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دلیل القائد
العاملیة  الجمعیة  بكم يف برنامج عرشة مالیین صوت، وھو برنامج الستخدامھ مع أعضاء  مرحباً 

ولتقدیم  للفتاة 2015-09-25  العاملي  بالیوم  لالحتفال  األعامر  كافة  الكشافة  وفتیات  للمرشدات 

األھداف العاملیة الجدیدة للتنمیة املستدامة. حیث وافق قادة العامل باألمم املتحدة عىل

الذي  العمل  يف  لالستمرار  معاً  البلدان جھودھا  ولتحشد  العامل  مستقبل  لتشكیل  األھداف  ھذه 

بدأتھ أھداف األلفیة للتنمیة خالل الفرتة من األعوام

.2000 إىل 2015

)IDG( معلومات عن الیوم العاملي للفتاة

يف عام 2012، أعلنت األمم املتحدة یوم ١١ أكتوبر / ترشین األول لیكون الیوم العاملي السنوي 

بین  املساواة  عدم  مع  والتعامل  للفتیات  اإلنسانیة  الحقوق  لتعضید  مخصص  یوم  وھو  للفتاة، 

الجنسین والتمییز واملعاناة التي تعانیھا الفتیات بشتى أنحاء العامل. ولقد كانت الجمعیة العاملیة

وتقدیم  باختیارھا شعاراً  البدایة  من  للفتاة  العاملي  الیوم  من  الكشافة جزءاً  وفتیات  للمرشدات 

األدوات ملساندة أعضاء الجمعیة يف االحتفال بالیوم العاملي للفتاة وزیادة التوعیة بشأن القضایا 

التي تؤثر عىل الفتیات وإبراز طابع العمل، حیث تعمل الحركة عىل تفعیل الفتیات يف 146 دولة.
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ماذا عن برنامج عرشة مالیین صوت

نتائج التعلم

سوف یتعلم أعضاءكم من الشباب...

 ما ھي األھداف العاملیة ألجل التنمیة املستدامة )األھداف العاملیة(	 

وملاذا تشكل األھداف العاملیة أھمیة يف بلدھم وما الذي تعنیھ للشباب يف بلد آخر	 

 أھمیة التحدث جھاراً ألجل مستقبل وتشكیل العامل الذي نرید أن نراه	 

كیفیة یعمل برنامج

برنامج عرشة مالیین صوت ھو برنامج مدتھ 90 دقیقة یمكن تقدیمھ يف جلسة واحدة.

ویجمع بین ألعاب مرحة للفریق مع تخصیص أوقات للمناقشة واألنشطة الخالقة ثم االنتھاء باجتامع قمة مصغر حیث تتفق مجموعتكم عىل رسالة یردون أن یشاركوھا مع عامل الجمعیة العاملیة للمرشدات والفتیات عىل الصعید األوسع.

وسوف تتمكن مجموعتكم أیضاً من مشاھدة الرسائل التي تشاركھا املجموعات األخرى من املرشدات وفتیات الكشافة بأنحاء العامل، مام یعطي إحساساً بالتواصل الفعيل حیث یكتشف الشباب يف البلدان املختلفة مشاعر نظرائھم يف أنحاء 

العامل وتعاطفھم مع القضیة، والتغییر الذي ، یریدون أن یشاھدوه يف مجتمعاتھم املحلیة ويف العامل. وعن طریق استخدام ھذا الربنامج يف األسابیع املقبلة حتى الیوم العاملي للفتاة 2015 البد وأن تتمكن املجموعات من تحقیق تجربة عاملیة 

رائعة عن طریق مشاھدة ھذه االتصاالت االفرتاضیة يف الیوم العاملي للفتاة وما بعده.

یوجد لبرنامج عشرة مالیین صوت ثالث مراحل:
استخدموا صوتكم ) 30 دقیقة( – وھي ألعاب یشرتك فیھا فریقان لتقدیم الشعار وملعرفة كیف یمكن التحدث جھاراً أن یصنع فارقاً.1. 

تخیلوا عاملاً یوجد فیھ ... ) 25 دقیقة( – نشاط ملجموعة صغیرة. تُقسم إىل أربع مجموعات. وتستكمل كل مجموعة نشاطاً واحداً، متعلقاً بأحد الشعارات الرئیسیة ألھداف التنمیة املستدامة. ویقوموا بإعداد رؤیة للعامل یریدون أن 2. 

تتحقق كنتیجة ألھدافھم، ورسالتین یریدون أن یتحدثوا جھاراً بشأنھام مع التأكد من أن الشباب یشكلون جزًء من املحادثة.

برنامج عرشة مالیین صوت ) 35 دقیقة( – للمجموعة بأكملھا. ملشاركة النتائج من كل شعار تحت أنشطة “تخیلوا عاملاً” وجلب الشعارات األربعة معاً عن طریق العمل يف رشاكة وإلعداد قصة واحدة ملشاركتھا مع العامل.3. 

قیادة عرشة مالیین صوت

يف ھذا الربنامج وحتى یمكن الشعور بالرتابط مع الشباب يف الجمعیة العاملیة بالقدر املستطاع، یجب أن یستخدم القادة األسلوب التعلیمي الخاص

باملرشدات وفتیات الكشافة بكیفیة فعالة لخلق أجواء تعلم ذاتیة التوجیھ حیث یستطیع األعضاء من الشباب املشاركة يف قیادة تعلمھم والشعور باالرتیاح

وھم یعربون عن أنفسھم. وملعرفة املزید عن استخدام األسلوب التعلیمي للجمعیة العاملیة بكیفیة فعالة، یُرجى قراءة القسم تحت عنوان االستعداد للتعلم،

Prepared to Learn, Prepared to Lead (/www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead) االستعداد للقیادة 

 https://www.wagggs.org/en/resources/prepared-learn-prepared-lead/
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معلومات عن األھداف العاملیة للتنمیة املستدامة

ما ھي التنمیة املستدامة؟

إنھا ببساطة تعني أن تكون الحیاة أفضل اآلن، دون أن یواجھ الناس صعوبات أكرث يف املستقبل. فإذا استخدمنا كلنا مواردنا )مثل املیاه النظیفة والھواء النظیف، واألشجار، والنفط الخ( اآلن، فلیس ھذا عادالً ألطفال الیوم وألجیال املستقبل.

ما ھي األھداف العاملیة للتنمیة املستدامة )األھداف العاملیة(؟

ھناك ٧١ ھدفاً من األھداف العاملیة التي یعمل العامل نحو تحقیقھا حتى یكون ھناك عاملاً أفضل اآلن وللمستقبل. وسوف توقع البلدان بأنحاءالعامل ألجل العمل لتحقیق األھداف خالل الفرتة بین 2015 و 2030. أي خمسة عرش عاماً لتغییر 

العامل – وھذا یستدعي أن یعمل الناس معاً لبلوغ األھداف.

خمسة شعارات

نظراً لوجود ٧١ ھدف عاملي، فرمبا من الصعب أن نتذكرھا كلھا. لذلك ھناك أیضاً خمسة شعارات تستحوذ األسالیب الخمسة الرئیسیة الذي نرید بھا تغییر العامل من خالل األھداف العاملیة.

إننا عىل إرصار أن ننھي الفقر والجوع، بكافة صوره وأبعاده وأن نتأكد من أن كل البرش یستطیعون أن یحققوا 

طاقاتھم الكامنة يف كرامة ومساواة ويف أجواء صحیة.
الشعوب:

موارده  وإدارة  املستدام،  واإلنتاج  االستھالك  من خالل  ذلك  ویشمل  التدھور  من  كوكبنا  نحمي  أن  عازمون  إننا 

الحارض  أجیال  ندعم  أن  نستطیع  حتى  املناخي،  التغیر  تجاه  عاجل  إجراء  واتخاذ  مستدامة  بصورة  الطبیعیة 

واملستقبل.

الكوكب:

إننا ُمرصون يف التأكد من أن كل البرش یستطیعون التمتع بحیاة مزدھرة راضیة وأن یتم إحراز التقدم االقتصادي 

واالجتامعي والتكنولوجي يف تجانس مع الطبیعة.
االزدھار:

إننا ُمرصون أن نرعى مجتمعات آمنة وعادلة وشمولیة خالیة من الخوف والعنف. فلن تكون ھناك تنمیة مستدامة 

بدون السالم ولن یكون ھناك سالم بدون التنمیة املستدامة.
السالم:

إننا مرصون بأن نقوم بتعبئة السبل املطلوبة لتنفیذ ھذه األجندة من خالل رشاكة عاملیة متجددة بصورة حیویة 

ألجل التنمیة املستدامة، حیث تعتمد عىل روح التضامن العاملي املدعوم، مع التوجھ بصفة خاصة نحو احتیاجات 

أكرث الفئات فقراً واملستضعفین مبشاركة من كافة البلدان، وكافة الجھات املعنیة وكافة الشعوب.

الرشاكة:
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 17 ھدف عاملي ألجل التنمیة املستدامة

إنھاء الفقر بكافة صورة يف كل مكان. 1
انھاء الجوع وتحقیق األمن الغذايئ وتحسین التغذیة وتعضید الزراعة املستدامة 2

التأكد من تحقیق الحیاة الصحیة وتعضید الرفاھة والرعایة للجمیع من كافة األعامر 3
التأكد من تحقیق التعلیم الجید الشمويل والعادل وتعضید فرصالتعلم مدى الحیاة للجمیع 4

تحقیق املساواة بین الجنسین وتفعیل كافة السیدات والفتیات 5
التأكد من وفرة املیاة واملرافق الصحیة وإدارتھا بصورة مستدامة للجمیع 6

التأكد من الحصول عىل الطاقة الحدیثة املستدامة بأسعار مھاودة وعىل نحو یعتمد علیھ للجمیع 7
تعضید النمو االقتصادي املستدام والشمويل وفرصالعمل املثمرة واملتكاملة والحیاة الطیبة للجمیع 8

بناء مرافق بنیة تحتیة تتمتع باملرونة وتشجیع التصنیع الشمويل واملستدام ورعایة اإلبداع. 9
الحد من عدم املساواة داخل البلدان وبینھا 10

. جعل املدن واملستوطنات البرشیة شاملة وآمنة وتتحىل باملرونة واالستدامة 11
ضامن أمناط االستھالك واإلنتاج املستدام 12

اتخاذ إجراء عاجل ملكافحة التغیر املناخي وأثاره* 13
للمحافظة عىل املحیطات يف البحار واملوارد البحریة واستخدامھا ألجل التنمیة املستدامة 14

حالة  تدھور  وتبدیل  ووقف  التصحر  ومكافحة  مستدامة  بكیفیة  الغابات  وإدارة  األرضیة  األیكلوجیة  لألنظمة  املستدام  االستخدام  وتعضید  واسرتجاع  حامیة 

األرضووقف فقدان التنوع البیولوجي.
15

تعضید املجتمعات اآلمنة والشمولیة ألجل التنمیة املستدامة وتوفیر اإلمكانیات للحصول عىل العدالة للجمیع وبناء مؤسسات شمولیة فعالة وخاضعة للمساءلة 

عىل كافة املستویات.
16

تدعیم وسائل تنفیذ وتجدید الرشاكة العاملیة ألجل التنمیة املستدامة 17
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30 دقیقة
ال يشء عّني ، بدوين | 15 دقیقة

االعرتاف بعدم املساواة يف العامل وقوة التحدث جھاراً إلمالء النفوذ من ناحیة التغییر نتائج التعلم

أكیاس للمسابقة، واحد لكل فریق یحتوي عىل مجموعات متساویة من املواد ویمكن استخدامھا بطریقة خالقة لبناء برج )فمثالً ورق، وعیدان خشبیة، ورشیط الصق، وسلك، وحبل الخ(

مواد إضافیة للمسابقة تُعطى ألي فرق محظوظة بالقدر الكايف لیقدمھا لھم الفریق. صفارة أو إشارة متفق علیھا لوقف وبدایة عمل املجموعة برسعة.

“مكان للتحدث جھارا”ً – وھو صندوق أو منصة متینة بالقدر الكايف حتى یقف علیھا شخصأو وسیلة لوضع عالمة عىل األرضفمثالً حبل أو طباشیر. احتفظ بھا حتى الجولة الثانیة من املسابقة.

ما تحتاجون إلیھا

مسابقة ملجموعة صغیرة مع قائد للنشاط األجواء

تكوین فرق یتكون كل منھا من ٤ إىل ٦ أعضاء باملجموعة، عىل أن ینترشوا يف مكان اإلجتامع.

أعط لكل فریق كیس للمسابقة. وتتاح الفرصة ملدة ٥١ دقیقة لكل فریق حتى یشید أعىل برج باستطاعتھم باستخدام املواد املعطاة لھم.

الجولة األوىل ) ٥ دقائق(: یعمل كل فریق عىل املھمة املعطاة لھم ملدة خمس دقائق.

ولكل دقیقة، یوقف القائد النشاط ویغیر املھمة لبعضالفرق ولكن لیس لكلھا. فعىل سبیل املثال:

- یستطیع أعضاء من الفریق املختار / الفرق أن تستخدم كل منھم ید واحدة فقط

- إعطاء موارد إضافیة للفریق / الفرق

- سحب املوارد من الفریق / الفرق

- توقیف الفریق / الفرق عن التحدث

- وضع عصابات عىل أعین أعضاء الفریق / الفرق

- یجب عىل أعضاء الفریق / الفرق املختارة أن ال تفعل أي يشء ملدة دقیقة واحدة

فرتة راحة: ) ٥ دقائق(: أوقف نشاط املجموعة واسأل عن مدى شعورھم بخصوصاملھمة املعطاة لھم. ھل یعتقدوا بأن كل شخصأتیحت لدیھ الفرصة الستكامل املھمة؟ وما ھو شعورھم عندما تزداد صعوبة 

املھمة وأنھم ال یستطیعون أن یفعلوا أي يشء بخصوصھا؟

واآلن، ضع منصة “التحدث جھارا”ً يف وسط مكان االجتامع. ارشح بأن املھمة سوف تستمر ملدة خمس دقائق إضافیة، ولكن يف ھذه املرة عندما یشعر أي مشرتك بأن ھناك قاعدة غیر عادلة بالنسبة لھم أو 

بالنسبة لفریق آخر، فیستطیعوا أن یقفوا عىل منصة التحدث جھاراً ملشاركة آرائھم، فمثالً ما ھو شعورھم ویجربوا ویحاولوا أن یملوا نفوذھم ألجل التغییر. ویستطیع املشاركون اآلخرون أن یقوموا بتعضید 

وتحیة أي متحدث یجدوا أنھ مصدر إلھام لھم.

الجولة الثانیة )خمس دقائق(: أعطي الفرق خمس دقائق أخرى يف النشاط مع ابتكار قواعد جدیدة وغیر عادلة.

وعندما یتحدث املشرتكون جھاراً بقوة دع آرائھم تؤثر عىل القواعد التالیة، حتى تصبح أكرث عدالة.

ماذا یحدث

ھل شعرتم باختالف بین الجولتین األوىل والثانیة؟

ما مدى سھولة أن تتحدثوا جھاراً؟

ھل “التحدث جھارا”ً یساعد؟

أعطوا أمثلة تعتقدون بأنھا موجودة يف عاملنا الفعيل عندما تكون األشیاء غیر عادلة ومنصفة؟

ما الذي یمكن أن نفعلھ لنتحدث جھاراً، وملساعدة اآلخرین للتحدث جھاراً يف مثل ھذه املواقف؟

التأمل

یمكنكم استعامل مسابقة مختلفة لبناء الفریق بدالً من أطول برج، إذا كانت ھذه املسابقة ال تثیر اھتامم مجموعتك. إفعلوھا بطریقة مختلفة

1   استخدموا أصواتكم 
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مسابقة البولنج لألھداف العاملیة | 15 دقیقة

فھم معنى األھداف العاملیة السبعة عرش ألجل التنمیة املستدامة نتائج التعلم

10 زجاجات أو قواریر فارغة لتصبح قواریر لعبة البولنج، عىل أن توضع علیھا بطاقات بدرجات نقط مختلفة

كرة ثقیلة

)×× بطاقات األھداف العاملیة، مجموعة واحدة لكل فریق )صفحة

)×× مجموعة واحدة من بطاقات نجاح األھداف بداخل صندوق )صفحة

ورق وقلم لتسجیل النتائج

ما تحتاجون إلیھا

لعبة للفریق يف مكان االجتامع، مع ممر ُمعد یدویاً للعبة البولینج، ویجب تقسیم املجموعات الكبیرة إىل مجموعتین

وإعداد مسارین للعبة البولینج.
األجواء

علیكم إعداد مسار لعبة البولینج يف مكان االجتامع.

تتناوب الفرق يف التقاط بطاقة ناجحة من الصندوق وقراءتھا بصوت عال.

یلتقط كل فریق الھدف العاملي الذي یعتقدون أنھ سوف یحقق ھذا النجاح.

كل فریق ینجح يف النتائج سوف یأخذ دوره لیقذف كرة البولینج، مع تسجیل نتائجھم.

بعد مناقشة كافة األھداف، سوف یفوز الفریق الحاصل عىل أكرب عدد من النقط.

ماذا یحدث

ملاذا تعتقدون أنھ من املھم وضع أھداف؟

كیف یمكن ألھداف مثل ھذه أن تساعد الناس بأنحاء العامل أن یعملوا معا؟ً

ما ھو الھدف العاملي الذي تعتقدون بأنھ األكرث أھمیة؟

التأمل

یمكنك تبسیط لغة األھداف أثناء مامرسة ھذه اللعبة مع األعضاء األصغر سناً ويف املجموعات األكرب سناً،

خصصوقت ملناقشة عوائق بتعمق أكرث وما الذي یجعل األھداف أكرث صعوبة أو أكرث سھولة للتغلب علیھا.
نصائح

استعملوا بطاقات النجاح وبطاقات األھداف العاملیة ملامرسة ألعاب لشخصین فمثالً لعبة “اقلب البطاقة” – حیث

یقوم الالعبون بتوفق الھدف بنجاح، أو ألعاب الذاكرة )ضع بطاقات الھدف مقلوبة عىل األرضویقوم كل العب

بسحب بطاقة نجاح ثم یقوم بقلب إحدى بطاقات الھدف حتى یجد بطاقة الھدف املتوافقة معھا(

افعلوھا بطریقة مختلفة
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2  تخیلوا عاملا یوجد فیھ ...
كیف یمكن لألھداف العاملیة أن تؤثر عىل حیاتنا، وما الذي یمكن أن نفعلھ للمساعدة يف تحقیقھا؟

خططوا أربع مناطق يف مكان االجتامع:

املنطقة ١ : الناس

املنطقة ٢: الكوكب

املنطقة ٣: االزدھار

املنطقة ٤: السالم

تحتاج كل منطقة إىل:

١ قائد نشاط	 

ورق أو أقالم حرب أو أقالم رصاص	 

مواد ابداعیة أخرى، متوقفاً عىل النشاط الذي تختاره )أنظر املربع أدناه(	 

قم بإعداد أربع مجموعات: تقوم كل منطقة بزیارة منطقة واحدة وقضاء 20 دقیقة ھناك. ويف منطقتھم سوف تقوم مجموعة مبا یيل:

1( ربط شعار املنطقة بحیاتھم الخاصة

2( إعداد رؤیتھم للعامل الذي یریدون أن یروه استجابة لشعار املنطقة

3( تقریر “رسالتھم للتغییر” التي تخرب العامل ما سیفعلوه لتحقیق ھذا الفارق وما الذي یریدون أن یروه یتغیر يف مجتمعاتھم.

یشتمل الجزء الثاين من اجتامع القمة عىل فرصة للمجموعات الصغیرة ملشاركة رؤیتھم ألجل املستقبل بطریقة خالقة. وال یوجد حدود عن كیفیة تحویل أفكاركم إىل رسالة خالقة. اختاروا 

األسالیب التي سوف تستمتع بھا املجموعة وسوف تشكل تحدیاً لھم. وملاذا ال تستخدموا أسلوب مختلف مع كل مجموعة؟

اسكتش – فوازیر صعبة – راب – معرضصور فوتوغرافیة – الفتة – رسوم مورال – رسوم زیتیة – لقطة رسوم متحركة – أغنیة – جدار مائل – لوحة 

تابلوه – فن الكلامت – تصویر فوتوغرايف باملشاركة- – golv قصیدة شعر – متثیلیة – متثیل صامت – فلوج فیدیو – بلوج – بردكاست- رقص– 

صیاح – ترصیح – سلسلة تغریدات – وثائقي- مقابلة – متثال منحوت – تكوینات ورقیة – رسوم متحركة – فیلم قصیر – موزایك – إعداد مناذج – 

جرافیتي – رسوم متحركة مع توقف الحركة – صور فوتوغرافیة إنستجرام – الفتة لوح إف يب

تحقیق االبداع!

25 دقیقة
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املنطقة 2 كوكبنا
املنطقة 1 : الناس

بھذه املنطقة نستكشف كیف یمكن لألھداف العاملیة أن تحقق فرقاً يف حیاة الناس

“تخیلوا عاملاً ال یشكل فیھ الفقر مشكلة حیث تتاح لكل شخص نفس الفرصة يف أن یعیش حیاة آمنة ویتمتع 

بالصحة والسعادة ویحقق طاقاتھ الكامنة”

ناقشوا:
 يف املكان الذي تعیشون فیھ...

ما ھي احتیاج الفتیات بحسب رأیكم لیامرسن حیاة سعیدة؟ 	 

ما الذي یمكن أن یمنع الفتیات من أن یعشن الحیاة التي یریدون أن یعیشوھا؟ 	 

ھل یمكنكم أن تفكروا يف أمثلة حیث ال تحظى فیھا الفیتات والشابات بنفس الفرصمثل الفتیان والرجال؟ 	 

لإلبداع :
باستعامل أي أسلوب إبداعي )أنظر األفكار املوجودة عىل صفحة ×××( وساندوا املجموعة إلعداد رؤیتھم ألجل 

عامل ال یشكل فیھ الفقر مشكلة ویتمتع فیھ كل شخصبنفس الفرصة لبلوغ طاقاتھم الكامنة. كیف یبدو العامل 

عندئذ كیف یمكن أن نتصوره؟ ما ھي املشاكل التي تم حلھا؟ كیف تختلف عن الیوم؟

رسالة للتغیر: 
إذا كان ھذا ھو العامل الذي تریدونھ تحدثوا جھاراً ألجل التغییر حتى یصبح ذلك واقعاً ملموسا! ما ھو التغییر 

الذي تریدون أن تشاھدوه يف العامل؟ وما الذي یمكن أن تفعلوه حتى یتحقق ذلك؟ وكمجوعة، أجیبوا عىل سؤالین 

واكتبوا ترصیحاتكم عىل لوحات كبیرة من الورق أو الكرتون:

إذا استطعتم أن تغیروا شیئاً واحداً يف عاملنا اآلن، حتى یحصل الناس الذین تعیشون معھم عىل حیاة أفضل، 1. 

فام الذي تختارونھ؟

ما ھو اليشء الواحد الذي یمكنكم أن تفعلوه، يف املكان الذي تعیشون فیھ لالقرتاب ولو قلیالً من تحقیق 2. 

رؤیتكم؟

سوف تكتشف ھذه املنطقة كیف یمكن للمشاركین أن یحققوا فارقاً يف البیئة من خالل األھداف العاملیة وأن 

یتحدثوا جھاراً لتشجیع اآلخرین لالنضامم إلیھم.

تخیلوا عاملاً یعتني فیھ كل شخص بكوكبنا ویقوموا بحامیة البیئة ویستخدموا املوارد بوعي وحكمة حتى تدوم 

ألجیال املستقبل. إننا نتخذ إجراءاً بشأن التغیر املناخي ومننع انقراضالحیوانات والنباتات”

ناقشوا:
يف املكان الذي تعیشون فیھ...

ما ھي العالمات والبوادر التي شاھدمتوھا ملحاولة الناس أن یعتنوا بكوكبنا؟ §	 

أین تشاھدون عالمات بأن الناس ال یھتمون بكوكبنا؟ §	 

ما الذي یحتاج أن یتغیر لحامیة كوكبنا ألجیال املستقبل 	 

لإلبداع :
باستعامل أي أسلوب إبداعي )أنظر األفكار املوجودة عىل صفحة ×××( وساندوا املجموعة إلعداد رؤیتھم لعامل 

یتم فیھ حامیة البیئة حیث تدوم موارد كوكبنا ألجیال املستقبل. كیف یبدو العامل عندئذ كیف یمكن أن نتصوره؟ 

ما ھي املشاكل التي تم حلھا؟ كیف تختلف عن الیوم؟

رسالة للتغیر: 
إذا كان ھذا ھو العامل الذي تریدونھ تحدثوا جھاراً ألجل التغییر حتى یصبح ذلك واقعاً ملموسا! ما ھو التغییر 

الذي تریدون أن تشاھدوه يف العامل؟ وما الذي یمكن أن تفعلوه حتى یتحقق ذلك؟ وكمجوعة، أجیبوا عىل سؤالین 

واكتبوا ترصیحاتكم عىل لوحات كبیرة من الورق أو الكرتون:

إذا استطعتم تغییر يشء واحد عن العامل اآلن، لحامیة الكوكب ألجل املستقبل فام الذي تختارونھ؟1. 

ما ھو اليشء الواحد الذي یمكنكم أن تفعلوه يف املكان الذي تعیشون فیھ لالقرتاب ولو قلیالً من تحقیق 2. 

رؤیتكم؟



11

املنطقة 4: السالم
املنطقة 3: االزدھار

الشعوب  تنمیة  يف  تستثمرون  وعندما  االستدامة.  ألجل  أسايس  كعنرص  اإلزدھــار  نستكشف  املنطقة  ھذه  يف 

واملجتمعات، یمكن أن یتحقق تغییر عىل املدى البعید.

“تخیلوا عاملاً تتوفر فیھ املوارد التي تحتاجون إلیھا للشعوب حتى یستمتعوا بحیاة راضیة وتستطیع املجتمعات 

أن تنمو وتتطور اقتصادیاً واجتامعیاً وتكنولوجیاً بدون اإلرضار بكوكبنا”

ناقشوا:
يف املكان الذي تعیشون فیھ...

من الذي یعاين يف مجتمعكم للحصول عىل املوارد التي یحتاجون إلیھا ألجل الحیاة؟ §	 

كیف یمكن أن تساعدوھم يف الحصول عىل احتیاجاتھم بحسب رأیكم؟ §	 

ھل ینمو مجتمعكم ویتطور؟ إن مل یكن كذلك، فلامذا یحدث ذلك بحسب رأیكم؟ §	 

ھل یمكن ملجتمعكم أن یوفر مزیداً من الفرص للشباب حتى یتطور وینمو؟	 

لإلبداع :
باستعامل أي أسلوب إبداعي )أنظر األفكار املوجودة عىل صفحة ×××( وساندوا املجموعة لرؤیتھم لعامل تتوفر فیھ

املوارد التي یحتاج إلیھا كل شخصلیعیشوا حیاة راضیة. كیف یبدو العامل عندئذ كیف یمكن أن نتصوره؟ ما ھي 

املشاكل التي تم حلھا؟ كیف تختلف عن الیوم؟

رسالة للتغیر: 
إذا كان ھذا ھو العامل الذي تریدونھ تحدثوا جھاراً ألجل التغییر حتى یصبح ذلك واقعاً ملموسا! ما ھو التغییر 

الذي تریدون أن تشاھدوه يف العامل؟ وما الذي یمكن أن تفعلوه حتى یتحقق ذلك؟ وكمجوعة، أجیبوا عىل سؤالین 

واكتبوا ترصیحاتكم عىل لوحات كبیرة من الورق أو الكرتون:

بكیفیة 1.  تتطور وتنمو  أن  األفراد واملجتمعات  العامل اآلن، حتى یستطیع  تغییر يشء واحد يف  استطعتم  إذا 

مستدامة، فام الذي تختارونھ؟

ما ھو اليشء الواحد الذي یمكنكم أن تفعلوه يف املكان الذي تعیشون فیھ لالقرتاب ولو قلیالً من تحقیق 2. 

رؤیتكم؟

السالم ھو الشعار الرئیيس يف األھداف العاملیة فكیف یتوافق مع الشعارات األخرى؟

“تخیلوا عامل یعیش فیھ كل الناس يف مجتمعات آمنة دون خوف أو عنف وأن یتم التعامل مع كل شخص 

باملساواة واإلنصاف والعدالة”

ناقشوا:
يف املكان الذي تعیشون فیھ...

بحسب رأیكم كیف یمكن العیش يف مجتمع آمن أن یجعل الحیاة أكرث یرساً وسھولة؟ §	 

ما ھي األشیاء ا يف مجتمعكم التي تدركون أن الناس یتعاملون معھا بخوف أو عنف؟ §	 

ھل تعتقدون أن الناس یشعرون باالرتیاح عندما یتحدثون عن العنف؟ 	 

لإلبداع :
باستعامل أي أسلوب إبداعي )أنظر األفكار املوجودة عىل صفحة ×××( وساندوا املجموعة لرؤیتكم يف عامل تتاح 

فیھ الفرصة لكل شخصلیعیش يف مجتمع آمن. كیف یبدو العامل عندئذ كیف یمكن أن نتصوره؟ ما ھي املشاكل 

التي تم حلھا؟ كیف تختلف عن الیوم؟

رسالة للتغیر: 
إذا كان ھذا ھو العامل الذي تریدونھ تحدثوا جھاراً ألجل التغییر حتى یصبح ذلك واقعاً ملموسا! ما ھو التغییر 

الذي تریدون أن تشاھدوه يف العامل؟ وما الذي یمكن أن تفعلوه حتى یتحقق ذلك؟ وكمجوعة، أجیبوا عىل سؤالین 

واكتبوا ترصیحاتكم عىل لوحات كبیرة من الورق أو الكرتون:

إذا استطعتم تغییر يشء واحد يف العامل لجلب السالم إىل املجتمعات يف أنحاء العامل فام الذي تختارونھ؟1. 

ما ھو اليشء الواحد الذي یمكنكم أن تفعلوه يف املكان الذي تعیشون فیھ لالقرتاب ولو قلیالً من تحقیق 2. 

رؤیتكم؟
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35 دقیقة3 برنامج عرشة مالیین صوت
مؤمتر قمة من أجل التغییر | 20 دقیقة

قوموا بتجمیع املجموعات معاً مع جلب رؤاھم ورسائلھم الخالقة ألجل التغییر معھم.

إجلسوا أو قفوا يف دائرة وارشح ما تعنیھ كلمة مؤمتر قمة أي اجتامع عاملي لكبار الشخصیات حیث یحتاجون إىل اتخاذ قرارات ھامة بشأن األمور التي تؤثر عىل املجتمع.

ویكون ملجموعتك مؤمتر قمة مصغر ولكن القصة التي تعدونھا نتیجة لذلك سوف یتم مشاركتھا مع املرشدات وفتیات الكشافة من ٦٤١ دولة وسوف یتم مشاركة قصصھم معكم مام یحقق مؤمتراً قمة افرتايض یمتد إىل كافة أنحاء العامل. ونظراً 

ألن أصواتكم مھمة یحتاج الناس إىل سامع آرائكم.

أعط كل مجموعة ٣ دقائق للتحدث. ویمكنھم:

- تقدیم شعار األھداف العاملي ملنطقتھم	 

- مشاركة أي تأمالت رئیسیة تم مشاركتھا أثناء املناقشة يف املجموعة الصغیرة	 

- تقدیم أو عرضھذه الرؤیة الخالقة للعامل الذي یریدون أن یروه	 

- مشاركة رسائلھم ألجل التغییر	 

ثم قم بقیادة ملدة دقیقتین يف املشاركة والردود من املجموعات األخرى عن كل منطقة.

“نظراً ألن الشعار الخامس يف األھداف العاملیة ھو الرشاكة فإننا نحتاج دامئاً أن نتذكر بأن السبیل الوحید لتغییر العامل يف كافة ھذه الشعارات ھو أن نتحدث أو نعمل معا،ً وبصفتكم أعضاء الجمعیة العاملیة للمرشدات وفتیات الكشافة فأنتم 

واحد من عرشة مالیین. ويف ٦٤١ دولة من أنحاء العامل، ھناك مرشدات وفتیات كشافة مثلكم لدیھم نفس املحادثات حیث یتحدثون عن العامل الذي یریدونھ. فإذا تحدثنا كصوت واحد مع وجود عرشة مالیین فتاة وسیدة یساندوننا، فسوف 

ینصت إلینا صانعوا القرار.”

مشاركة قصتنا | 10 دقیقة

حان الوقت ملشاركة رؤیتكم للعامل الذي تریدونھ وإتاحة الفرصة لكم للتحدث جھاراً عن العامل عىل الصعید األوسع. أعدوا قصتكم ألجل التغییر عن طریق...

وضع رسالتكم للتغییر معا.ً وھل یوافق كل شخصعىل ما أعدتھ كل مجموعة صغیرة؟ ھل تریدون عمل أي تغییرات لرسائلكم لتصبح أكرث قوة؟1. 

قرروا صیغة معینة. ھل تریدون أن تأخذوا صورة لكم كمجموعة مع رسائلكم ورؤیاكم الخالقة لعامل أفضل أو مجموعة من الصور الفوتوغرافیة أو رشیط فیدیو قصیر حیث تضعون فیھ رسائلكم؟. رمبا موقع عىل الفیس بوك أو بلوج؟ راجعوا 2. 

القامئة بعنوان”كونوا مبدعین” املوجودة عىل صفحة ٥ ملساعدتكم يف اتخاذ قرار عن الكیفیة التي تریدون بھا أن تحكوا قصتكم. علیكم أن تختاروا صیغة معینة لتمكینكم من أن تقولوا ما تریدون أن تقولوه.

) وسائل التواصل االجتامعي ( …wagggs_worldthrough social media@شاركوا قصتكم مع3. 

#10millionvoices      #IDG2015     www.wagggs.org
www.facebook.com/wagggs    www.twitter.com/wagggs_world   www.youtube.com/user/WAGGGS2008
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We are one voice
ملاذا ال نختم برنامج عرشة مالیین صوت بتعلم أغنیة “نحن صوت واحد”؟

ھذه األغنیة الشعبیة للمرشدات وفتیات الكشافة تربز قوة حركتنا التي یبلغ قوامھا عرشة مالیین لقد قامت وفود الجمعیة العاملیة للمرشدات

وفتیات الكشافة بغنائھا يف الفعالیات العاملیة لألمم املتحدة وعن طریق اآلالف من املرشدات وفتیات الكشافة يف املراكز العاملیة.

جربوا أن تبدأو بشخصواحد یغني ثم ینضم إلیھ مغنون آخرون مع كل عدد حتى یغني كل واحد منكم “كعرشة مالیین”.

أنا صوت واحد وأنا أغني، أنا صوت واحد وأنا أغني، أنا صوت واحد وأنا أغني، أنا لست مبفردي.

نحن صوتان ونغني، نحن صوتان ونغني، نحن صوتان ونغني، نحن لسنا مبفردنا.

نحن مئات األصوات ونغني...

نحن آالف األصوات ونغني...

نحن ملیون صوت ونغني...

نحن عرشة مالیین صوت ونغني...

نحن صوت واحد ونغني..

ألحد وفود WAGGGS یقوم بأدائھا يف فعالیة مؤمتر األطراف باألمم املتحدة الخاصبالتعامل مع التغیر املناخي.www.youtube.com/watch?v=_iTr1dy4ge8ملعرفة اللحن شاھدو

www.youtube.com/watch?v=_iTr1dy4ge8


Global Goal Cards بطاقات األھداف العاملیة

ال للفقر

طاقة متجددة

من  ــل  ــم ــع ال

أجل املناخ

ال للجوع

ومنو  مجدية  وظــائــف 

اقتصادي

تحت  الــحــيــاة 

املاء

صحة جيدة

والبنية  االبــتــكــار   

التحتية

 الحياة عىل األرض

التعليم الجيد

ــدم  ــن ع الـــحـــد مـ

املساواة

السالم والعدل

املساواة بني الجنسني

ومجتمعات  مــدن   

مستدامة

لتحقيق  الــرشاكــات 

األهداف

ماء نظيف ورصف صحي

ستهالك مسؤول



بطاقات نجاح األھداف

عندما یتوفر لكل 

شخصمیاه نظیفة 

ومراحیض

عندما ال یعامل الناس 

بصورة مختلفة بسبب 

أنھم یأتون من أماكن 

مختلفة أو یؤمنون بأشیاء 

مختلفة

عندما یشعر الناس 

بالحامیة الكافیة

عندما تتوفر وظائف 

كافیة بأجر عادل لكل 

شخص

عندما یستطیع كل 

شخصأن یتحمل تكالیف 

املعیشة التي یحتاجون 

إلیھا

عند حامیة البحار 

واملحیطات من التلوث

عندما یستطیع كل 

األطفال أن یذھبوا إىل 

املدرسة ویتعلموا ما 

یحتاجون إلیھ يف الحیاة

عندما یتم تخطیط املدن 

حتى ال تستخدم مزیداً 

من املوارد عام ینتجھ 

العامل

عندما یتم التعامل مع 

الفتیات والفتیان والرجال 

والسیدات بطریقة عادلة 

منصفة مع إتاحة نفس 

الفرص

عندما یستطیع كل 

شخصأن یحصل 

عىل الرعایة الصحیة 

والتحصینات ضد األمراض

عندما تعمل البلدان 

معاً لحل املشاكل

عندما یستطیع كل 

شخصأن یحصل عىل 

قدر كاف من الطعام 

املغذي

عندما یستطیع كل 

شخصأن یحصل عىل 

التكنولوجیا مثل الھواتف 

الجوالة أو أجھزة 

الكمبیوتر

عندما یستطیع الناس أن 

یحصلوا عىل قدر كاف من 

الطاقة لیعیشوا بكیفیة 

مریحة دون اإلرضار بالبیئة

یتخذ كل شخصالتغیر 

املناخي بجدیة

عندما تحظى الحیوانات 

والطیور والحرشات 

والنباتات بالبیئات املحمیة 

الخاصة بھم

عندما یتم تبدید كمیة 

أقل من املوارد ووجود 

املزید من إعادة التدویر

A:(6) 
B: (8) 
C: (4) 
D: (3) 
E: (9) 
F: (15)
G: (10) 
H: (1)
I: (11) 

J: (17) 
K: (7) 
L: (12) 
M: (16)
N: (14)
O: (5)
P: (2)
Q: (13)

متى یتم تحقیق ھذا الھدف...

A

G

M

B

H

N

C

I

O

D

J

P

E

K

Q

F

L

إجابات
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