والوقت الذي سيتم فيه تنفيذ األنشطة. ميكنك االتصال مبحطة الراديو املحلية للتحدث مع الصحفيني ومشاركة املعلومات

.التي قمت بإعدادها معهم

 

استخدام لوحات اإلعالن باملجتمع املحيل



 إذا كان لديك نشاط مخطط تريدين أن يعرف عنه األشخاص، فلامذا ال تضعني ملصقات عىل لوحات إعالن املجتمع املحيل. وميكن العثور عىل هذه اللوحات يف

!املتاجر املحلية أو املؤسسات الدينية، فقط تأكدي من الحصول عىل التصاريح الالزمة قبل القيام بذلك

تنفيذ استطالع عرب الهاتف
 إذا مل تتمكني من تنفيذ االجتامع بشكل مبارش، ومل تتمكني أيًضا من إجراء أنشطة عرب اإلنرتنت، فلامذا ال تقومني باستخدام شبكة الهاتف الخاصة بك للتواصل؟

 ميكنك االتصال بفتياتك ومجتمعك، إن أمكن، عرب رسالة نصية لتشجيعهم عىل االحتفال بيوم الذكرى العاملي معك، وطرح سؤال عليهم لإلجابة عليه. ميكنك بعد

.*ذلك جمع الردود إلنشاء ملصق لعرضه يف اجتامعك التايل، أو يف حدث مجتمعي. إليك منوذج لرسالة نصية ميكنك مشاركتها

 يوم 22 فرباير/شباط هو يوم الذكرى العاملي! وهذا العام، شعار اليوم هو بناء السالم. انتظر ردكم عن ماذا يعني بناء السالم بالنسبة إليك! وسوف نضم استجابتك«

.»إىل ملصق، وسوف نتشاركه يف اجتامعنا اإلرشادي/ الكشفي التايل

 يوم 22 فرباير/شباط هو يوم الذكرى العاملي، ونحن نتحدث هذا العام عن السالم. اكتب ما يعنيه السالم بالنسبة إليك عىل ورقة، ثم أرسل يل صورة لنفسك بالزي«

.»الكشفي/ اإلرشادي تحمل الورقة. وسنضيف صورتك إىل ملصقنا الذي سنشاركه يف اجتامعنا اإلرشادي/ الكشفي التايل

.يرجى االتصال فقط باألشخاص الذين منحوا إذناً رصيًحا لك بالقيام بذلك فيام يتعلق بأمور خاصة باملرشدات/ فتيات الكشافة*

جمع التربعات – تراث يوم الذكرى العاملي

 بدأ تقليد جمع التربعات ليوم الذكرى العاملي يف عام 1932، عندما طلبت السيدة أوليف بادن باول من املرشدات والكشافة يف مختلف أنحاء العامل التربع ببنس

.واحد فقط لدعم الحركة. واليوم نجمع املال كل عام لدعم صندوق يوم الذكرى العاملي، الذي يعمل بدوره عىل تغيري حياة النساء والفتيات يف مختلف أنحاء العامل

 ومبساعدة من صندوق الذكرى العاملي، تلقت جمعية املرشدات النيجرييات تدريبا يف مجال املنارصة يف الفرتة من 20 إىل 22 حزيران/يونيه كجزء من حملة وقف

 العنف. أطلقت جمعية املرشدات النيجرييات حملتهن يف عام 2018 للمطالبة بوضع حد لالعتداءات الجنسية عىل األطفال. وهم اآلن يناضلون من دولة إىل أخرى

.من أجل اعتامد القوانني التي تحمي الفتيات من التعرض لالنتهاكات ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد األطفال

 وبدعم من صندوق يوم الذكرى العاملي، توفر الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة فرصا فريدة للمرشدات وفتيات الكشافة ملنارصة حقوق الفتيات

.والشابات، والسعي للمساواة بني الجنسني عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل

تشارك مرينا فرنانديز من بوليفيا قصتها يف التمكني بعد مشاركتها يف مؤمتر األحزاب وغريه من فرص املنارصة العاملية

 إن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة تعمل عىل تغيري حياة الناس من خالل املنارصة لوضع الفتيات والنساء الشابات يف قلب املناقشات التي«

 سوف تؤثر عىل مستقبلهن. وقد أعطتني تجربتي يف املنارصة لقضايا البيئة مع الجمعية العاملية األدوات األساسية لفهم التحديات العاملية الرئيسية وتأثريها عىل

.»االستدامة، كام أعطتني القوة الالزمة لتحفيز املزيد من الشباب عىل املستويني املحيل والعاملي كقائدة مرشدات، وممثلة للشباب، وكأستاذة جامعية


