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عالمنا، مستقبلنا
القائم على المساواة

عالمنا ، مستقبلنا القائم على المساواة
البيئة والمساواة بين الجنسين -

:يوم الذكرى العالمي 2022
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مقدمة
ن المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم  إكمال ملف األنشطة هذا سُيمكِّ

من:

في اليوم العالمي للفتاة 2020، سألنا المرشدات 
وفتيات الكشافة من 100 دولة عن القضايا األكثر 

أهمية بالنسبة لهن وما الذي يردن تغييره في 
العالم. من هذه البيانات، علمنا أنَّ مصدر القلق األول 

للمرشدات وفتيات الكشافة تحت سن 18 هو البيئة.

ولهذا ، سيكون موضوع يوم الذكرى العالمي للفترة 
2022- 2024 هو "عالمنا، مستقبلنا." يبدأ يوم الذكرى 

العالمي لهذا العام رحلة مدتها ثالث سنوات 
للمرشدات وفتيات الكشافة ليصبحن قائدات 

واعيات بالبيئة. سنقوم كل عام بالبناء على هذا 
الموضوع البيئي واستكشاف الروابط ما بين البيئة 
والشواغل العالمية األخرى. نستكشف هذا العام 

كيف تتأثر الفتيات والنساء بالقضايا البيئية وتغير 
المناخ بشكل غير متناسب بالمقارنة بالفتيان 

والرجال.

2022: عالمنا ، مستقبلنا القائم على 
المساواة - البيئة والمساواة بين 

الجنسين

2023: عالمنا ، مستقبلنا المزدهر - 
البيئة والفقر العالمي

2024: عالمنا ، مستقبلنا السلمي - 
البيئة والسالم واألمن

"إما أن يكون لدينا مستقباًل تقود فيه النساء الطريق 
لتحقيق السالم مع األرض، أو لن يكون لدينا مستقباًل 

للبشر على اإلطالق .
 -  فاندانا شيفا

استكشاف القضايا البيئية

معرفة المزيد حول تغير المناخ وسبب أهميته
ة في العالم اليوم استكشاف القضايا البيئية الُملحَّ

فهم كيف تؤثر أفعالنا على البيئة

اتخاذ إجراء

تحديد ما ينبغي تغييره لحماية البيئة
التخطيط لحماية البيئة في حياتهن اليومية

الحصول على اإللهام للتحدث عالنيًة من أجل البيئة 
واتخاذ إجراءات بشأنها، ودعم اآلخرين في 

مجتمعاتهم المحلية للقيام بذلك

ممارسة نفط التفكير الذي يعكس المساواة بين 
الجنسين

فهم السبب الذي يجعل النساء والفتيات أكثر تأثرا 
بتغير المناخ

التأمل في الصلة ما بين المساواة بين الجنسين 
والبيئة في حياتهن

استكشاف كيف يمكن للفتيات والنساء اتخاذ 
إجراءات من أجل البيئة

  إذا كنت ترغبين في معرفة المزيد عن نمط التفكير الذي يعكس 
المساواة بين الجنسين ولماذا يعتبر أخذ نوع الجنس في االعتبار أمراً بالغ 

األهمية لتكوني قائدة جيدة ، فاقرئي ملخص نموذج القیادة للمرشدات و 
فتیات الكشافة .الرابط:

ما هو يوم الذكرى العالمي؟ 

يوم الذكرى العالمي هو يوم للصداقة الدولية. في 22 
فبراير من كل عام، تحتفل المرشدات وفتيات 

الكشافة بالحركة ويتواصلن مع بعضهن البعض 
ليمرحن معا، ويكتسبن المعرفة حول القضايا 

العالمية التي تؤثر على مجتمعاتهن المحلية ويتخذن 
إجراءات بشأنها، ويجمعن التبرعات من أجل العشرة 

ماليين مرشدة وفتاة كشافة حول العالم.

نحن نحتفل بيوم الذكرى العالمي كل عام منذ عام 
1926. ظهرت فكرة يوم الذكرى العالمي ألول مرة 

عندما التقت المرشدات وفتيات الكشافة في 
الواليات المتحدة األمريكية في المؤتمر العالمي 

الرابع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة، واتفقن على أنه ينبغي أن يكون هناك 

يوًما سنوًيا خاًصا ُتفكر فيه جميع أعضاء الحركة 
الدولية في بعضهن البعض ويعبرن فيه عن 

شكرهن وتقديرهن.

تم اختيار 22 فبراير ألنه يوم ميالد كل من اللورد بادن 
باول ، مؤسس حركة الكشافة ، وأوالف بادن باول ، 

التي كانت قائدة مرشدات العالم حين ذاك.

 هل تعلمين أنك جزٌء من حركٍة عالمية تسمى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة؟ ابقي على علم . ابقي على اتصال. تابعي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة على وسائل التواصل االجتماعي. 

WAGGGSworld@
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كما تعلمين،  فإنَّ السيدة أوالف بادن باول هي من أسست هذا 
اليوم . وقالت:

"هناك الماليين مّنا.  أنا ال أجيد 
الرياضيات ولن أقوم بأية عمليات 
حسابية قد ال تتحقق.  ولكن بنًسا 

واحًدا أو ما يعادله بالعمالت 
األخرى ، ليس بالمبلغ الكبير، 

خاصًة عندما يتم إدخاره أو كسبه 
ثم منحه بيٍد راغبة"

هذا اليوم الخاص بالنسبة لك ولجميع أعضاء حركة 
المرشدات وفتيات الكشافة يتم االحتفال به منذ 
عام 1932 من خالل جمع األموال للمشاريع التي 

يمكن للفتيات والشابات المشاركة فيها في جميع 
ها طريقة إلظهار امتنانك للفرص  أنحاء العالم. إنَّ

التي تقدمها لك حركة المرشدات وفتيات الكشافة 
خالل حياتك. إنها فرصتك للعطاء؛ حتى تتاح لألخريات 

فرصة أن يصبحن مرشدات وفتيات كشافة

كان هذا العام أكثر تحدياً من معظم األعوام 
السابقة مع انتشار جائحة كوفيد - 19 في جميع أنحاء 

العالم. وقد أثر هذا بشكل ضخم على يوم الذكرى 
العالمي في 2020 و 2021 ، وعلى األموال التي عادَة ما 

تستطيع العديد منكن جمعها لدعم حركة 
المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم . ومع 

انخفاض التبرعات ، تأثرت بالسلب بعض المشاريع 
التي يدعمها الصندوق مثل ورش العمل القيادية 

للشابات ، والدعم الممنوح لجمعيات المرشدات 
وفتيات الكشافة حول العالم وعملية إصدار ملف 

أنشطة يوم الذكرى العالمي.

ومع بدء عالمنا في التعافي ومع استطاعتك مرة 
أخرى االلتقاء بوحداتك وفرقك وصديقاتك إلكمال 

األنشطة لعام 2022 ، نأمل أن تستمري في التبرع 
لصندوق يوم الذكرى العالمي كما فعلت من قبل . 

ستضمن تبرعاتك حصول المزيد من المرشدات 
وفتيات الكشافة على فرصة تجربة الحركة الدولية 

من خالل مناسبات مثل ندوة جولييت لو ، والتطور 
كقائدات يحققن تغييًرا إيجابًيا في مجتمعاتهن.

اجــمعي
ساهمي في الصندوق وأكملي نشاط صندوق يوم 

الذكرى العالمي لهذا العام«  ......... » في صفحة .....

أرســلي
لقد جمعت، ماذا بعد؟ لديك خياران إلرسال تبرعاتك 

إلى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة:

       
جمعيتك الوطنية- اتصلي بهم أواًل. تقوم العديد من 

الجمعيات الوطنية بجمع التبرعات إلرسالها إلى 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

مباشرة إلى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة - يمكنك التبرع عبر اإلنترنت أو عن طريق 

شيك أو بطاقة ائتمان أو تحويل مصرفي أو جمع 
bit.ly/WTDFund :التبرعات عبر اإلنترنت

أو بالنسبة للمتبرعين من الواليات المتحدة 
األمريكية، المؤسسة العالمية للمرشدات وفتيات 

3iiJGd7/bit.ly الكشافة

بمجرد أن نتلقى تبرعاتك، سيصلك مّنا كارت 
شكر وشهادة يوم الذكرى العالمي كطريقة 

إلظهار تقديرنا لكل ما بذلتيه من جهود كبيرة.

USA donorsWTD Fund

صندوق يوم الذكرى العالمي
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النساء 
في الخطوط األمامية 

لالستجابات المجتمعية للكوارث 
الطبيعية

عندما تتاح للنساء نفس فرص الوصول إلى 
الموارد مثل الرجال ، يمكن للمرأة زيادة غاّلتها 

الزراعية بنسبة من 20 إلى 30 في المائة، مما 
يساهم في الحد من الجوع في العالم بنسبة 

17 في المائة.

يمكن 
استغالل المهارات والمعرفة 

المتوارثة للمرأة في مجاالت االبتكار 
والغذاء والطاقة وإدارة النفايات في 

اإلجراءات المتعلقة بالمناخ. 

أننا نقوم 
بتدريب 180 مجموعة مرشدات 

وأكثر من 45000 فتاة وشابة في مجال 
العمل المناخي بالشراكة مع مرشدات بنين 

وليسوتو وتنزانيا، وهي ثالثة من البلدان 
األكثر تعرًضا لتغير المناخ .

في قمم األمم المتحدة المعنية بتغير 
المناخ بين عامي 2000 و 2010 ، كان ٪30 

فقط من المندوبين من النساء.

هل 
تعلمي؟

موجات 
الحر وعدم الحصول على 

المياه النظيفة من أجل النظافة 
الصحية أثناء الدورة الشهرية يمكن أن 

يتسبب في نمو البكتيريا وحدوث 
االلتهابات.

 ٪80
من النازحين بسبب 

تغير المناخ هم من النساء.

عالمنا، مستقبلنا القائم على المساواة
لطالما كان االرتباط ببيئتنا والعالم الطبيعي أحد أعمدة حركة 

المرشدات وفتيات الكشافة منذ أن بدأت الحركة منذ أكثر من 
قرٍن مضى . وينص قانون المرشدة األصلي على أن "المرشدة 
صديقة للحيوانات"، ولقد توّسعْت العديد من البلدان في هذا 

النص ليشمل جميع الكائنات الحية أو الطبيعة بشكل عام . 
ومن خالل حركة المرشدات وفتيات الكشافة، يتعلم صغار 

السن احترام وتقدير العالم الطبيعي والعيش فيه دون إزعاجه.

يهدد تغير المناخ والتدهور البيئي عالمنا ومستقبلنا. ونحن 
نشهد بالفعل عواقبه في جميع أنحاء العالم : ارتفاع مستويات 

سطح البحر، والكوارث الطبيعية، وانقراض بعض الكائنات. 
ونظراً ألنَّ الفتيات والنساء أكثر عرضة للعيش في فقر، 

وألنَّهن يتمتعن بحماية أقل لحقوقهن اإلنسانية، ويواجهن 
ن يتأثرن بشكل غير متناسب بهذه  العنف المنهجي ، فإنهَّ

التهديدات.

سيكون برنامج شارة العمل الذي تقوده الفتاة بشأن تغير المناخ متاًحا للمرشدات 
https://www.wagggs. : .وفتيات الكشافة في إقليم إفريقيا قريًبا. اكتشفي المزيد

 org/en/what-we-do/girl-led-action-on-climate-change

التغير المناخي
: ُيقصد بتعبير"تغير المناخ" تغير المناخ الناجم بشكل 

مباشر أو غير مباشر عن نشاط بشري يغير من 
تكوين الغالف الجوي ويضاف إلى تقلب المناخ 

الطبيعي الذي لوحظ على مدى فترات زمنية مماثلة . 
إن تغير المناخ يضر بالعالم الطبيعي وبمجتمعاتنا ، 

وهو أمر يهمنا جميًعا.

 المساواة بين الجنسين
 تشير "المساواة بين الجنسين"، أو المساواة بين 

النساء والرجال إلى الحقوق والمسؤوليات والفرص 
المتساوية للنساء والرجال والفتيات والفتيان . 

المساواة ال تعني أن النساء والرجال سيصبحون 
ها تعني أنَّ حقوق ومسؤوليات  نفس الشيء، ولكنَّ

وفرص النساء والرجال لن تعتمد على ما إذا كانوا قد 
ولدوا ذكوًرا أم إناًثا ". )هيئة األمم المتحدة للمرأة( . 

يتخذ التمييز ضد النساء والفتيات أشكااًل مختلفة في 
أجزاء مختلفة من العالم، ولكن ال يوجد بلد في العالم 

حقق المساواة بين الجنسين.  

الفتيات يمكنهن إحداث فرقاً- وتساعد حركة المرشدات 
وفتيات الكشافة الفتيات على تنمية ما يحتجنه من المهارات 

الحياتية والمرونة واإلبداع؛ ليصبحن صانعات للتغيير البيئي . على 
مدى السنوات الثالث المقبلة، سيركز يوم الذكرى العالمي على 

كيفية االتحاد مًعا كأخوة نسائية عالمية واستخدام مواطن 
القوة هذه في حماية البيئة ..

ملف أنشطة يوم الذكرى العالمي لهذا العام " عالمنا ، 
مستقبلنا القائم على المساواة" ، يحتفل بالنساء والفتيات 

الالتي أحدثن فرقاً كصانعات للتغيير البيئي. ستلهمك 
قصصهن لتتعلمي وتستكشفي الرابط بين البيئة والمساواة 

بين الجنسين.

التغير المناخي والمساواة بين الجنسين

يتسبب تغير المناخ في حاالت الطقس القاسية 
والكوارث الطبيعية، بتسريعه لدورة المياه على 

األرض. ويزيد احتمال وفاة النساء واألطفال 14 مرة 
عن احتمال وفاة الرجال أثناء الكوارث.

يؤثر تعّطل الخدمات الصحية أثناء الكوارث الطبيعية 
على وصول الفتيات والنساء إلى الخدمات الصحية 

الهامة مثل الصحة الجنسية واإلنجابية والرعاية 
الصحية أثناء الحمل والوالدة.

النساء والفتيات مسؤوالت عن جمع المياه في 80 
في المائة من األسر التي ال تحصل على المياه من 

موقع معيشتها. يؤدي تغير المناخ إلى جعل توافر 
المياه أقل مما هو متوقع في العديد من مناطق 
العالم بسبب الجفاف وتلوث المياه ، مما يعني أن 

الفتيات يضطررن إلى السفر لمسافات أطول لجلب 
المياه ، مما قد يتسبب في تركهن المدرسة

إذا استمرت التوجهات الحالية ، فإنه بحلول عام 2025 
سيكون تغير المناخ عاماًل مساهماً في منع ما ال 

يقل عن 12.5 مليون فتاة من إكمال تعليمهن كل 
عام.
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يوفر ملف أنشطة يوم الذكرى العالمي لعام 2022 "عالمنا، مستقبلنا القائم على المساواة" فرصة 
للسير على نهج صانعات تغيير بيئي ملهمات. تعرفي على تأثير عملهن على البيئة، واكتسبي فهمًا 

أوسع حول كيفية تأثير هذه القضايا البيئية على الفتيات والنساء، واتَّبعي خطى صانعات التغيير هؤالء؛ 
إلحداث فرٍق في العالم.

تأكدي من استخدام طريقة التعليم غير 
الرسمي الخاصة بنا الستحداث تجربة تكون 

ذات صلة ومثيرة ويمكن الوصول إليها 
وتقودها المتعلمة!

كمجموعة، قررن كيف ستكملن الملف.

انظري في عملية اختيار صانعات التغيير الالتي 
ستتعرفن عليهن.

قررن ما إذا كنتن ستتبعن صانعة التغيير التي 
وقع عليها اختياركن ورحلتها عبر الملف أم 

أنكن ستخترن نشاًطا لصانعة تغيير مختلفة 
من كل قسم.

إستعدي

 هل تعلمين؟ لدينا برنامج شارة السالمة على اإلنترنت متاح لجميع المرشدات وفتيات الكشافة في إصداره األخير ، هناك 
أيًضا قسم جديد مثير حول كيف تكوني أنت التغيير على شبكة اإلنترنت! اطلعي عليه: 

/20-https://www.wagggs.org/en/what-we-do/surf-smart

انظري إذا كنت ستعملين في مجموعات 
صغيرة في بعض األنشطة أم كيف يمكن 

للمجموعة بأكملها العمل على نفس النشاط 
مًعا.

خططي لتخصيص وقٍت أثناء األنشطة وفي 
نهايتها للمناقشة والتأمل.

اسمحي بإدخال تغييرات لتراعي اهتمامات 
واحتياجات تعّلم جميع أعضاء المجموعة.

المشاركة عبر اإلنترنت
يمكن تكييف ملف األنشطة هذا ليالئم التنفيذ في بيئة اإلنترنت.

إذا لم تكوني قادرة على عقد اجتماع وجهاً لوجه، فاختاري األنشطة التي تم تصنيفها على أنها صديقة لإلنترنت 
أو قومي بتكييف النشاط ليناسب احتياجاتك على الساحة التي ستستخدمينها عبر اإلنترنت.

تحققي دائًما من النصائح وإرشادات السالمة 
الحالية التي تقدمها جمعيتك فيما يتعلق 

بأنشطة المرشدات وفتيات الكشافة التي 
ُتعقد وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت واتبعيها.

تأكدي من أنه يمكنك إنشاء مساحة آمنة 
خاصة بمجموعتك ، وأن لديك إذًنا من أحد 

الوالدين / ولي األمر لتتواصلي مع مجموعتك 
عبر اإلنترنت.

استخدمي منصات إنترنت لديها ضوابط أمنية 
جيدة، وتأكدي من معرفة كيفية استخدامها 

مسبًقا. إذا كنِت ال تعملين بارتياح عبر 
اإلنترنت، فتواصلي مع اآلخرين للحصول على 

المساعدة.

تحدثي مع فتياتك من المرشدات/فتيات 
الكشافة حول كيفية البقاء في أمان على 

اإلنترنت قبل تشجيعهن على إكمال 
األنشطة التي تستخدم وسائل التواصل 

االجتماعي في هذا الملف.

نصائح حول األمان عبر اإلنترنت

تأكدي من حصولك على إذن من فتياتك
المرشدات/فتيات الكشافة وأحد الوالدين / 

ولي األمر قبل نشر صور أو مقاطع فيديو
على اإلنترنت.

ال تقومي بتضمين معلومات شخصية أو 
معلومات تحدد الهوية في أي محتوى يتم 

مشاركته عبر اإلنترنت.

إذا تلقيِت تعليًقا مسيًئا أو غير مناسب، 
فقومي بحظر الحساب واإلبالغ عنه.

انظري ما إذا كان تقديم األنشطة عبر 
اإلنترنت سيستبعد أًيا من أعضائك وابحثي 

عن طرق لمعالجة ذلك. على سبيل المثال ، 
هل يمكنك استخدام منصة أبسط وأكثر 

سهولة على اإلنترنت ، أو الترتيب لهذه 
العضو من المجموعة للوصول إلى 

التكنولوجيا التي تحتاجها للمشاركة، أو منحها 
الموارد والمواد حتى تتمكن من إكمال 

األنشطة؟

لمزيد من المعلومات حول البقاء آمنة عبر اإلنترنت، 
https://www. :.قومي بزيارة موقعنا على اإلنترنت

wagggs.org/en/what-we-do/for-her-digital-
/world/online-safety

كيف تسخدمين الملف
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خطوة 1 : أنشئي مساحة شجاعة

إنَّ الوقوف خلف ما تؤمنين به واإلخبار عن حقيقتك يتطلب اتخاذ 
إجراءات شجاعة. لذلك من المهم عندما نجتمع مًعا لمناقشة القضايا 

الموجودة في هذا الملف، أن تشعر كل واحدة بأنها مشمولة وُمحترمة 
وُيسَتَمع إليها . إن إنشاء مساحة شجاعة سيوفر بيئة يتم فيها تقدير 

الجميع وتتمكن كل من فيها من المشاركة الكاملة.

بعض األشياء التي قد ترغبين في وضعها في االعتبار:

اعملن كمجموعة في وضع مبادئ توجيهية وتوقعات للمجموعة 
وتحديد كيفية التزام المجموعة بها

تأكدي من أن جميع أعضاء المجموعة يفهمن أهمية الخصوصية

خططي إلتاحة الوقت الكافي إلجراء مناقشات عميقة

اكفلي احترام االختالفات في اآلراء

كوني مستعدة لتكييف وتعديل برنامجك لتمكين المشاركات من قيادة 
تعلمهن ومناقشاتهن نحو اتجاهات ذات صلة باهتماماتهن

كوني على وعي بالتأثير الذي يمكن أن يحدثه المحتوى والمناقشات على 
أعضاء المجموعة. قد يكون الحديث عن تغير المناخ واالستدامة البيئية 

مقلًقا أو يسبب الهلع لبعض المرشدات وفتيات الكشافة. خططي 
بحيث إذا شعرت المشاركات بعدم االرتياح واحتجن إلى دعمٍ ، فإنه 

يمكنهن التعبير عن ذلك للمجموعة أو لشخص يثقن به

تأكدي من أنَّ البيئة شمولية وكّيفي البرنامج لضمان قدرة كل فرد في 
المجموعة على المشاركة بنشاط في األنشطة

PRACTISE

 TAKEACTION

الخطوة 3. أكملي نشاًطا واحًدا من كل قسم

أكملي نشاًطا واحًدا على األقل من كل قسم من أقسام الملف: 
افهمي المشكلة ، مارسي نمط تفكيرك الذي يعكس المساواة بين 

الجنسين ، واتخذي إجراء.

نصيحة: قد تقررين االستمرار خالل الملف باستكمال األنشطة 
المتعلقة بصانعة التغيير التي وقع عليها اختياركن ، أو يمكنك أن تقرري 

استكشاف األنشطة المتعلقة بصانعات تغيير آخريات . فقط تذكري 
إكمال نشاط من كل قسم لكسب الشارة.

الخطوة 2. اختاري صانعة التغيير البيئي التي تفضلنها

ابدئي باختيار صانعة تغيير بيئي واحصلي على اإللهام من اإلجراءات التي 
تتخذها في مكافحة تغير المناخ.

نصيحة: رتبي بطاقات صانعات التغيير بحيث تكون جميع البطاقات 
مرئية وُتمّكن المشاركات من تحديد صانعة التغيير التي يرغبن في 
استكشافها. بالنسبة لألعضاء األصغر سًنا، قد ترغبين في قراءة 

البطاقات للمجموعة ليقررن أو يخترن صانعة التغيير التي ترتبط بشكل 
أفضل باهتمامات المجموعة.

نصيحة: بمجرد اختيار صانعة التغيير، قد ترغبن في اختيار األنشطة 
المتعلقة بهذه الشخصية أو أن تقررن تنفيذ أنشطة من اختياركن . 

فقط تذكري أن تكملي نشاًطا واحًدا على األقل من كل قسم إلكمال 
برنامج الشارة.

الخطوة 4. اكتبي رسالة إلى عالمنا ، من أجل مستقبلنا القائم على 
المساواة.

ارفعي صوتك مع 10 ماليين فتاة في يوم الذكرى العالمي، واكتبي رسالة 
إلى العالم. شاريك رؤيتك من أجل مستقبل أفضل وبيئة أفضل.

استخدمي الجانب العكسي لبطاقات صانعات التغيير لتشكيل صورة 
للعالم. صليهن معاً وعلى صورة العالم، شاريك بشكل إبداعي رؤيتك 

لكوكٍب صحي. اكتبي رسالة إلى العالم، تشاريك فيها أفكارك حول البيئة 
وتغير المناخ والعالم الذي تريدينه في المستقبل.

شاريك رسالتك على وسائل التواصل االجتماعي، وقومي باإلشارة إلى )وسم(@
WAGGGSworld  واستخدمي الهاشتاجات #OurWorldOurFuture، و 

.WAGGGS# و ، WTD2022#

تهانينـــــــــا!
لقد كسبِت شارة يوم الذكرى العالمي الخاصة بك.

.www اطلبي شارة يوم الذكرى العالمي عبر اإلنترنت من على

wagggs.shop.org

EXPLORE

WTD#
2022

5

اكسبي الشارة 

1

2

3

4
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صانعات
التغيير

المدة  اسم النشاط
الزمنية

ع لالستخدام لمرة واحدة في حياتنا تواجد البالستيك الُمصنَّ

ُأْحِجيات تغير المناخ 

أعمال الخلية 

أشجار الموارد 

استمعي إلى العلم 

بينجو مبيدات اآلفات 

جولة  في الحديقة 

ع لالستخدام لمرة واحدة في حياتنا تواجد البالستيك الُمصنَّ

ُأْحِجيات تغير المناخ 

أعمال الخلية 

أشجار الموارد 

استمعي إلى العلم 

بينجو مبيدات اآلفات 

جولة  في الحديقة 

من قمامة إلى كنز 

ناصري من أجل التغيير 

رة  مجلة الطبيعة المصغَّ

رواية القصص المجتمعية 

اإلبداع هو صوتك 56

صانعة  أفالم الحياة البرية 

ري القواعد  غيِّ

إيساتو سيساي

تيسا خان

ليدي بيش

هندو أومارو ابراهيم

جريتا ثونبرج 

راشيل كارسون

ماليكا فاز 

حصائر األكياس البالستيكية 

تحدثي نيابًة عن النساء 

رسم خريطة مجتمعية 

ابني خليتك 

العثور على صوتك 

ما الذي يصنع قائدة 

مطاردة االتجار باألحياء البرية 

إيساتو سيساي

تيسا خان

ليدي بيش

هندو أومارو ابراهيم

راشيل كارسون

ماليكا فاز 

جريتا ثونبرج 

20 دقيقة

15 دقيقة

20 دقيقة

20 دقيقة

15 دقيقة

40 دقيقة

20 دقيقة

60 دقيقة

30 دقيقة

20 دقيقة

20 دقيقة

30 دقيقة

25 دقيقة

30 دقيقة

30 دقيقة

20 دقيقة

45 دقيقة

30 دقيقة

30 دقيقة

30 دقيقة

20 دقيقة

جميع األنشطة في هذه الحزمة قابلة 
للتكيف للتسليم عبر اإلنترنت. فردي نشاط خارجيدليل النشاط صغار السن سن متوسط اكبر سنا
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ماليكا فاز

راشيل كارسون 

هندو أومارو ابراهيم
مااليكا فاز هي مستكشفة جغرافية وطنية، ومخرجة أفالم عن 

الحياة البرية، ومقدمة برامج تلفزيونية من جوا بالهند . نشأت مع 

الشاطئ والغابة بمثابة فناء منزلها الخلفي ، مما ساعدها على 

الوقوع في حب العالم الطبيعي واالستكشاف. شغفها هو صنع 

أفالم وثائقية عن البيئة واألنواع المهددة باالنقراض ، وتركز على 

الحفاظ على الحياة البرية بقيادة المجتمع ، وعلى مكافحة االتجار 

باألحياء البرية. سلط عملها الضوء على العالقة بين الحفاظ على 

البيئة والصحة العامة. كما أسست منظمة "كريا : التمكين من 

خالل اتخاذ إجراء" ؛ لتمكين الفتيات واألطفال المنتمين إلى 

المجتمعات القبلية.

حصلت مااليكا على ترشيح 

جرين أوسكارعن فيلمها 

 Manta Rays أسماك المانتا

وفازت بجائزة جاكسون وايلد 

ميديا.

راشيل كارسون عالمة أحياء بحرية أمريكية وكاتبة عن الطبيعة. 

خالل مسيرتها المهنية ، كتبت مقاالت وكتًبا مصممة لتعليم 

الناس حول روعة وجمال العالم الحي ، وفاز كتابها األكثر مبيًعا 

"البحر من حولنا" ، بجائزة الكتاب الوطني األمريكية. و لقلقها من 

استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية االصطناعية بعد الحرب 

العالمية الثانية ، غيرت راشيل محور تركيزها لتحذير الجمهور من 

اآلثار طويلة المدى إلساءة استخدام المبيدات. أدت جهود راشيل 

إلى عكس مسار السياسة الوطنية المتعلقة بمبيدات اآلفات ، 

مما أدى إلى فرض حظر على مستوى البالد على مادة الـ دي.

دي.تي ومبيدات آفات أخرى. كما ألهمت حركة بيئية شعبية أدت 

إلى إنشاء وكالة حماية البيئة األمريكية.

هندو أومارو إبراهيم ناشطة بيئية تعمل مع ومن أجل شعب 

مبورورو في تشاد. لقد شاهدت بنفسها آثار تغير المناخ على 

السكان األصليين عندما جفت بحيرة تشاد التي كانت مصدر المياه 

الرئيسي لذلك المجتمع. وقد ألهمها ذلك ألن تصبح مناصرة 

للبيئة وخبيرة في تكّيف الشعوب األصلية مع تغير المناخ ، وفي 

المعارف البيئية العرفية المتوارثة . كما أسست منظمة مجتمعية 

تركز على تعزيز حقوق الفتيات والنساء في مجتمع مبورورو 

وإلهام أعمال القيادة والمناصرة في مجال حماية البيئة. 

في عام 2016 ، تم اختيار هندو لتمثيل 

المجتمع المدني عند توقيع اتفاقية 

باريس التاريخية بشأن تغير المناخ في 22 

أبريل 2016. وقد تم االعتراف بها على 

نطاق واسع كقائدة نسائية مؤثرة، وفي 

عام 2019، حصلت على جائزة بريتزكر 

Pritzker للعبقرية البيئية الناشئة 

Emerging Environmental Genius

ُمنحت راشيل وسام الحرية الرئاسي 

من الرئيس جيمي كارتر.

تيسا خان 
تيسا محامية لحقوق اإلنسان تعمل في مجال تغير المناخ 

وتعيش في المملكة المتحدة. أمضت معظم السنوات العشر 

الماضية في العمل في مجال حقوق اإلنسان وسياسة التنمية 

المستدامة، وعملت في أستراليا وهولندا والواليات المتحدة 

األمريكية وتايالند والهند ومصر والمملكة المتحدة. تكافح تيسا 

من أجل خفض االنبعاثات الكربونية وجعل الحكومات تتقيد 

بااللتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس لألمم 

المتحدة لعام 2015 بشأن تغير المناخ.

ليدي بيش

جريتا ثونبرج

ليدي بيش هي مربية نحل من شعب المايا األصليين، قادت 

تحالًفا نجح في إيقاف زراعة مونسانتو لفول الصويا المعدل وراثًيا 

في جنوب المكسيك. تعود ممارسة تربية أنواع النحل األصلية 

النادرة إلى 3000 عام وهو ما يحمي غابات كامبيتشي . ليدي بيش 

عضو في جمعية تعاونية للزراعة الحراجية تديرها نساء المايا 

حصرًيا. تحتفظ ليدي بيش بمجموعة متنوعة من النحل غير 

الالسع يسمى Melipona beecheii ، والتي كانت جزًءا من ثقافة 

المايا لمئات السنين. وتعتمد العديد من عائالت المايا األصلية في 

كامبيتشي في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية على إنتاج العسل 

لكسب عيشهم.

بسبب نشاطها ونجاح مجتمعها، 

حصلت ليدي على جائزة جولدمان 

البيئية في عام 2020

جريتا ثونبرج ناشطة بيئية سويدية المولد. في سن 15بدأت في 

االحتجاج خارج البرلمان السويدي مستخدمة الفتة كتب عليها 

اإلضراب المدرسي من أجل المناخ. وسلك الشباب في جميع 

أنحاء العالم مسارها ، وقاموا باإلضراب وتنظيم المسيرات 

للمطالبة بإجراءات مناخية. اشتهرت جريتا بتحديها الجريء لقادة 

العالم التخاذ إجراءات فورية بشأن تغير المناخ ، وتحدثت في 

مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ 

لعامي 2018 و 2019 ، ثم بدأ الشباب في 

جميع أنحاء العالم في تنظيم احتجاجات 

أسبوعية.

فازت جريتا بالعديد من الجوائز وأدرجت 

في قائمة فوربس ألقوى النساء في 

العالم في عام 2019 وتم ترشيحها لمدة 

3 سنوات متتالية لجائزة نوبل للسالم.

قابلي صانعات 
التغيير 

إيساتو سيساي 
إيساتو سيساي من قرية نجاو في وسط جامبيا. تغيرت حياتها 

عندما تعّلمت إعادة تدوير النفايات. كانت لديها فكرة مبتكرة لتحويل 

األكياس البالستيكية إلى منتجات قابلة لالستخدام عن طريق حبك 

األكياس مًعا بطريقة الكروشيه لصنع الحصير. وأقنعت صديقاتها 

بتشكيل مجموعة نسائية حيث بدأن في جمع األكياس البالستيكية 

وإعادة تدويرها بحالتها القائمة إلى منتج أعلى قيمة. في البداية، 

تعرضت للسخرية بسبب أفكارها ولكن في النهاية، رأى المجتمع 

القيمة التي كان يجلبها هذا العمل للمرأة والبيئة.

لقد أحدث عملها تأثيًرا دائًما في جميع 

أنحاء العالم، وفي عام 2015 حظرت 

الحكومة الجامبية استيراد واستخدام 

األكياس البالستيكية. حصلت إيساتو 

على العديد من الجوائز لعملها ودربت 

أكثر من 11000 شخص على إعادة تدوير 

البالستيك بحالته القائمة إلى منتج أعلى 

قيمة ، وعن مخاطر البالستيك على 

البيئة.

احصلي على اإللهام من قصص النساء 
صانعات التغيير البيئي وتعلمي كيف 

تعاملن مع قضايا مكافحة تغير المناخ 
الرئيسية . اختاري بطاقة للبدء.

في عام 2018، قدم مشروع االرتقاء 

الفعال بالمناخ إلى تيسا جائزة 

لجهودها في استخدام القانون 

كأداة لزيادة الطموح الوطني 

للتخفيف من تغير المناخ بشكل 

كبير، وفي عام 2019 ، صنفتها مجلة 

تايم المدة الزمنية

 كواحدة من خمسة عشر امرأة 

تقود مكافحة تغير المناخ.
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افهمي القضية

استكشفي بعض القضايا التي تؤثر على تغير 
المناخ وافهمي تأثيرها من خالل اختيار نشاط 
من هذا القسم. تعّلمي كيف ُتلهمين اآلخرين 

من أجل التغيير وإيجاد حلول أكثر استدامة 
للمستقبل.

تعرف على كيفية إلهام التغيير وإيجاد حلول 
أكثر استدامة للمستقبل.
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للفئة العمرية المتوسطة واألكبر 3
سُنا 

استخدمي بطاقات اإلجابة لملء 
الفراغات في بطاقات الحقائق!

ع  تواجد البالستيك الُمصنَّ
لالستخدام لمرة واحدة في حياتنا

في هذا النشاط، ستكتسب المتعلمات المعرفة 
حول البالستيك الذي يستخدم لمرة واحدة 

ويكتشفن مدى تواجده في حياتنا اليومية.

بعد إنهاء دراستها، أصبحت إيساتو سيساي 
متطوعة في فيلق السالم األمرييك وتعلمت إعادة 

تدوير النفايات. غّير هذا األمر مجرى حياتها وساعدها 
على إحداث تأثيٍر دائمٍ في مجتمعها وفي جميع أنحاء 

بلدها، حيث بدأت العمل على إعادة تدوير النفايات 
البالستيكية بحالتها القائمة إلى منتجات أعلى قيمة 

دون الحاجة إلى تحويلها إلى صورتها الخام 
.upcycling
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تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
استخدمي منصة اختبار عبر اإلنترنت، أو اصنعي شريحة بها 

جميع اإلجابات، واقرأي الحقيقة واطلبي من المشاركات وضع 
دائرة حول إجاباتهن المختارة.

مالحظات
يمكن للقائدات جمع نفاياتهن البالستيكية لألسبوع، 

لتستخدمها أي مشاركة لم تتمكن من جمع نفاياتها الخاصة.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
هل ترغبين في مواصلة استكشاف عمل إيساتو سيساي 

ومشروعها "كيس بالستييك واحد"؟ اذهبي إلى صفحة 34 
ونفذي نشاط "حصائر األكياس البالستيكية".

للتلوث البالستييك تأثيٌر كبيٌر على الحياة البرية ، ويمكن أن 
يساهم في تهديد الكائنات المعرضة لالنقراض. هل تريدين 

معرفة المزيد؟ انتقلي إلى صفحة 46 ونفذي نشاط "مطاردة 
االتجار باألحياء البرية".   

للفئة العمرية األصغر2

ستقرأ القائدة قائمة من العبارات. إذا 
كنت تعتقدين أن العبارة صحيحة ، 

اركضي إلى يمين مكان االجتماع . إذا 
كنت تعتقدين أنها خاطئة ، اركضي 

إلى يسار مكان االجتماع.

صي مجموعة البالستيك التي 1 َتَفحَّ
كنت سترمينها خالل األسبوع.

كم عددها؟ هل تفاجأت بحجمها؟
ما الذي تالحظينه بخصوص هذه 

البالستيكات؟
هل تعلمين كّم الضرر الذي يحدثه 

استخدام الكثير من البالستيك الذي 
يستخدم مرة واحدة للبيئة؟ أجيبي على 

االختبار لمعرفة ذلك!

مناقشة:4

هل أدهشك أي شيء بخصوص 
النشاط؟

هل هناك أي شيء يمكنك القيام به 
بشكل مختلف لتقليل كمية 

البالستيك الذي تستخدمينه )مثل 
أخذ حقيبة التسوق الخاصة بك، 

واستخدام كوب قابل إلعادة 
االستخدام ، وشراء المنتجات غير 

المغلفة مسبًقا، وما إلى ذلك(؟
قومي باألنشطة األخرى المرتبطة 

بإيساتو سيساي إلعادة تدوير 
نفاياتك البالستيكية بحالتها القائمة. 

إذا كنت ترغبين في استكشاف 
صانعة تغيير أخرى، أو في حالة وجود 
بالستيك متبقي، فابحثي عن كيفية 

إعادة تدويره بإعادته إلى صورته الخام 
)recycling( ، أو إعادة تدويره بحالته 

القائمة إلى منتج أعلى قيمة 
)upcycling( في منطقتك المحلية.

اإلعداد المواد 

اطبعي قائمة األسئلة واألجوبة من الملحق.
في األسبوع السابق للنشاط، اطلبي من المجموعة 
جمع كل البالستيك الذي كان سيتم رميه والتخلص 

منه خالل األسبوع ، وإحضاره إلى االجتماع

اختبار أسئلة وأجوبة في صفحة  
68-67Q & A

 20
sدقيقة

19 18



     أأأأأأ أأأأ أأأأأأأأأ

ُأْحِجيات تغير المناخ

اصنعي قائمة بالكلمات المتعلقة 1
بتغير المناخ وآثاره.

اصنعي قائمة بالكلمات المتعلقة 2.
بتغير المناخ وآثاره.

اكتبي كل الكلمات على شرائط ورقية 3.
وضعيها في وعاء.

انقسمن إلى فريقين. اضبطي منبه 4
الوقت لمدة دقيقة واحدة. تأخذ 

الالعبة األولى ورقة من الوعاء 
وتصف الكلمة لفريقها دون أن 

تنطق الكلمة نفسها. عندما يخمن 
الفريق الكلمة ، مرري الوعاء لالعبة 

التالي.

في هذا النشاط ، ستتعرف المتعلمات على 
المفردات والمفاهيم الشائعة المتعلقة بتغير 

المناخ.

بصفتها محامية ، يجب على تيسا خان أن تكون 
ُمحاِوَرة دقيقة وأن تستخدم الكلمات الصحيحة 

إلقناع الحكومات باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ . 
وأنت مثلها ، تحتاجين إلى فهم الكلمات المستخدمة 

في الحديث عن هذه القضية. العبي هذه اللعبة 
لتصبحي أكثر دراية بتغير المناخ وآثاره!
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مالحظات
إذا لم تكن مجموعتك على دراية جيدة بتغير المناخ، يمكنك 

تحضير بعض الكلمات قبل الجلسة. على سبيل المثال، يمكنك 
استخدام: المناخ، الطقس، درجة الحرارة، االحتباس الحراري، 

الطبيعة، الطاقة المتجددة، الغازات الدفيئة، مستدامة، التنوع 
البيولوجي، ارتفاع مستوى سطح البحر ، الحيوانات المهددة 

باالنقراض.
تعيش تيسا خان في المملكة المتحدة. ويقع باكس لودج، أحد 

المراكز العالمية الخمسة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
ه "مكان يصبح فيه الغرباء  الكشافة، في المملكة المتحدة . إنَّ
أصدقاء سريعاً" ويقع بجوار المقر الرئيسي الدولي للجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في لندن. باإلضافة إلى 
تقديم مركز باكس لودج للبرامج والمناسبات المجدولة على 

ه يوفر اإلقامة للجميع. مدار العام، فإنَّ

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
 /https://fishbowl-game.com استخدمي موقعاً إلكترونياً مثل
؛ لتكييف اللعبة من أجل مجموعة تنفذ النشاط عبر اإلنترنت، أو 

يمكن للقائدة أن ترسل الكلمة في رسالة خاصة لكل شخص 
في كل جولة.
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اإلعداد المواد 

وعاء أقالم

شرائط ورقية منبه للوقت

عندما يرن منبه الوقت، احسبي عدد 5
الكلمات التي تم تخمينها بشكل 

صحيح واكتبي نتيجة الفريق. أعيدي 
ضبط منبه الوقت لمدة دقيقة 

واحدة واسمحي للفريق الثاني 
باللعب.

6

بعد الجوالت الثالث، أعلني عن 7
الفريق الفائز وناقشي الكلمات التي 

يصعب فهمها.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:

هل ترغبين في تنمية المزيد من مهارات االتصال وتعلم 
كيف تجرين مناقشات مثل المحامية؟ استمري في 

استكشاف تيسا خان ونفذي نشاط " تحدثي نيابًة عن النساء 
" في صفحة. 36. 

إن استخدامك للكلمات الصحيحة ضرورٌي ليتم أخذك على 
محمل الجد، لكن في بعض األحيان ال يكون ذلك كافًيا. 

اكتشفي ما يمكن أن يعترض طريق أخذك على محمل الجد، 
ونفذي نشاط "العثور على صوتك" في صفحة 42.

الكلمات مهمة. إذا كنت تريدين معرفة كيف يتم استخدام 
الكلمات ضد النساء، وكيف يمكنك عكسها، فنفذي نشاط 

"ما الذي يصنع قائدة" في صفحة 44.

سيتم لعب اللعبة في ثالث جوالت.

في الجولة األولى، عليك أن تصفي 
الكلمة المختارة دون أن تقولي أيا من 

الكلمات الموجودة على الورقة.

في الجولة الثانية، يمكنك قول كلمة 
واحدة فقط لوصف الكلمة التي على 

الورقة.

في الجولة الثالثة، يمكنك فقط أداء 
أفعال وال يمكنك قول أي شيء.
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أعمال الخلية

ليدي بيش هي مربية نحل تنتمي إلى مجتمع مايا 
دي كامبيتشي في المكسيك. وأصبحت ناشطة 

بكفاحها من أجل حظر زراعة فول الصويا المعدل 
وراثًيا في المنطقة التي تعيش فيها. فلنلعب 

لعبة لفهم كيف يمكن للنشاط البشري أن يزعج 
النظم البيئية.

في هذا النشاط، ستتعلم المتعلمات كيف يمكن 
للتغيرات السلبية الصغيرة أن تؤثر على توازن 

النظام البيئي.
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مالحظات
ليدي بيش من المكسيك، موقع أور كابانيا، أحد المراكز العالمية 
الخمسة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. والذي 

تديره وتشغله مرشدات المكسيك . يقع المركز في "مدينة 
الربيع األبدي"، كويرنافاكا. نحن نرحب بالضيوف من جميع أنحاء 
العالم منذ االفتتاح في عام 1957 ، ونقدم مجموعة متنوعة من 

األنشطة والبرامج لجميع زوارنا ومشاركينا ؛ لالنخراط فيها 
واالستمتاع بها!

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه

يمكن تكييف هذا النشاط على اإلنترنت عن طريق استخدام 
تحدي للعمل الجماعي عبر اإلنترنت وتكييف دور المبيد 

الحشري إلضافة صعوبة إضافية إلى اللعبة.
يمكنك تكييف كٍل من التحدي والصعوبة تبًعا ألعمار أعضاء 

مجموعتك. 
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قطعة واحدة طويلة 
من الحبل أو الخيط

عصابة للعينين لكل 
مشاركة

اإلعداد المواد 

اجلسن في دائرة. جميع الالعبات 
يمثلن النحل.

قمن بوضع عصابة على العينين 
وامسكن بقطعة طويلة من الحبل 

مًعا )بحيث تلف حول الدائرة(.

1

.2

مهمتكن هي تشكيل مربع كامل 3.
مثالي مع بعضكن البعض. بمجرد 

االنتهاء، يمكنكن نزع عصابات األعين 
ومعرفة ما قمتن بإنجازه.

العبن جولة ثانية. هذه المرة العبة 4
واحدة خارج الدائرة تمثل مبيًدا حشرًيا. 

في أي لحظة يمكن لهذه الالعبة 
النقر على كتف نحلة. فتصبح هذه 

النحلة بكماء ال تتكلم. يمكنك تكييف 
عدد النحل الذي يستطيع المبيد 

الحشري النقر على كتفها اعتماًدا على 
حجم مجموعتك.

بمجرد االنتهاء من ذلك، اخلعن 5
عصابات األعين وقارن النتيجة 

بالنتيجة األولى.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:

هل تريدين معرفة المزيد عن النحل؟ استمري في 
استكشاف ليدي بيش عن طريق تنفيذ النشاط في صفحة 

40."ابني خليتك".
يلعب جميع الناس دوًرا مهًما في المجتمع ، مثلما تلعب 

النباتات والحيوانات دورها في النظام البيئي ،  تعرفي على 
كيفية أخذ منظور الجميع في االعتبار من خالل تنفيذ نشاط 

"رسم خريطة مجتمعية" في صفحة 38 .
الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على الحياة البرية من 

القضايا الحاسمة من أجل مستقبل أفضل. تعّلمي كيف 
يمكن للفتيات المشاركة من خالل تنفيذ نشاط "مطاردة 

االتجار باألحياء البرية" في صفحة 46.

استخالص المعلومات:6
هل كانت الجولة األولى أفضل من 

الجولة الثانية؟ لماذا؟
ما هو شعورك عند تعكير صفو 

تعاونكن من خالل كتم صوت 
الالعبات؟

في البيئة الطبيعية ، كل الكائنات 
الحية لها دور تلعبه. ومًعا ، يشكلون 

أنظمة بيئية متوازنة. عندما ُنِخّل بهذا 
التوازن )باستخدام مبيدات اآلفات 

على سبيل المثال( ، فإننا نعرض 
النظم البيئية للخطر.

لسنوات عديدة ، حصدت نساء المايا 
في المنطقة التي تنتمي إليها ليدي 

بيش العسل من نحل مميز جًدا. 
وبسبب استخدام مبيدات اآلفات 
الملوثة في حقول الصويا ، يموت 

العديد من النحل ويتناقص عددها 
بشكل مثير للقلق ، مما يعرض نمط 

حياة المجتمع للخطر.
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كمجموعة ، انتشرن على مسافة 
حوالي 90 سم من بعضكن 

البعض. تمثل كل واحدة منكن 
شجرة هدفها الحصول على أكبر 

عدد ممكن من الموارد.

أشجار الموارد

بدأت هندو أومارو إبراهيم االهتمام بالنشاط 
البيئي عندما رأت أن بحيرة تشاد تجف بسبب تغير 

المناخ ، مما كان له تأثيًرا هائاًل على مجتمعات 
السكان األصليين الذين يعتمدون على الموارد 

الطبيعية للعيش. العبي هذه اللعبة لفهم كيفية 
تأثير تغير المناخ على الموارد الطبيعية!

في هذا النشاط ، ستستكشف المتعلمات كيف 
تتنافس األشجار مع بعضها البعض للحصول 

على العناصر الغذائية وضوء الشمس والمساحة 
والمياه . تعرفي على كيفية تأثير تغير المناخ على 

توزيع الموارد العالمية.

وزعي "موارد الشجرة" بالتساوي حول الالعبات 2
بحيث تكون الموارد على مسافة 30-60 سم. يمثل 

كل لون أحد الموارد الثالثة التي تحتاجها الشجرة: 
الماء ، وضوء الشمس ، والمغذيات. حددي لوًنا لكل 
مورد )على سبيل المثال ، أزرق = ماء ، أصفر = ضوء 

الشمس ، أحمر = عناصر غذائية(.

1
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ابدئي اللعبة! تحتاجين إلى الوصول للموارد لجمع ما 3
تحتاجين إليه دون التحرك من مكانك . حاولي في كل 

جولة جمع ثالثة أو أكثر من كل مورد لتحقيق نمو 
جيد. إذا جمعِت اثنين من كل مورد ، فهذا يعني أنك 
تحققي نمًوا متوسًطا ، وواحد أو أقل من كل مورد 

يعني نمو ضعيف.

إذا كان لديك نمًوا ضعيًفا في 4
جولتين من اللعبة ، يتم 

استبعادك.

العبي جوالت إضافية ، باستخدام واحد أو أكثر 5
من الشروط التالية:

األشجار تقف أو تجلس بالقرب من بعضها 
البعض )تمثل المزيد من المنافسة(.

موارد مائية أقل )تمثل الجفاف(.
موارد أقل ألشعة الشمس )تمثل اكتظاًظا 

لألشجار الصغيرة(.
موارد مغذية أقل )تمثل تربة ذات نوعية 

رديئة(.

المناقشة6

ماذا يمكن أن يحدث لشجرة حقيقية ال 
تستطيع تلبية واحد أو أكثر من احتياجاتها؟

هل يمكنك تسمية أنواع من األشجار التي قد 
يكون لها احتياجات مختلفة لآلخرين؟

كيف يمكن أن يؤثر تغير المناخ على الموارد 
المتاحة لألشجار؟

كيف سيبدو هذا النموذج بالنسبة للبشر؟ كيف 
سيؤثر تغير المناخ على الموارد المتاحة للبشر؟ 

وماذا يمكن أن تكون تداعيات هذا األمر؟

هل كنت تعلم؟
 : بسبب تغير المناخ ، قد يكون هناك القليل من الموارد المتاحة 

لإلنسان ، بما في ذلك األطعمة والمغذيات ، والتي يمكن أن 
تسبب سوء التغذية. هل تعلمين؟ لدينا برنامج شارة لمساعدة 

الفتيات على معالجة سوء التغذية! واجهي التحدي اليوم :
https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/girl-powered-

/nutrition

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
صممي شريحة PowerPoint تعرض الموارد وشاريك شاشتك 

مع الالعبات. يمكن لالعبات الرسم على الشاشة للمطالبة 
بملكية مورد من الموارد.
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عالمات أو 
رموز بثالثة 

ألوان 

مختلفة ، على 
سبيل المثال

 ، مربعات 
صغيرة من 

الورق بثالثة 
ألوان مختلفة ، 
أو رقائق البوكر 

، وما إلى ذلك. 
ويكون عدد 

قطع كل لون 
ثالثة أضعاف 

عدد 
المشاركات 

على األقل.

اإلعداد المواد 

انثري العالمات الملونة على األرضية في المنطقة 
التي تلعبين فيها.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
انخرطت هندو أومارو إبراهيم في مجتمعها من خالل 

العمل لضمان أن الجميع لديهم صوًتا مسموًعا . استمري 
في استكشاف عملها من خالل تنفيذ نشاط "رسم خريطة 

مجتمعية" في صفحة 38.
الموارد الطبيعية هامة جًدا للحيوانات والحشرات لبناء مأوى 

مناسب. تعرفي على المزيد حول كيفية استخدام النحل 
للموارد الطبيعية من خالل تنفيذ نشاط "ابني خليتك" في 

صفحة 40.
هل تريدين معرفة المزيد عن تأثير تغير المناخ على الناس؟ 
تعرفي على كيفية تأثيره على النساء من خالل تنفيذ نشاط 

"تحدثي نيابًة عن النساء" في صفحة 36.
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استمعي إلى العلم

جريتا ثونبرج ناشطة بيئية معروفة بمطالبتها 
قادة العالم باتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ. 
الشيء الذي تشجع الجميع على القيام به هو 

االستماع إلى خبراء المناخ ، ألن العلم يخبرنا بما 
يتعين علينا القيام به للحد من آثار تغير المناخ . 

اليوم ، دعونا نلقي نظرة على ما يخبرنا به علم 
المناخ!

في هذا النشاط ، ستفهم المتعلمات ما هو تغير 
المناخ وسيشاركن مشاعرهن تجاه تغير المناخ

هل تريدين معرفة المزيد عن القضايا البيئية؟ هل سمعِت 
عن شارات تحدي 

م شارات تحدي التحالف العالمي للشباب  YUNGA؟ ُتَعلِّ
واألمم المتحدة )YUNGA( الشباب كل شيء من التنوع 

البيولوجي والتلوث البالستييك إلى التلقيح والغابات 
http://www.fao.org/ :والزراعة. ألقي نظرة عليها اليوم

 /yunga/resources/challenge-badges/en

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
استخدمي ُمنِشئ اختبار عبر اإلنترنت مثل Kahoot إلجراء 

االختبار عبر اإلنترنت!
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sدقيقة
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انقسمن في مجموعات صغيرة ، كل 1
مجموعة تبتكر صيحة تشجيع خاصة 

بها.
اطرحي سؤااًل من االختبار . تبحث 2.

المجموعات في أنحاء مساحة 
االجتماع للعثور على اإلجابة )اإلجابات( 

الصحيحة. عندما تعتقد المجموعة 
أنها وجدت اإلجابة )اإلجابات( 

الصحيحة ، تطلق صيحتها وتعطي 
إجابتها )إجاباتها(. أول مجموعة تجد 

اإلجابة )اإلجابات( تحصل على نقطة.

المجموعة التي حصلت على أكبر عدد 3
من النقاط تفوز.

كثيًرا ما ُتبدي جريتا غضبها بسبب 4
تغير المناخ. في مجموعاتك ، صممن 

رمًزا تعبيرًيا )إيموجي( يعكس ما 
تشعرن به بعد تعلم كل هذه 

الحقائق حول تغير المناخ. شاركن 
مشاعركن مع بعضكن البعض.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
جريتا ثونبرج شابة شغوفة بالبيئة وتتخذ إجراءات بشأن تغير 

المناخ – مثلك تماًما.استمري في التعرف عليها وعلى كيف 
يمكنك السير على خطاها من خالل تنفيذ نشاط "العثور على 

صوتك" في صفحة 42.
إن مشاعر وأفكار وآراء جريتا ثونبرج بشأن تغير المناخ يتم 

السخرية منها في بعض األحيان بسبب هويتها . تعرفي على 
االمتياز وكيف يمكنك استخدام صوتك لتحقيق المزيد من 

اإلنصاف من خالل نشاط "ابني خليتك" في صفحة 40.
بدأت جريتا ثونبرج حركة عالمية، إنها قائدة بمعنى الكلمة. 

استكشفي ما يقوله الناس عن القيادات النسائية من خالل 
تنفيذ نشاط "ما الذي يصنع قائدة" في صفحة  44. 

.

اإلعداد المواد 

اطبعي إجابات االختبار )إذا كانت مجموعتك كبيرة ، 
اطبعي عدة مجموعات من اإلجابات( وقومي 

بقصها من الورقة . أنثري اإلجابات في أنحاء مساحة 
اجتماعكن.

أقالم ورق أوراق األسئلة 
واألجوبة في 

صفحة 69- 

Q & A

27 26



بينجو مبيدات اآلفات

تشتهر راشيل كارسون بكتابها "الربيع الصامت" 
الذي تم نشره في عام 1962، وفيه تشرح كيف أن 
المبيدات الحشرية تلحق الضرر بالبيئة. فمبيدات 

اآلفات شديدة السمية ويمكن أن تسبب 
مشاكل صحية لإلنسان وللحياة البرية. وأرجعت 

سبب انخفاض أعداد الطيور إلى استخدام 
المبيدات.

في هذا النشاط ، سيتم تعريف المتعلمات على 
راشيل كارسون وانخراطها في العمل على زيادة 

الوعي فيما يتعلق باستخدام المبيدات الحشرية 
ومخاطرها.
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تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه

شّكلي مجموعات في غرف فرعية لملء بطاقة البنجو!

اإلعداد المواد 

بطاقة البنغو في الصفحة 71

ما هي مبيدات اآلفات؟ هي منتجات 1
تهدف إلى السيطرة على اآلفات 

)حشرات، حيوانات ، نباتات(.

أين يمكننا ان نجدها؟ في مجموعات 2.
من 4-5، اقرأن األنواع المختلفة من 

المبيدات على بطاقات البنجو الخاصة 
بكن.

 40
sدقيقة

حاولن مًعا العثور على أكبر عدد 3
ممكن من المواد المنزلية التي يمكن 

أن تحتوي على هذه األنواع من 
المبيدات.

أول فريق يصل إلى صف كامل من 4
أنواع المبيدات يفوز. إذا اكتمل 

النشاط في وقت أسرع من الالزم ، 
فاستمري في اللعبة حتى يتم تغطية 

بطاقة البنجو.

المناقشة:5

في كتابها، اتهمت راشيل كارسون 
صناعة الكيماويات بنشر معلومات 
مضللة عن مبيدات اآلفات ، حتى ال 
يبدو األمر بهذه الخطورة ويستمر 

الناس في استخدامها وشرائها.
هل يمكنك التفكير في أي مثال آخر 

تنشر فيه الصناعات معلومات 
مضللة حول أشياء تضر بالطبيعة 

والبيئة؟

يمكنك تقديم مفهوم "التمويه 6
األخضر" وهو استراتيجية تسويقية 

تهدف إلى إقناع الناس بأن منتج 
منظمة أو صناعة ما صديق للبيئة كما 

يلي:

استخدام الصور البيئية )نباتات خضراء 
، زهور ، الطبيعة( على العبوة لجعلها 

تبدو وكأنها صديقة للبيئة

بدأت شركات األزياء الكبرى التي لها 
تأثير كبير على البيئة في استخدام 

المواد "الطبيعية" التي يمكنها 
اإلعالن عنها بينما ال تزال في نفس 

الوقت تستخدم الكثير من الوقود 
األحفوري والطاقة والمياه وتفريغ 

نفاياتها دون معالجتها أواًل.

اعثري على أمثلتك الخاصة!

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:

كانت راشيل كارسون رائدة ، حيث بدأ نشاطها البيئي في 
الخمسينيات من القرن الماضي. اكتشفي كيف تم معاملتها 

كناشطة في ذلك الوقت من خالل تنفيذ نشاط "ما الذي يصنع 
قائدة" في صفحة 44.

من المواد المنزلية األخرى التي يمكن أن تضر بالبيئة ، المواد 
البالستيكية ذات االستخدام لمرة واحدة. اكتشفي كيف يمكنك 

إعادة تدوير نفاياتك البالستيكية عن طريق تنفيذ نشاط "حصائر 
األكياس البالستيكية" في صفحة 34. 
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جولة  في الحديقة

في هذا النشاط، ستستكشف المتعلمات 
بيئتهن األصلية )المحلية( ولماذا من المهم 

حمايتها

لماذا تعتقدين أنَّ األنواع األصلية 2
آخذة في التناقص؟ اصنعي 

خريطة ذهنية.

ناقشي نتائجك. هل هذه النباتات 3
والحيوانات أصلية؟ كم عدد األنواع 

المختلفة التي وجدتها؟

قومي بجولة في المنطقة 
المحيطة بمكان اجتماعك. اكتبي 

اسماء النباتات والحيوانات التي 
ترينها أو التقطي لها الصور.

1
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لماذا من المهم الحفاظ 5
على الكائنات األصلية 

وعلى الحياة البرية؟ قومي 
بعمل قائمة!

اقرئي هذا االقتباس من أقوال ماليكا فاز )يمكنك تكييفه 4
ليناسب الفئات العمرية األصغر سًنا(: "كان الموقع الذي صورت 

فيه أنا وفريقي واحًدا من المحميات القليلة في العالم التي تم 
إنشاؤها للحفاظ على أنواع من الكائنات الصغيرة والمحبوبة 

بشكل أقل مثل خفاش األنف الورقي الذي موطنه مدينة كوالر 
الهندية. كان أحد الجوانب التي كنت سأحب الغوص فيها أكثر 

في البرنامج هو التأثير الُمضاعف الذي أحدثته حماية هذه 
الخفافيش على النظام البيئي. فبمجرد توقف عمليات تعدين 
الجرانيت وإتاحة الفرصة للمحمية للتعافي من تلك الضغوط، 
بدأت النباتات تنمو مرة أخرى ، وعادت الطيور، ورصدت إدارة 
الغابات مؤخراً عودة حيوانات مفترسة أكبر مثل الفهود إلى 

المنطقة. حقيقة أن حماية خفاش صغير يمكن أن تكون مظلة 
لحماية تنوع إحيائي آخر محاصر أمًرا ال يصدق ".

مالحظات
مااليكا فاز من الهند. وسانجام هو مركزك العالمي الذي 

تأسس في عام 1966 بالهند في إقليم آسيا والباسيفيك التابع 
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. تتمحور 

المناسبات في سانجام حول الثقافة والقيادة واالحتفال 
والصحة والعافية.

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
قمن بالجولة قبل اجتماعكن. ويمكن لكل عضو في المجموعة 

التجول بشكل فردي. ثم ناقشن الموضوع عبر اإلنترنت

قلم ورق

اإلعداد المواد 

قومي بعمل بحث عن النباتات والحيوانات األصلية 
)المحلية( في إقليمك ؛ حتى تتمكني من اإلجابة على 

األسئلة.

 20
sدقيقة

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
إحدى الطرق التي تعمل بها ماليكا فاز على حماية الكائنات 
والحياة البرية هي المناصرة لمكافحة االتجار باألحياء البرية. 

تعرفي على هذه المشكلة عن طريق تنفيذ نشاط "التقّصي 
عن االتجار باألحياء البرية" في صفحة 46.

لقد قمت باستكشاف المنطقة المحيطة بمكان اجتماعك 
بالذهاب في جولة على األقدام. استخدمي ذلك في عمل 

خريطة لمنطقتك وتنفيذ نشاط "رسم خريطة مجتمعية" على 
صفحة 38.

التلوث البالستييك هو أحد األشياء التي يمكن أن تشكل خطراً 
حقيقياً على الحياة البرية. اكتشفي كيفية إعادة تدوير البالستيك 

في حالته القائمة إلى منتج أعلى قيمة عن طريق تنفيذ نشاط 
"حصائر األكياس البالستيكية" في صفحة 34. 31 30



مارسي نمط تفكيرك 
الذي يعكس المساواة 

بين الجنسي

 اختاري نشاًطا من هذا القسم و استكشفي لماذا 
الفتيات والنساء أشد تضرًرا بتغير المناخ. احصلي 

على رؤية متعمقة حول كيفية نهوض النساء 
بوصفهن قائدات عالميات للتغيير البيئي، واتخاذهن 

إجراءات من أجل البيئة.

يؤثر تغير المناخ على المساواة بين الجنسين، و 
يؤدي إلى مزيد من الضرر للفتيات والنساء.

33 32



حصائر األكياس البالستيكية

بدأت إيساتو سيساي مشروع إلعادة التدوير بعنوان 
"حقيبة بالستيكية واحدة" في عام 1998 بالقرب من 

قريتها األصلية، والذي يهدف إلى تثقيف المجتمعات 
حول ضرورة استعادة النفايات التي يتم التخلص 

منها عادًة وتحويلها إلى إيرادات. تتمتع النساء 
بالقدرة على أن يصبحن صانعات للتغيير في أسرهن 
ومجتمعاتهن. في كثير من أنحاء العالم، النساء هن 

من يشترين الطعام لألسرة. ومن خالل التعليم، 
يمكنهن الحد من شراء البالستيك الذي يستخدم 

لمرة واحدة. فالنساء يقمن بمعظم األعمال 
المنزلية، ويقررن ما يجب التخلص منه وما يمكن 

إعادة تدويره.

في هذا النشاط، ستبدع المتعلمات في استخدام 
البالستيك من خالل صنع حصيرة وسيكتشفن 
كيف يمكن للنساء أن يكّن صانعات للتغيير في 

مجتمعاتهن.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:

هل تريدين معرفة المزيد عن إعادة تدوير البالستيك في حالته 
القائمة إلى منتج أعلى قيمة ؟ استمري في استكشاف عمل 

إيساتو سيساي من خالل تنفيذ نشاط "من قمامة إلى كنز" في 
صفحة 50.

مثل إيساتو سيساي، اعملن بشكل جماعي لزيادة الوعي 
بالقضايا البيئية من خالل تنفيذ نشاط "مجلة الطبيعة 

المصّغرة" في صفحة 54.
أبدعت إيساتو سيساي بحق في إيجاد حل للتلوث البالستييك. 

ابتكري فكرتك اإلبداعية الخاصة من أجل البيئة من خالل تنفيذ 
نشاط "غّيري القواعد" في صفحة 62.

 60
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قصي قيعان األكياس - يمكنك قص 2
أكثر من كيس في المرة الواحدة

قصي مقابض األكياس - يمكنك 3
قص أكثر من كيس في المرة 

الواحدة

قومي بفرد أكياسك البالستيكية 1

من خالل المشاريع المجتمعية مثل "حقيبة 
بالستيكية واحدة"، تتشجيع النساء على إعادة تدوير 

نفاياتهن البالستيكية، وتثقيف مجتمعاتهن إلحداث 
تأثيٍر إيجابٍي على البيئة.

اإلعداد المواد 

اصنعي حصيرة/سجادة من األكياس البالستيكية 
واجعليها في متناول اليد من أجل الجلسة.

أكياس بالستيكية: 20 كيس 
على األقل لكل فرد )تأكدي 

من إعادة تدوير األكياس 
التي تم جمعها بمرور 

الوقت!( 20 

عدد قليل من 
المقصات

اربطي الشرائح الثالثة األولى مًعا5

ابدئي في تجديل/تضفير األكياس6

اطِوي األكياس على هيئة شرائط 4
بعرض 2 بوصة / 5 سم 

ري االتجاه 8 عند صنع الموديل، غيِّ
ولفي الشريط خالل الضفيرة 

السابقة لوصل الجوانب

عندما تصلين إلى نهاية الشريط، 7
اربطي الشريط التالي واستمري في 

التضفير

إلنهاء الحصيرة اعقدي ضفيرتك في 10
نهايتها )عقدة( واطوي األطراف 

داخل الضفيرة.

استمري في التضفير والتوصيل حتى 9
تحصلي على حصيرة
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تحدثي نيابًة عن النساء

اإلعداد المواد 

اعرضي الحقائق الموجودة في ورقة الحقائق في 
أنحاء مكان اجتماعك.

معلومات عن المرأة وتغير المناخ 
في صفحة 6 & 7

 30
sدقيقة

كّوني دائرتين. في الدائرة الداخلية 2
)حوض السمك(، ستقوم أربع 

ُمحاِورات بإجراء الحوار )المناقشة(، 
وفي الدائرة الخارجية، ستستمع باقي 

المجموعة. إذا كنِت في الدائرة 
الخارجية وتريدين أن تصبحي ُمحاِورة، 

اذهبي ورّبتي على كتف إحدى 
المحاورات لتأخذي مكانها في الدائرة 

الداخلية.

تعرفي على كيفية تأثر النساء حول 1
العالم بتغير المناخ من خالل التجول 

في مكان االجتماع وقراءة الحقائق 
المعروضة.

يمكنك الدخول في المناقشة في أي 4
وقت وعلى أي من الجانبين. حاولي 

الدخول إلى الدائرة الداخلية مرة واحدة 
على األقل!

موضوع المناقشة هو "هل النساء 3
والفتيات أكثر تأثًرا بتغير المناخ من 

الرجال والفتيان؟. يجب أن يكون 
نصف عدد المحاورات دائًما إلى جانب 
"نعم" والنصف اآلخر إلى جانب "ال. ال 

تترددي في أن تكوني محاورة إلى 
جانب ال تتفقين معه شخصًيا!

5

على الصعيد العالمي، تشكل النساء 5
13 في المائة فقط من أصحاب 

األراضي الزراعية.
ثلثا البالغين األميين في العالم من 

النساء.
واحدة من كل ثالث نساء في جميع 

أنحاء العالم تعرضت للعنف الجسدي 
أو الجنسي - وفي الغالب من قبل 

الشريك الحميم.
تشغل النساء 24٪ فقط من 

المقاعد البرلمانية على مستوى 
العالم.

  في البلدان األكثر تضرًرا من تغير المناخ، يتسبب الجفاف 
في نقص إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة، مما قد يؤثر 

على النظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية. هل تعلمين؟ 
لدينا برنامج شارة حول إدارة دورتك الشهرية بثقة. 

https://www.wagggs.org/en/what- :اكتشفي المزيد
we-do/red-pride-menstrual-hygiene-management-

 /mhm-education

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
إذا كانت مجموعتك كبيرة العدد، فقّسميها إلى مجموعات 

أصغر إلجراء العديد من المناقشات.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط

يمكنك استخدام مهارات اإلقناع، مثل تيسا خان،  للمطالبة 
بالمزيد من اإلجراءات من صانعي القرار. سيري على خطاها 

من خالل تنفيذ نشاط "ناصري من أجل التغيير" في صفح 
.52

النساء يجعلن أصواتهن مسموعة ويطالبن بأخذهن في 
االعتبار في مجال العمل البيئي. اكتشفي كيف يمكنك 

تثقيف النساء وزيادة الوعي بشأن العمل البيئي من خالل 
القيام بنشاط "من قمامة إلى كنز" على صفحة  50.

تكييف النشاط ليالئم األعمار األصغر سًنا :
بداًل من المناقشة، يمكن للمجموعة تأليف مسرحية مدتها 

خمس دقائق، تحيك قصة حياة إمرأة تعاني من تغيرات في 
مناخها المحلي. 

نصيحة للقائدة: إذا بدأت المحادثة 
في التوقف في وقت ما، يمكنك 

استخدام الحقائق التالية للمساعدة 
في تيسير المناقشة:

تقضي النساء 3 أضعاف عدد 
الساعات التي يقضيها الرجال في 

القيام باألعمال المنزلية والرعاية غير 
مدفوعة األجر كل يوم، مثل العناية 
بالمنزل واألطفال وتحضير الطعام 

وتوفير الماء، إلخ.
تكسب النساء أقل من الرجال بنسبة 

23٪ على مستوى العالم.
بصفتها محامية، يتعين على تيسا خان أن تعرف 

كيف تحاور )تناقش( وتعرض وجهة نظرها بثقة. 
تدربي على مهاراتك في المناقشة خالل نشاط 

مناقشة حوض السمك!

في هذا النشاط، ستقوم المتعلمات بالتحقيق 
في كيفية تأثير تغير المناخ على حياة النساء في 

جميع أنحاء العالم وممارسة المناظرة/المناقشة 
النشطة.
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رسم خريطة مجتمعية

رسم الخرائط المجتمعية هو طريقة لرسم خرائط 
باستخدام المعرفة المحلية والُعرفية المتوارثة عن 

البيئة. استخدمت هند أومارو إبراهيم هذه الطريقة 
للمساعدة في تسوية النزاعات المجتمعية حول 

األراضي والموارد، والحفاظ على المعرفة المتوارثة 
عن األرض.

في هذا النشاط، ستتعلم المتعلمات كيف 
يساعد رسم الخرائط المجتمعية على رفع أصوات 

نساء الشعوب األصلية.

يمكنك الذهاب في جولة حول مكان االجتماع، أو 2
بالنسبة للفئات العمرية األصغر، اعرضي خريطة 

موجودة بالفعل للمنطقة، وخذن دقيقة لدراستها 
وحفظها ثم أعدن تشكيلها بشكل فردي.

بشكل فردي، ارسمي خريطة 
للمنطقة المحلية المحيطة 

بمكان اجتماعكن.

1

  إن حصول الفتيات والنساء على صوت على الطاولة على 
قدم المساواة مع الفتيان والرجال أمٌر هاٌم جًدا بالنسبة لنا. 

هل تعلمين؟ نحن ندعم 20 جمعية مختلفة للمرشدات 
وفتيات الكشافة لتنفيذ مشاريع حول موضوعات 

المساواة والتمكين واإلشراك. اكتشفي المزيد
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/her-[

/world-her-voice

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
يمكن تنفيذ هذا النشاط بنفس الطريقة في اجتماع عبر 

اإلنترنت، ولكن استخدام غرف فرعية سيكون مفيًدا إذا كانت 
مجموعتك كبيرة العدد.

بالنسبة للفئات العمرية األصغر، يمكنك أن تطلبي منهن رسم 
مكان االجتماع بداًل من المنطقة المحلية، ودمج رسوماتهن 

مًعا.
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كّوني مجموعات من 4-5. قومي بإعداد 3
خريطة جديدة تجمع كل الخرائط التي 
أعدتها المجموعة بكافة ما لديك من 

معلومات.

إذا كنت تتذكرين بعض األشياء عن المنطقة لم 4
تضعيها في الخريطة األولية، فيمكنك إضافتها اآلن 

إلى خريطة المجموعة.

5 مناقشــة

كيف كان الجمع بين معرفتكن؟
هل تم تقدير مساهمات كل فرد في مجموعتك 

على قدم المساواة؟
هل تعتقدين أن منظورك، كصغيرة في السن، 

كفتاة أو فتى، يختلف عن منظور اآلخرين؟
هل تواجدت من قبل في بيئة ال ُيستمع فيها 

لصوتك بشكل قائم على المساواة؟

 20
sدقيقة

أقالم ورق  رسم أو خريطة 
لمنطقة محلية 

تنتمي لها 
مجموعتك

اإلعداد المواد 
اطبعي خريطة منطقتك المحلية أو اعثري على 

واحدة أو ارسميها.

أبرز رسم الخرائط المجتمعية في تشاد أهمية 
المعرفة التي تملكها المرأة بالنسبة للمجتمع. 

وتؤمن هندو أومارو إبراهيم بشدة أنه بما أنه يتم 
االعتماد على النساء في جمع الماء والطعام، وجمع 

مواد الطب الشعبي، ورعاية الماشية، فإنهن يعرفن 
ويفهمن الطبيعية المحيطة بهن مثل أي شخص 

ولديهن معرفة متوارثة قيمة ليشاركنها. في 
المجتمعات الُمحاِفظة على نحٍو أكبر، ال ُيستمع 

ألصوات النساء في المحافل العامة حيث يتحدث 
الرجال. ومن خالل إجرائها لجلسات لرسم الخرائط 

المجتمعية بمشاركة عضوات من المجتمع على وجه 
التحديد، تمكنت هندو من الحصول على معرفتهن 

وإكسابها احترام وتقدير األعضاء الذكور في 
المجتمع.

هل لديك أفكار حول كيفية منح النساء والفتيات 
صوًتا أكثر مساواة في المواقف المختلفة؟ 

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
هل تريدين معرفة المزيد حول كيفية دعم هندو أومارو 

إبراهيم لنساء السكان األصليين في مجتمعها. سيري على 
خطاها من خالل تنفيذ نشاط "رواية القصص المجتمعية" في 

صفحة 56.
اكتشفي المزيد حول كيفية دعم النساء إلسماع صوتهن، 

ورفع مستوى الوعي بالعمل البيئي من خالل تنفيذ نشاط "من 
قمامة إلى كنز" في صفحة.50.

استمري في استكشاف القضايا البيئية في منطقتك عن 
طريق القيام بنشاط "مجلة الطبيعة المصّغرة" في صفحة 54.
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كّوني مجموعات من 6-5 
العبات.

ابني خليتك

في هذا النشاط، ستكتشف المتعلمات مفهوم 
االمتياز وكيف يمكن أن يؤدي رفع صوتك والعمل 

مًعا إلى مزيد من المساواة.

عليك إحضار العناصر من الطبيعة لبناء خاليا النحل. 2
هدفك هو بناء أكبر عدد من خاليا النحل في 15 

دقيقة.

1

لبناء جدران خليتك، أنت بحاجة إلى:4
عدد 2 نحلة عاملة

1 شمس
1 حبوب لقاح

1 ماء
1 األرض

في كل مرة تقومين فيها برمي النرد، 3
يمكنك جمع عناصر من الطبيعة اعتماًدا 

على الرقم الذي تدحرجينه:

1: اختاري العنصر الذي تحتاجينه
األرض

الماء
: حبوب اللقاح

الشمس
: النحالت العامالت

يتم اختيار العبة واحدة بشكل عشوائي، 5
لتكون ملكة النحل. يمكن لهذه الالعبة 
رمي النرد مرتين في كل دور والحصول 

على ضعف كمية الموارد.

العبي لمدة خمس عشرة دقيقة وعّدي 6
خالياك. كم خلية لديك؟ إذا لعبت عدة 

مجموعات في نفس الوقت، قارني نتائجكن!

7 استخالص المعلومات:

هل قمِت ببناء خاليا بشكل فردي أم جماعي؟
إذا قمت ببناء خاليا النحل بشكل فردي، فمن 

التي حصلت على أكبر عدد من الخاليا؟ هل 
كانت ملكة النحل؟ لماذا ؟

إذا قمت ببناء خالياك بشكل جماعي، هل 
اكتشفت منذ البداية أنه يمكنك التعاون 

للحصول على عدد أكبر من خاليا النحل أم أن 
األمر استغرق بعض الوقت؟ لماذا ؟

كانت إلحدى الالعبات في هذه اللعبة امتياز 
متمثل في القدرة على رمي النرد ضعف 

اآلخرين. إذا تعاونت تلك الالعبات مع 
المجموعة بأكملها، فإن امتيازهن يعود 

بالفائدة على الجميع. أما إذا لعبن بمفردهن، 
فهذا يمنحهن ميزة هائلة على اآلخرين.

تأمـــالت:8

ال يزال التمييز المباشر وغير المباشر ضد النساء 
والفتيات موجوًدا في كل مكان في العالم. هذا 

يعني أنه، مثل غالبية الالعبات في هذه اللعبة، 
قد يكون لديهن موارد أقل، أو فرص أقل، 

وحرية أقل من الرجال والفتيان.
عندما يكون بعض الناس في وضع غير مواٍت 

في المجتمع )على سبيل المثال بسبب 
جنسهم، أعمارهم، إعاقتهم، عرقهم، وما إلى 

ذلك(، فإن دورنا هو التحدث عالنية. ومن خالل 
العمل مًعا ورفع أصواتنا، يمكننا تضييق هذه 

الفجوة والتأكد من تمتع الناس بحقوق وفرص 
متساوية.

على سبيل المثال، أسست ليدي مجموعة من 
النساء تسمى "Colectivo Maya" يهدف إلى 

رفع أصوات النساء في مجتمع تربية النحل حتى 
ال يتم اتخاذ أي قرار بدونهن.
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2 من النرد/
الزهر

تمثيل صغير لكل مادة، مثل 
صورة مطبوعة، أو رسم، أو 

العنصر نفسه: األرض، الماء، 
حبوب اللقاح، الشمس، النحالت 

الشغاالت/العامالت. 

اإلعداد المواد 

اطبعي كافة المواد

 20
sدقيقة

ذ على اإلنترنت أو وجًها لوجه تكييف النشاط الُمنفَّ
لّلعب وجًها لوجه، يمكنك الحصول على العناصر المطبوعة في 

متناول يديك.
للعب على اإلنترنت، يوصى باستخدام لوحة افتراضية يمكنهن 

رسم أو كتابة ما سيأخذنه ويبنين خالياهن عليها.

  إن تشجيع المرشدات وفتيات الكشافة من مختلف البلدان 
على االلتقاء والعمل مًعا ودعم بعضهن البعض أمًرا في غاية 

األهمية بالنسبة لنا. هل تعلمين؟ نحن ندير برامج تبادل بين 
المرشدات وفتيات الكشافة من بلدان مختلفة! حركة تبادل 

الشباب من الجنوب إلى الجنوب )YESS( هو برنامجنا للتبادل 
الدولي للمرشدات. تعرفي على المزيد :

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/yess-girls-
/movement

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:

هل تريدين معرفة المزيد عن النظم البيئية في منطقتك 
وكيف يمكنك حمايتها؟ استمري في السير على خطى ليدي 
بيش من خالل تنفيذ نشاط "مجلة الطبيعة المصّغرة" في 

صفحة 54.
اكتشفي كيف يمكنك دعم اآلخرين، وخاصة األشخاص األقل 

امتياًزا منك في مكافحة تغير المناخ من خالل تنفيذ نشاط 
"رواية القصص المجتمعية" في صفحة 56.

 استخدمي صوتك لمشاركة سبب حبك للبيئة ولماذا تحتاج 
البيئة إلى الحماية من خالل تنفيذ نشاط "اإلبداع هو صوتك" 

في صفحة 58.
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30 العثور على صوتك
sدقيقة

هل تعلمين أنه من حق الطفل أن 4
يكون له أفكاره وآرائه الخاصة وأن 

يعبر عنها بحرية؟ تشرح حقوق 
الطفل التي أصدرتها منظمة األمم 

المتحدة الطريقة التي يجب أن ُيعامل 
بها األطفال والشباب.

في مجموعاتك، اقرئي عن حقوق 
الطفل، وانظرن في المواد 3 و 12 و 

14 التي تشير إلى صوت الطفل 
وتعبيره عن آرائه ومعتقداته.

5

باستخدام قطعة من الورق، تأملي 2
في هذا السؤال واكتبي ما شعرِت 

به. ثم بالعمل في مجموعات صغيرة، 
شاريك أفكارك مع المجموعة، إذا لم 
يسبب لك ذلك شعوًرا بعدم الراحة، 

واستمعي إلى أفكار األخريات.

هل هناك أوجه تشابه في شعور 3
الناس؟ هل كان هناك من بين 

أعضاء المجموعة من شعرن بأنه تم 
االستماع إليهن وأخذهن على محمل 
الجد؟ ناقشن لماذا تعتقدن أن أفكار 
وآراء األطفال والشباب ال تؤخذ على 

محمل الجد.

فكري في وقت شاركت فيه فكرة أو 1
رأًيا لم يؤخذ على محمل الجد. كيف 

جعلك هذا تشعرين؟
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في هذا النشاط، ستتعرف المتعلمات على 
حقهن في أن ُيستمع إليهن وُيؤخذن على محمل 

الجد، كما سينّمين ثقتهن بأنفسهن كقائدات 
بيئيات.

كانت جريتا في الخامسة عشرة من عمرها فقط 
عندما بدأت في مشاركة أفكارها علًنا حول تغير 

المناخ. كان أحد أكبر التحديات التي واجهتها هو أن 
يأخذها البالغون على محمل الجد. فبسبب عمرها، 

وألنها فتاة، وألنها مصابة بالتوحد، اعتقد الكثير من 
الناس وال يزالون يعتقدون أنه يتم التالعب بها، وأنه 

ال يمكن أن يكون لديها آراء. غالًبا ما يشعر صغار 
السن أن أفكارهم وآرائهم ال تؤخذ على محمل الجد.

توضح هذه الحقوق أنه ال يجب على 
البالغين االستماع إلى األطفال 

فحسب، بل يجب أيًضا أن يأخذوا 
شواغلهم على محمل الجد.

6

كمجموعة ناقشي كيف تجعلك 7
معرفتك بهذه الحقوق تشعرين 

اآلن.

إذا كان بإمكانك العودة بالزمن وإخبار 
نفسك األصغر سًنا أنه من حقك أن 

ُيسمع صوتك وأن تؤخذي على 
محمل الجد، فماذا ستقولين؟

8

اكتبي خطاًبا أو صوري مقطع فيديو 
موجًها لنفسك األصغر سًنا، 

وشجعيها على التحلي بالشجاعة 
والثقة في التحدث عالنية وأن تكون 

صوًتا للمستقبل.

9

اإلعداد المواد 

ورق أقالم

لتسجيل فيديو  4 بطاقات حقوق 
الطفل، المواد 3 و 12 و 

14 في صفحة 14

فكري في األشياء التي كانت تسبب 10
لك القلق من قبل بشأن التحدث 

عالنيًة. كيف يمكنك تحويل ذلك إلى 
نقاط قوة؟ ساعدي نفسك األصغر 

سًنا على فهم أن الفتيات وصغار 
السن بشكل عام يمكن أن يكون 
لهم صوًتا قوًيا ، تماًما مثل جريتا. 

شاريك رسالتك أو مقطع الفيديو 
الخاص بك مع اآلخرين حتى يتمكّن 

من تعلم التحدث عالنيًة؛ ألن لكل 
شخص صوت ولكل طفل الحق في 

أن ُيسمع صوته وأن يؤخذ على 
محمل الجد.

11

  في العمل البيئي، وكما هو الحال في أي جانب آخر من 
جوانب حياتك، فإن أعظم مواطن قوتك هو أن تكوني 

نفسك. هل تعلمين؟ منذ عام 2013، قمنا بدعم أكثر من 6.5 
مليون من صغار السن للحصول على تعليم بشأن صورة 

الجسد واحترام الذات في أكثر من 125 دولة. تصفحي أحدث 
https://www.wagggs.org/ :"إصدار لنا من "حرة ألكون أنا

/en/what-we-do/free-being-me

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
كانت فكرة جريتا لإلضراب من أجل المناخ سهلة للغاية 

ومبدعة للغاية. سيري على خطاها وابحثي عن فكرتك 
اإلبداعية من خالل تنفيذ نشاط "غّيري القواعد" في صفحة 

.62
اطلبي المزيد من اإلجراءات من حكومتك ، مثل جريتا ، من 

خالل تنفيذ نشاط " ناصري من أجل التغيير" في صفحة 52.
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ما الذي يصنع قائدة

في هذا النشاط، ستختبر المتعلمات كيف يمكن 
استخدام الكالم في خلق تحيز ضد صانع التغيير، 

وكيف يؤثر ذلك بشكل غير متناسب على النساء.

تشتهر راشيل كارسون بكتابها "الربيع الصامت"، 
الذي عرض بالتفصيل االستخدام الضار لمبيدات 

اآلفات وكيف أننا كأفراد ومجتمعات مرتبطين 
ارتباًطا وثيًقا بالبيئة. وبينما القى هذا الكتاب 
استحساًنا كبيًرا في بعض الدوائر، فقد اعتبر 

آخرون أن راتشيل كارسون امرأة "هستيرية" و 
"عاطفية أكثر من الالزم".

استخدمي سبورة تفاعلية لعمل قائمة بالكلمات السلبية 
المستخدمة ضد النساء وقمن بالعصف الذهني حول كيفية 
قلبها إلى شيء إيجابي، أو قسمي المجموعة في غرف فرعية 

لتمثيل هذه المصطلحات تمثياًل جهرًيا أو صامًتا، أو 
مناقشتها  في مجموعات أصغر.

 30
sدقيقة

اإلعداد المواد 

سبورة بيضاء 
أو ورقة من 

لوحة قالبة

قائمة بالكلمات السلبية التي 
غالًبا ما تستخدم لوصف راشيل 

كارسون
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باستخدام تخميناتكن الخاصة، حاولن 7
كمجموعة، قلب جميع االقتباسات 

والكلمات السلبية المستخدمة 
لوصف راشيل كارسون إلى أخرى 

إيجابية.

هل تعتقدين أنهما مختلفين تماًما أم 6
أنهما مجرد وجهات نظر مختلفة 

لنفس الشيء؟

بعد أن خمنت المجموعة "ب" بشكل 5
أو بآخر ما كانت المجموعة "أ" تحاكيه 

)بعبارات إيجابية(، قارّن إجابات 
المجموعة "ب" باالقتباس الذي كانت 

المجموعة "أ" تحاكيه.

على سبيل المثال، إذا لعبت 4
المجموعة "أ" مشهًدا إلمرأة تخشى 
من الحشرات ويسخر منها شخص 

ما، فيمكن للمجموعة "ب" أن تخمن 
أنها تتوخى الحذر، أو أنها تحب 

الحشرات وال تريد إيذائها، وما إلى 
ذلك .

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
تعرضت راشيل كارسون لمعاملة سيئة من قبل وسائل 

اإلعالم والعلماء. لكن هذا لم يثبط عزيمتها! سيري على خطاها 
من خالل تنفيذ نشاط "اإلبداع هو صوتك" في صفحة 58.

غالًبا ما يتم تثبيط عزيمة النساء والفتيات على اتخاذ اإلجراءات 
أو أن يصبحن قائدات، ولكن عليك االستمرار! ابتكري أفكاًرا 

ري القواعد" في  إبداعية للعمل البيئي من خالل تنفيذ نشاط "غيِّ
صفحة 62.

كانت راشيل كارسون كاتبة. اكتشفي طرًقا أخرى يمكنك من 
خاللها مشاركة ما تعرفينه والتوعية 

بالقضايا البيئية من خالل تنفيذ نشاط "صانعة  أفالم الحياة 
البرية" على صفحة 60.

تأمالت8
هل تم نعتك من قبل بأحد األلفاظ 

السلبية؟
ما هي الصفات اإليجابية التي 

تعتقدين أنك تملكينها بالفعل، وأي 
من هذه الصفات التي تريدين تنميتها 

بشكل أكبر؟

اقتباسات وكلمات

"بالنسبة للحشرات، أليس هذا كإمرأة أن تخاف 
حتى الموت من بعض الحشرات الصغيرة!"

وقد ُوِصفت ُحَجِجها بأنها "غير عادلة، ومن جانب 
واحد، ومبالغ فيها بشكل هستيري".

انة خوَّ

هستيرية

عاِلمة زائفة

أصولية / راديكالية

تعرضت النتقادات بسبب "انفعاالتها 
العاطفية وغير الدقيقة"

تم وصف التزامها بالبيئة بأنه "ارتباط غير سوّي 
بتوازن الطبيعة"

تساءل أحد النقاد عن سبب "القلق الشديد 
لعانس بشأن علم الوراثة"

انفعالية ستنظر المجموعة "أ" في االقتباسات 2
المستخدمة لوصف راشيل كارسون، 

ويخترن بضع كلمات أو اقتباسات 
ويقمن بتمثيلها تمثياًل جهرًيا أو 

صامًتا أمام المجموعة "ب". ال تقمن 
بإظهار االقتباسات للمجموعة "ب"! 

فال ينبغي لهن معرفة ما هو 
الموضوع.

ستحاول المجموعة "ب" تخمين ما 3
تقوم به المجموعة "أ". ولكن، يجب 

على المجموعة "ب" تخمين 
واستخدام كلمات إيجابية.

انقسمن إلى مجموعتين.1
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مطاردة االتجار باألحياء البرية

هذه قصة "اختاري مغامرتك الخاصة". 
اختاري المكان الذي تريدين الذهاب 
إليه، وابحثي عن البطاقة المناسبة 
التخاذ قرار بشأن خطوتك التالية. 

تتضمن كل بطاقة قراًرا وتشير إلى 
البطاقة التالية التي يجب العثور عليها.

1
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مناقشة:3

هل وجدِت التجار؟ هل كانت مهمة سهلة أم 
صعبة؟

أثناء اللعبة، لم تأخذك بعض الشخصيات على 
محمل الجد ألنهم اعتقدوا أن االتجار بالحياة 

البرية ال ينبغي أن يكون قضية تأخذ الفتيات، أو 
صغار السن بوجٍه عام، إجراءات بشأنها.

كمجموعة، توصلن إلى خمس ُحَجج يمكنكن 
استخدامها إذا أخبركن أحدهم أن الفتيات 

وصغار السن ال يستطيعون اتخاذ إجراءات 
بيئية.

تبدأ رحلتك في قرية بران. لقد سمعتي عن تجار 2
الحياة البرية الذين سيمّرون عبر القرية. من أين يبدأ 

تحقيقك؟

مكتب البريد      اعثري على بطاقة 1
المقهى المحلي   اعثري على بطاقة 2

ألم تكن هذه اللعبة مليئة باإلثارة؟ ُيعد أورشاليه مكاًنا رائًعا 
لخوض المغامرات، وهو أول مركز عالمي للجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. منذ عام 1932، ونحن نقدم 
المغامرة والمرح والصداقة الدولية في أعالي جبال األلب 

السويسرية. أورشاليه مفتوح للمجموعات والعائالت واألفراد 
لإلقامة لليلة واحدة أو لزيارة نهارية، أو للمشاركين في إحدى 

مناسباتنا الدولية المتعددة.

في هذا النشاط، ستتعرف المتعلمات على سبب 
خطورة االتجار باألحياء البرية على نظامنا البيئي، 

وسيستكشفن الدور الذي يمكن أن تلعبه 
الفتيات في الحفاظ على الحياة البرية

ماليكا فاز شغوفة بحماية األنواع المهددة 
باالنقراض ومنع االتجار بالحياة البرية. تجارة األحياء 

البرية لها تأثيٌر خطيٌر على الحفاظ على الحياة 
البرية. إن استهالك الحيوانات البرية أو استخدام 

أجزاء منها في المجوهرات، أو كجوائز تذكارية أو 
كعالجات أمٌر شائٌع في أجزاء كثيرة من العالم. هل 

يمكنك العثور على طريق التجار ووقف أعمالهم 
غير القانونية؟

 30
sدقيقة

اختاري بطاقات مغامرتك الخاصة في صفحة  
74-73

اإلعداد المواد 

اطبعي بطاقات القصة، ضعي الرقم على الجانب 
اآلخر من البطاقة وقومي بإخفاء البطاقات في 

جميع أنحاء مكان اجتماعك.

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
تصفحن القصص عبر اإلنترنت، دون البحث شخصًيا بشكل 

فعلي عن البطاقة التالية.

أنشطة أخرى مرتبطة بهذا النشاط:
هل ما زلِت مهتمة بالحفاظ على الحياة البرية؟ استمري في 
استكشاف عمل ماليكا فاز من خالل تنفيذ نشاط "صانعة  

أفالم الحياة البرية" في صفحة 60.
يعتمد بعض الناس أكثر من غيرهم على الحياة البرية 

والموارد الطبيعية. ضعي نفسك مكانهم من خالل تنفيذ 
نشاط "رواية القصص المجتمعية" في صفحة 56.

كوني مبدعة وشاريك سبب ُحّبك للطبيعة ولماذا تحتاج 
الطبيعة إلى الحماية من خالل تنفيذ نشاط "اإلبداع هو 

صوتك" في صفحة 58.
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كوني جزًءا من الحل وتقدمي لتصبحي أيًضا 
صانعة للتغيير من خالل إكمال نشاط من 
هذا القسم. حددي طرًقا إلحداث فرق في 

مجتمعك، واجمعي مواردك واتخذي 
إجراءات لمكافحة تغير المناخ. 

اتخذي إجراًء
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30 من قمامة إلى كنز
sدقيقة

4

استخدمت إيساتو سيساي إعادة تدوير 
البالستيك بحالته القائمة إلى منتج أعلى 

قيمة كطريقة لخلق فرص عمل في 
مجتمعها، وتثقيف النساء المحليات 

وزيادة الوعي حول النفايات البالستيكية 
وتأثيرها السلبي على البيئة. 

كمجموعة، ناقشي كيف يمكنكن اتباع 
خطاها واتخاذ قرار جماعي بشأن 
طريقة واحدة ستستخدمن بها 

نفاياتكن البالستيكية لتثقيف اآلخرين 
حول هذا الموضوع.

3

في هذا النشاط، ستكتشف المتعلمات كيف 
يحّولن النفايات البالستيكية إلى أشياء مفيدة 
وجميلة، وستتاح لهن الفرصة لتثقيف وتوعية 

الناس أو جمع التبرعات بشأن التلوث البالستييك

هل تعلمين؟ نصف البالستيك الذي يتم انتاجه 
مصمم لالستخدام لمرة واحدة فقط - ثم يتم 

التخلص منه.

ذ على اإلنترنت أو وجًها لوجه تكييف النشاط الُمنفَّ
يمكن للمشاركات أن يحددن أغراضهن مًعا على اإلنترنت، 

وصنعها بمفردهن في المنزل.
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اإلعداد المواد 

بالستيك مصّنع لالستخدام لمرة واحدة 
)يمكن أن يكون نفس البالستيك الذي 

تم جمعه من أجل نشاط "تواجد 
ع لالستخدام لمرة  البالستيك الُمصنَّ

واحدة في حياتنا" أو بالستيك مجموع 
خصيًصا لهذا النشاط.(

قمن ببيع منتجاتكن بعد إعادة 
التدوير؛ لجمع األموال وإرسالها إلى 

صندوق يوم الذكرى العالمي )انظري 
صفحة 04(!

5

إذا لم يكن األمر كذلك، استخدمي 2
العناصر البالستيكية التي تم جمعها؛ 

لتحويل البالستيك المصّنع 
لالستخدام لمرة واحدة إلى شيء 
يمكن استخدامه مراًرا وتكراًرا، أو 

تحويله إلى شيء يمكنك االحتفاظ به. 
قومي ببعض البحث على اإلنترنت 
للعثور على شيء تريد مجموعتك 

بأكملها القيام به! قد يكون ذلك:
تحويل الزجاجات البالستيكية إلى 

حدائق عمودية
صنع أجراس رياح معاد تدويرها
صنع وحدة لتغذية الطيور من 

الزجاجات البالستيكية
تحويل أغطية الزجاجات البالستيكية 

إلى مغناطيس
تحويل األكياس البالستيكية وورق 
التغليف إلى أضواء بوم بوم  )أضواء 

الزينة(

إذا كنِت قد قمِت بنشاط "حصائر 1
األكياس البالستيكية"، يمكنك 

استخدام الحصيرة التي تم صنعها 
لهذا النشاط.
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30 ناصري من أجل التغيير
sدقيقة

في هذا النشاط، ستتخذ المتعلمات إجراءات 
لمكافحة تغير المناخ ويناصرن من أجل اتخاذ 
المزيد من اإلجراءات من قبل صانعي القرار.

تؤمن تيسا خان أن الحكومات تتحمل مسؤولية 
استخدام معرفتها وقوتها لمساعدة مواطنيها 

في مكافحة تغير المناخ. اتخذي إجراء بكتابة رسالة 
إلى حكومتك وأخبريهم بأفكارك حول تغير المناخ!
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ناقشي مع مجموعتك أين من 

المرجح أن يحدث التغيير، وقررن إلى 
أي مستوى من مستويات 

المسؤولين الحكوميين ستوجهن 
رسالتكن )محلي أو إقليمي أو وطني(.

3

ابحثي في الموضوع واستخدمي 2
المعرفة التي اكتسبتيها أثناء احتفالك 

بيوم الذكرى العالمي لتعرفي كيف 
تؤثر هذه المشكلة على بيئتك 

المحلية.

اختاري مشكلة تؤثر على بيئتك 1
المحلية. على سبيل المثال: جودة 

المياه، إزالة الغابات، خدمات القمامة، 
والممارسات الزراعية، أو أي شيء آخر 

تعتقدين أنه من المهم معالجته.

اعتماًدا على توقيتك وإمكانية وصولك إلى 
المعلومات أثناء االجتماع، يمكن إجراء الجزء البحثي 

من النشاط قبل االجتماع كمجموعة.

حددن جهة إرسال الرسالة. يمكن القيام بذلك قبل 
أو بعد االجتماع.

اإلعداد المواد 

أوراق أقالم عناوين

حكومية، 
حقائق عن 
تغير المناخ

نموذج رسالة 
في صفحة 75

ذ على اإلنترنت أو وجًها لوجه تكييف النشاط الُمنفَّ
يمكن للمجموعات العاملة عبر اإلنترنت التركيز على المناقشة 

المحيطة بالبحث الذي أجرينه حول هذا الموضوع. ويمكنهن 
التحدث حول كيفية كتابة رسالة مقنعة، والجهة التي سُترسل 

إليها. يمكنهن أيًضا مشاركة رسائلهن مع بعضهن البعض 
وإعطاء النصائح لبعضهن البعض لتقوية ُحَجَجهن.

اكتبي رسالة إلى المسؤول الحكومي 
الذي اخترته باستخدام الحقائق التي 
حصلتي عليها واطلبي منهم إجراء 
تغيير لمساعدة البيئة واألشخاص 

الذين يعيشون فيها. تذكري تضمين 
سبب اعتقادك بأهمية هذا األمر! 

يمكنك تكييف واستخدام نموذج 
الرسالة في صفحة 75. تمت كتابة 

نموذج الرسالة ليكون مناسًبا للفئات 
العمرية األصغر سًنا. ال تترددي في 

تكييفها لتناسب مجموعتك!

4

إذا كنِت ترغبين في فعل المزيد، 
يمكنك مشاركة رسالتك مع 

أشخاص آخرين في المجتمع واطلبي 
منهم اتخاذ إجراء معك عن طريق 

كتابة رسائلهم الخاصة.

5
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رة مجلة الطبيعة المصغَّ
 45

sدقيقة

في هذا النشاط، ستتعرف المتعلمات على 
بيئتهن المحلية، ونباتاتها وحيواناتها وقيمتها 

كنظام بيئي متنوع، ويعملن بشكل جماعي في 
إعداد مجلة مصغرة عن الطبيعية لمشاركتها مع 

اآلخرين.

اعتمد المجتمع المحلي لليدي بيش على النحل الصحي 
للمساهمة في ازدهار الغابة، تماًما مثلما تعتمد 
طيورنا وحيواناتنا وحشراتنا المحلية على النباتات 

والزهور المحلية للبقاء بصحة جيدة أيًضا. كل شيء 
في الطبيعة مرتبط ببعضه البعض - وإذا عملنا مًعا، 

يمكننا فهم وحماية الكائنات المحلية األصلية على 
نحٍو أفضل. اعملن بشكل جماعي لزيادة الوعي بالبيئة 
المحلية من خالل إعداد مجلة مصغرة عن الطبيعية. 
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اجمعي مالحظات أو رسومات أو 
صور المجموعة مًعا وناقشي تنوع 

الكائنات التي رأيتنها.

3

2

ناقشي ما تعلمتنه عن بيئتكن 
المحلية من خالل قيامكن بهذا 

النشاط، وانظرن في األشياء األخرى 
التي يمكنكن اكتشافها عن النباتات 
والحشرات والطيور والحيوانات التي 

قمتن برصدها. ما الذي يحتاجونه من 
بيئتهم ليزدهروا؟ كيف هم مرتبطون 

ببعضهم البعض؟ هل الحظتن أي 
شيء يهددهم؟

كمجموعة، استكشفن مكاًنا برًيا 1
محلًيا، مثل غابة أو متنزه. إذا لم تتمكّن 

من الذهاب في جولة  إلى المكان، 
فقمن بإجراء بعض األبحاث أو تحدثن 

إلى خبير محلي. اعملن في أزواج أو 
مجموعات صغيرة لتغطية مساحة 

أكبر؛ يمكن لمجموعة من المجموعات 
أن ترصد النباتات، ومجموعة ترصد 

الطيور، وأخرى الحشرات وهكذا. 
التقطن صوراً أو ارسمن رسومات 

لتسجيل مالحظاتكن. يمكن أن 
تساعدكن هذه الرسومات على 

التعرف على الكائنات التي وجدتنها ولم 
تعرفن أسمائها.

كقائدة، قومي بإجراء بحث عن بعض النباتات 
والحيوانات المحلية ومعلومات حول المنطقة 

المحلية لدعم عنصر البحث في النشاط

اإلعداد المواد 

ورق أقالم وأقالم جاف

كمجموعة، خططن لكيفية 
مشاركتكن ما حصلتن عليه من 

معرفة مع اآلخرين؛ لتحفيزهم على 
رعاية بيئتهم المحلية. حددن مجموعة 

ترغبن في التواصل معها بشأن ما 
تعلمتنه، مثل العائالت المحلية، أو 
المدرسة أو مجموعة مجتمعية، أو 

مجموعة من األطفال األصغر سًنا.

4

قمن بإعداد مجلة مصغرة عن 
الطبيعية تستهدف هذه المجموعة 

وشاركن المجلة معهم. يمكن أن 
تتضمن المجلة لعبة أو دليل أو 

أنشطة أخرى تحفزهم على معرفة 
المزيد، وتحدًيا أو دعوة للعمل تعطي 

أفكاًرا حول كيف يمكن للمزيد من 
األشخاص العمل مًعا لحماية هذه 

البيئات الخاصة.

5

مناقشة:
ما فائدة القيام بهذا النشاط 

كمجموعة؟
كيف ساعد العمل مًعا بشكل 

جماعي في جمع المعلومات؟ كيف 
استخدمتن المهارات المختلفة 

لجميع أعضاء المجموعة في إعداد 
مجلة الطبيعة المصغرة؟

هل كان هناك قيمة لوجود وجهات 
نظر متعددة؟ هل تبادلت أعضاء 
المجموعة أفكاًرا متشابهة حول 

قيمة البيئة للمجتمع؟ إذا كان األمر 
كذلك فلماذا؟

6
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30 رواية القصص المجتمعية
sدقيقة

معلومات عن النباتات الشائعة الموجودة في 
منطقتك المحلية، وما إذا كانت نباتات محلية أصلية 

أم غاِزَية.

اإلعداد المواد  في هذا النشاط، ستضع المتعلمات أنفسهن 
مكان المجتمعات األصلية أو النائية لفهم كيفية 

تأثرهم بتغير المناخ.

أُلِهَمت هندو أومارو إبراهيم باتخاذ إجراءات بيئية ألن 
بحيرة تشاد كانت آخذة في الجفاف وكانت ترى التأثير 
المباشر لذلك على السكان األصليين، وعلى مجتمع 

مبورورو على وجه الخصوص.
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قمن بإخراج مسرحية مدتها خمس 
دقائق حول قصة حياة الفتاة، حيث 

تحدث األحداث الطبيعية الثالثة على 
مدار حياتها. فكرن في كيفية دمج 

هذه األحداث في حياتها وتأثيرها 
عليها. حاولن التفكير في الطرق التي 
تؤثر بها هذه األحداث على مجتمعها 

بشكل خاص، وكيف يمكن أن يبتكر 
مجتمعها حلواًل لمواجهتها.

5

اعرضن مسرحيتكن  على المجموعة 
األوسع.

6

في مجموعتك، قمن بإعداد ملف 
تعريفي لفتاة من المجتمع الذي 

قمتن باختياره. ما اسمها؟ كم 
عمرها؟ أين تعيش؟ ما هي أحالمها 

وطموحاتها؟ ما هي صفاتها 
الشخصية؟

4

3

اخترن ثالثة أحداث طبيعية يمكن أن 
تحدث في المكان الذي تعيشين فيه 

بسبب تغير المناخ. يمكن أن يكون 
ذلك: موجة حارة، موجة باردة، رياح 

هوجاء، انهيار أرضي، هطول أمطار، 
تسونامي، جفاف، عاصفة ثلجية، 

حرائق الغابات، فيضانات، أعاصير، إلخ.

بعد أن يقدم الجميع مسرحياتهن، 
حددن ثالثة أشياء يمكنكن القيام 

بها كمجموعة لمعرفة المزيد عن 
المجتمع الذي تنتمي إليه شخصيات 

مسرحياتكن وما الذي يمكن أن 
تتعلمنه من هذا المجتمع.

7

ني مجموعات صغيرة من 5-3 1 كوِّ
أشخاص.

هل يمكنك التفكير في السكان 
األصليين ومجتمعاتهم في منطقتك 

المحلية أو في بلدك؟ إذا كنِت ال 
تستطيعين التفكير في أي منها، 
ففكري في المجتمعات النائية أو 

األشخاص الذين يعيشون بطريقة 
مختلفة تماًما عنك.

2

ذ على اإلنترنت أو وجًها لوجه تكييف النشاط الُمنفَّ
بداًل من إخراج مسرحية، يمكنكن كتابة قصة مًعا وجعل عضو 

واحدة من كل مجموعة تروي القصة.

مالحظات
كوسافيري هو المركز العالمي الخامس للجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. كوسافيري تعني "القيام برحلة" 
باللغة السواحيلية ويسافر المركز حول إقليم إفريقيا لعقد 

مناسباته. إنه فرصة مثالية لغمس نفسك في ثقافة المكان 
الذي تعقد المناسبة، والتعرف على نفسك، وبناء اتصاالتك 

وعالقاتك مع اآلخرين.
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30 اإلبداع هو صوتك
sدقيقة

مواد إبداعية من اختيارك

اإلعداد المواد  في هذا النشاط، سُتعّبر المتعلمات عن أنفسهن 
بطريقة إبداعية؛ إلظهار كيف يمكن للفتيات أن 

يصبحن صانعات للتغيير، والعمل من أجل 
مستقبل أكثر صداقة للبيئة.

كانت راشيل كاتبة موهوبة عن الطبيعة. حان الوقت 
ليك تستخدمي إبداعك إلحداث تأثير!
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بمجرد االنتهاء من عملك اإلبداعي، 
شاركيه مع اآلخرين إذا كنت تشعرين 

بالراحة للقيام بذلك.

5

كمجموعة، قررن ما يمكنكن فعله 
بإبداعاتكن لحشد اآلخرين التخاذ 

إجراءات معكن.

6

احيك قصة عن العالم وما هو عليه 
اآلن، وما الذي يجب تغييره من أجل 

مستقبل مستدام، وما هو الدور 
الذي يمكن أن تلعبه الفتيات 

والشابات في ذلك المستقبل.

4

3

قومي بتضمين نفسك في هذا 
العمل اإلبداعي، وأظهري كيف أنك 

صانعة التغيير في قصتك وكيف 
يمكنك أن تلعبي دوًرا في خلق 

مستقبل أفضل.

يمكنكن إنشاء معرض أو إعداد عرض 
للناس في المجتمع، كما يمكنكن بيع 
إبداعاتكن أو نشرها عبر اإلنترنت، وما 

إلى ذلك. اغتنمن هذه الفرصة ألخذ 
تعهٍد على أنفسكن بخلق مستقبٍل 

أفضل وأكثر صداقة للبيئة.

7

استخدمي مهاراتك اإلبداعية إلظهار 1
شعورك تجاه البيئة وتغير المناخ.

يمكنك كتابة قصة مثل راشيل 
كارسون، أو تأليف أغنية أو رسم صورة 

أو كتابة مسرحية.

2
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 30
sدقيقة صانعة أفالم الحياة البرية

في هذا النشاط، ستتعلم المتعلمات كيفية 
تقديم األنواع المهددة باالنقراض والمناصرة 

للحفاظ عليها

ماليكا فاز مستكشفة ومخرجة أفالم عن الحياة 
البرية. وهي شغوفة بصنع أفالم وثائقية عن 

الحيوانات، وخاصة المهدد منها باالنقراض. هل 
فكرِت يوًما في الحيوانات الصغيرة التي ال تحظى 
بشعبية من حولنا؟ إنها هامة جًدا لنظامنا البيئي. 

ولسوء الحظ، غالًبا ما يتم تجاهلها وبعضها أيًضا في 
خطر!

ابحثي عن حيوان محلي صغير مثل 2
حشرة أو طائر يستحق بعض التقدير 

والحماية.

اخرجي من مكان اجتماعك. 1

ريه وهو يقوم بأشياء مختلفة، أو 4 صوِّ
صوريه لبضع دقائق فقط.

راقبيه لفترة من الوقت3

لماذا اخترت هذا الحيوان؟ لماذا هو مهم؟5

مالحظات
إذا لم يكن لديك كاميرا، فيمكنك عمل تسجيل صوتي أو بوستر.

هل يمكنك تخيل ما يمكن أن 6
ُيعّرض هذا الحيوان للخطر؟

اعرضي فيلمك واشرحي سبب 7
اختيارك لهذا الحيوان.

هل غيرت األفالم وجهة نظرك 8
عن الحيوانات؟ هل تعتقدين أنه 

من المهم تصوير الحياة البرية في 
بيئاتها الطبيعية؟

اذهبي إلى أبعد من ذلك بتحويل 9
فيلمك إلى فيلم وثائقي قصير، 

وشرح سبب أهمية هذا الحيوان، 
وما إذا كان معرًضا للخطر، ولماذا 

يجب أن نحبه ونحميه.

جميع األعمار

اإلعداد المواد 

أعّدي بعض االقتراحات لحيوانات مهددة باالنقراض 
يمكنكن تصويرها فيلمًيا

تكييف النشاط المنفذ عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه
يمكنك تكييف هذا النشاط للفئات العمرية األصغر سًنا بأن 
تطلبي منهن رسم الحيوان الذي اخترنه، وتخيل ما يمكن أن 
يعرض هذا الحيوان للخطر، وذكربعض أسباب حبهن لهذا 

الحيوان ولماذا يجب علينا حمايته.
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ري القواعد 20 غيِّ
sدقيقة

في هذا النشاط، ستجد المتعلمات طرًقا مبتكرة 
التخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ

كانت فكرة جريتا المبدئية للدعوة إلى اتخاذ إجراءات 
أقوى بشأن المناخ بسيطة: فقد قررت التوقف عن 

الذهاب إلى المدرسة مرة واحدة في األسبوع 
والذهاب لالحتجاج أمام البرلمان السويدي وهي 

تحمل الفتة كتب عليها "إضراب مدرسي من أجل 
المناخ".

طريقتها في االحتجاج لم تتطلب الكثير من التنظيم 
أو المال لكنها كانت إبداعية وتحريضية وسهلة 

اإلعادة، وآل المطاف إلى انضمام الماليين من صغار 
السن حول العالم إليها.

قالت ذات مرة "ال يمكننا إنقاذ العالم باللعب وفًقا 
للقواعد، ألنه يجب تغيير القواعد". دعونا نرى كيف 

يمكنك تغيير القواعد!

العبن جوالٍت بقدر ما تردن! 5

اآلن بعد أن توصلتن إلى أفكاٍر جديدة، 
اخترن فكرة يمكنكن القيام بها أو 

تكييفها بعد هذا االجتماع. يمكنكن 
القيام بذلك بشكل فردي، أو في 

أزواج أو كمجموعة بأكملها.

6

استكشفا الرابط بين فكرتكما 
وتأثيركما من خالل الخروج بأكبر عدد 
ممكن من األفكار المبتكرة للوصول 

إلى تأثيركما. كل فكرة هي فكرة 
جيدة!

4

3

غالًبا ما نكبح أنفسنا ألننا نتوقع 
العوائق. ماذا لو لم تكن هناك أية 

عوائق؟ العبن جولة ثانية يختار فيها 
كل زوج قصاصة من الورق من 

صندوق "ماذا لو".

ني مجموعتين. تختار كل عضو من 1 كوِّ
المجموعة األولى قصاصة من الورق 

من صندوق "األفكار"، وتختار كل عضو 
من المجموعة الثانية قصاصة من 

الورق من صندوق "التأثير". على كل 
عضو عدم إظهار قصاصة الورق 

خاصتها ألي شخص!

تأخذ كل عضو من المجموعة األولى 
شريكة لها من المجموعة األخرى 
)فيكون هناك فكرة وتأثير مع كل 

زوج(.

2
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اطبعي أو أعّدي قصاصات من الورق تحتوي على 
أفكار وتأثيرات، بحيث يكون هناك ورقة واحدة على 

األقل لكل مشاركة.

اإلعداد المواد 

3 ثالث صناديق 
وقصاصات من

الورق بها "األفكار" و "التأثير" و 
"ماذا لو" من صفحة 76  77 

ذ على اإلنترنت أو وجًها لوجه تكييف النشاط الُمنفَّ
لتلعبن اللعبة على زووم Zoom، استخدمي غرًفا فرعية وأرسلي 

لكل زوج فكرة وتأثير وسؤال ماذا لو.
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شاريك صوتك مع العالم 

رسالتي إلى عالمنا، من أجل مستقبلنا 

اآلن بعد أن استوحيت إلهامك من التغيير اإليجابي الذي تقوم به النساء 
حول العالم من أجل البيئة، انضمي إلى 10 ماليين فتاة وامرأة حول العالم 

وشاركن آمالكن من أجل المستقبل.

ما هو العالم الذي تريدين رؤيته؟

استخدمي الصور الموجودة على الوجه الخلفي من بطاقات صانعة 
التغيير واصنعي العالم الذي تريدين رؤيته من خالل ضم كل القطع 

مًعا، ثم عبري عن خواطرك وأفكارك بطريقة إبداعية باستخدام 
الكلمات أو عن طريق رسم صور على نموذج العالم.

تأملي في هذه األفكار واكتبي رسالة إلى العالم. فكري في:
إذا كان بإمكانك إخبار العالم بما تشعرين به وماذا ستفعلين 

لمساعدته، فماذا ستقولين؟
أخبري العالم بأملك من أجل المستقبل ومن أجل كوكب صحي.

اكتبي رسالتك واعرضيها مع عالمك المستقبلي الذي قمت بصنعه.

نصــــائح

يمكنك اختيار صنع صورة أكبر للعالم مًعا كمجموعة 
لعرضها مع رسائلكن.

اعرضي خططكن الملهمة عن طريق إنشاء معرض 
)سواء وجًها لوجه أو عبر اإلنترنت( وقومي بدعوة 

الناس وشاركن معهم رؤيتكن للمستقبل.

شاريك رسائلكن على وسائل التواصل االجتماعي 
وأخبرن العالم بالتغييرات التي تردن رؤيتها.

شاريك خواطرك وأفكارك الملهمة مع اآلخرين، باستخدام هاشتاجات : 
 WAGGGS# ، OurWorldOurFuture، #WTD2022#

1

2

2

تهانينــــا!

لقد أكملت تحدي يوم 
الذكرى العالمي 2022!
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ع  نشاط تواجد البالستيك الُمصنَّ
لالستخدام لمرة واحدة في حياتنا

يمكن العثور على التلوث البالستييك على كل 
شواطئ العالم

ينتهي المطاف بـ 8 ماليين طن من البالستيك في 
محيطات كوكبنا

أفادت التقارير بأن أكثر من 1000 نوع من الحيوانات 
البحرية أكلت بالستيك أو اشتبكت فيه

50٪ من كل أنواع البالستيك مصمم لالستخدام لمرة 
واحدة فقط

تعتقد الطيور واألسماك أن البالستيك من الطعام 
وتحاول أن تأكله

األكياس البالستيكية تتحلل تماًما

في السنوات العشر الماضية، أنتج البشر بالستيك 
أكثر مما أنتج خالل القرن الماضي

يرى العلماء أنه بحلول عام 2050 سيكون البالستيك 
أكثر من األسماك في البحار

يستغرق تحلل الزجاجة البالستيكية 250 عاًما

كل البالستيك الذي نستخدمه معاد تدويره

اإلجابات للقائدات

يتم استخدام 4 تريليون كيس بالستيك في جميع 	 
أنحاء العالم سنوًيا

يتم استخدام نصف مليون من المصاصات 	 
البالستيكية في العالم كل يوم

يتم استهالك 500 مليار من األكواب التي تستخدم 	 
لمرة واحدة كل عام

ستظل معظم أكواب الستايروفوم أحادية 	 
االستخدام التي تم التخلص منها اليوم موجودة في 

مدافن النفايات حتى 500 سنة من اآلن
يتم إعادة تدوير أقل من 9٪ من كافة أنواع البالستيك	 

اختبار للفئات العمرية 
األصغر سًنا

من 700

خطأ – تصبح أصغر ثم أصغر وينتهي 
بها األمر إلى أن تأكلها الحياة البرية

األمر 450 عاًما

خطأ - 9٪ فقط يتم إعادة 
تدويره.

ُيقتل 1 مليون  من الحيوانات البحرية سنوًيا بسبب 	 
التلوث البالستييك

10 مليون طن من البالستيك تجد طريقها إلى 	 
محيطاتنا سنوًيا

50٪  من كافة أنواع البالستيك المنتج، مصنعة 	 
لالستخدام لمرة واحدة

40٪  من كافة أنواع البالستيك المنتج يستخدم في 	 
التعبئة والتغليف

يستغرق تحلل الزجاجة البالستيكية 450 سنة	 

البالستيك ذات االستخدام الواحد في حياتنا

استمع إلى العلم

المبيدات البنغو

البحث عن صوتك

البحث عن تجارة األحياء البرية
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يتم استخدام 
_________________ كيس 

بالستيك في جميع 
أنحاء العالم سنوًيا

__________________  طن 
من البالستيك تجد 

طريقها إلى محيطاتنا 
سنوًيا

يتم استخدام 
__________________  من 

المصاصات البالستيكية 
في العالم كل يوم

__________________  من 
كافة أنواع البالستيك 

المنتج، مصنعة لالستخدام 
لمرة واحدة

يتم استهالك 
__________________  من 
األكواب التي تستخدم 

لمرة واحدة كل عام

__________________  من 
كافة أنواع البالستيك 

المنتج يستخدم في 
التعبئة والتغليف

ُيقتل__________________  
من الحيوانات البحرية 
سنوًيا بسبب التلوث 

البالستييك

4 تريليون

500 سنة

10 مليون

450 سنة

نصف مليون

٪9

٪50

500 مليار

1 مليون

٪40

بطاقات الحقائق

ستظل معظم أكواب 
الستايروفوم أحادية 

االستخدام التي تم التخلص 
منها اليوم موجودة في 

مدافن النفايات حتى 
__________________  من اآلن

يتم إعادة تدوير أقل من 
__________________  من 

كافة أنواع البالستيك

يستغرق تحلل الزجاجة 
البالستيكية 

__________________

بطاقات اإلجابة

لعبة مطابقة البطاقات للفئة العمرية المتوسطة واألكبر سًنا

نشاط استمعي إلى العلم

اختبار أسئلة وأجوبة للقائدات

1

2

3

4

5

6

7

8

ماذا نسمي ارتفاع درجة حرارة األرض بسبب أفعال اإلنسان؟
اإلجابة - االحتباس الحرارى

قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة -تضاعف ثالث مرات, هيدروجين, هطول األمطار
االحتباس الحرارى

ما هو اسم الغازات التي تنحصر في الغالف الجوي وتقوم بتسخين الكوكب؟
اإلجابة - الغازات الدفيئة  

قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة - اصبح ضعفين, البلوتونيوم, الغازات الدفيئة, المناخ 
الحراري

ما هي الصناعات التي تساهم في انبعاثات الغازات الدفيئة؟
اإلجابة-المواصالت واألزياء والزراعة والطاقة )أعطي نقطة واحدة لكل فريق يعثر 

على إجابة!(
قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة- 15٪, المواصالت, النترات, شحنة األرض 

ما هو اسم الغاز المنطلق في الغالف الجوي عندما نحرق الوقود األحفوري مثل الفحم 
والنفط والغاز الطبيعي؟

)CO2(  اإلجابة -ثاني أكسيد الكربون
قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة -50٪, األزياء, ثاني أكسيد الكربون )CO2(, تغير درجة 

الحرارة األساسية

لقد ازداد عدد الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ خالل الثالثين سنة الماضية. ما مقدار 
هذا التزايد؟

اإلجابة -تضاعف ثالث مرات
قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة -الحد من ارتفاع درجة  الحرارة العالمية لتكون أقل من 

درجتين مئويتين, الزراعة, األكسجين, الرطوبة

ما الذي اتفقت عليه الدول في "اتفاقية باريس" في عام 2015؟
اإلجابة- الحد من ارتفاع درجة  الحرارة العالمية ليكون اقل من درجتين مئويتين

قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة- مستويات البحر, زراعة مليون شجرة في المناطق التي 
أزيلت منها الغابات, التحول إلى استخدام السيارات الكهربائية بشكل كامل بحلول عام 

2050, منع الدول من إلقاء القمامة في المحيط

ما هي بعض األشياء التي ستزداد بسبب تغير المناخ؟
اإلجابة-مستويات البحر، ودرجة الحرارة فوق األرض، ودرجة حرارة المحيط، 

والرطوبة، والهجرة، وسوء التغذية 
)أعطي نقطة واحدة لكل فريق يعثر على إجابة!(

قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة - تغيير طريقة تناولنا للطعام, الحد من الفقر, حماية 
الطبيعة, سوء التغذية

ما هي بعض األشياء التي يمكننا القيام بها للحد من تأثير تغير المناخ؟
اإلجابة- حماية الطبيعة، الحد من الفقر، تغيير طريقة تناولنا للطعام، اكتساب 

المعرفة حول تغير المناخ، استخدام الطاقة المتجددة، زراعة األشجار، إعادة 
التدوير )أعطي نقطة واحدة لكل فريق يعثر على إجابة!( 

قائمة باإلجابات المحتملة اإلجابة- إعادة التدوير, زراعة األشجار, استخدام الطاقة 
المتجددة, اكتساب المعرفة حول تغير المناخ

ع لالستخدام لمرة  نشاط تواجد البالستيك الُمصنَّ
واحدة في حياتنا
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بطاقات اإلجابة المراد طباعتها وقصها

االحتباس الحرارى

األزياء

تضاعف ثالث مرات

األكسجين

التحول إلى استخدام 
السيارات الكهربائية 
بشكل كامل بحلول 

عام 2050

البلوتونيوم

الزراعة

درجة حرارة المحيط

هطول األمطار

ثاني أكسيد الكربون 
)CO2(

المناخ الحراري

الرطوبة

زراعة مليون شجرة في 
المناطق التي أزيلت 

منها الغابات

اصبح ضعفين

الحد من ارتفاع درجة  
الحرارة العالمية لتكون 

أقل من درجتين 
مئويتين

الرطوبة

هيدروجين

تغير درجة الحرارة 
األساسية

الغازات الدفيئة

٪50

مستويات البحر

شحنة األرض

منع الدول من إلقاء 
القمامة في المحيط

الهجرة

نشاط بينجو مبيدات اآلفات

بطاقات اإلجابة المراد طباعتها وقصها

تقتل مبيدات الطحالب 
الطحالب في البحيرات 

والقنوات وحمامات 
السباحة وخزانات 
المياه وغيرها من 

المواقع.

تقتل مبيدات 
الفطريات الفطريات 
)بما في ذلك التبقع 

البني/اللطخات 
والعفن الفطري 

والعفن وصدأ األوراق(

طارد الحشرات يصد 
اآلفات، بما في ذلك 

الحشرات )مثل 
البعوض( والطيور.

تقتل مضادات 
الميكروبات الكائنات 
الحية الدقيقة مثل 

البكتيريا والفيروسات.

مات نمو الحشرات  تعمل ُمنظِّ
على تعطيل عملية االنسالخ / 

التقشر، أو النضج بالوصول 
لمرحلة البلوغ دون المرور بطور 
العذراء، أو غيرها من العمليات 

الحياتية للحشرات.

تسيطر مبيدات 
القوارض على الفئران 

وأنواع القوارض األخرى.

المطهرات قاتلة البكتريا 
والمطهرات قاتلة 

الفيروسات والبكتريا 
تقتل أو تعطل الكائنات 
الحية الدقيقة المسببة 
لألمراض على الجمادات.

مبيدات األعشاب تقتل 
األعشاب الضارة 

والنباتات األخرى التي 
تنمو حيث ال تكون 

مطلوبة.

المبيدات الحشرية 
تقتل الحشرات 

والمفصليات األخرى.

نشاط استمعي إلى العلم
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نشاط العثور على صوتك

حق الطفل رقم 3

عندما يتخذ الكبار قرارات، يجب عليهم التفكير في كيفية تأثير قراراتهم على األطفال. 
يجب على جميع البالغين أن يفعلوا ما هو أفضل لألطفال. يجب على الحكومات 

ضمان حماية األطفال ورعايتهم من قبل والديهم أو من قبل أشخاص آخرين عند 
الحاجة. يجب أن تضمن الحكومات أن األشخاص واألماكن المسؤولة عن رعاية 

األطفال يقومون بعملهم على نحٍو جيد.

حق الطفل رقم 12

لألطفال الحق في إبداء آرائهم بحرية في القضايا التي تؤثر عليهم. ويجب أن يستمع 
إليهم البالغون وأن يأخذوا األطفال على محمل الجد.

حق الطفل رقم 13

لألطفال الحق في مشاركة اآلخرين ما يتعلمونه ويفكرون به ويشعرون به بحرية، 
سواء بالقول أو الرسم أو الكتابة أو بأي طريقة أخرى ما لم يضر ذلك باآلخرين.

حق الطفل رقم 14

يمكن لألطفال اختيار أفكارهم وآرائهم ودينهم، لكن هذا ال ينبغي أن يمنع اآلخرين 
من التمتع بحقوقهم. يمكن للوالدين توجيه األطفال حتى يتعلموا استخدام هذا الحق 

بشكل صحيح بينما يكبرون.

نشاط مطاردة االتجار بالحياة البرية

أنت في المقهى. يقول الناس أن 
المقهى ليس مكاًنا لفتاة مثلك 

ويرفضون اإلجابة على أسئلتك. لحسن 
الحظ، يخبرك شخص طيب غريب أن 

أشخاًصا لم يسبق لهم رؤيتهم من قبل 
كانوا هنا الليلة الماضية. وقد دفعوا 

الكثير من األموال وكانوا تجاًرا من نوع 
ما. لقد ذهبوا إلى السوق ومكثوا في 

المقصورة/الكابينة الواقعة غرب القرية.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
الســـوق < اعثري على بطاقة 3 
الكابينة   <   اعثري على بطاقة 4

أنت في الكابينة. إنها خالية لكن كان 
هناك أشخاص هنا الليلة الماضية. 

نظرت حولك واستطعِت رؤية آثار أقدام 
تتجه شرًقا وبعضها يتجه شمااًل.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
شرًقا  < اعثري على بطاقة 7 
شمااًل < اعثري على بطاقة 8

أنت عند الجزار والذي يضحك في وجهك 
ويقول إن االتجار بالحياة البرية هو 

مشكلة للبالغين وليس لفتاة مثلك.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
المقهى  < اعثري على بطاقة 2 

الخيمة الصغيرة < اعثري على بطاقة 5 
 

م التجار طروًدا  أنت في مكتب البريد. سلَّ
غريبًة باألمس. وال أحد يعرف ما بداخل 

الطرود، لكنهم سمعوا أن التجار ذهبوا 
إلى المقهى وإلى السوق.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
المقهى <  اعثري على بطاقة 2 
السوق  <  اعثري على بطاقة 3

أنت في السوق. هناك العديد من التجار 
هنا. ربما رأى شخص ما شيئا؟ هناك 

خيمة صغيرة على يسارك وجزار 
)قّصاب( على يمينك.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
الخيمة الصغيرة  <   اعثري على بطاقة 5 

الجّزار <  اعثري على بطاقة 6

أنت في الخيمة الصغيرة. تسألين الرجل 
بالداخل عن التجار . إنه ال يفهم سبب 
اهتمامك بالتجار ويرفض اإلجابة على 

سؤالك بوضوح لكنه يغمغم بشيء عن 
جزار )قّصاب( وعن كابينة تقع غرب 

القرية.

إلى أين تذهبين بعد ذلك؟
الجزار < اعثري على بطاقة 6 

الكابينة < اعثري على بطاقة 4

بطاقات اختاري مغامرتك الخاصة

2

4

6

1

3

5
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لقد اتبعت المسار المتجه شمااًل، 
وسمعت وقع خطوات.

ماذا ستفعلين؟
تختبئين في الغابة < اعثري على بطاقة 9 

تتَّبعي صوت الخطوات < اعثري على 
بطاقة 10 

تتبعتي المرأة إلى كوخ. ويخبرك شقيقها 
أين تجدين مكان الصيد.

ماذا ستفعلين؟
تتصلين بعمدة القرية وتخبريه< اعثري 

على بطاقة 13 
تتصلين بالشرطة وتقابلينهم هناك       

اعثري على بطاقة 14 

لم يقل لك الرجل الحقيقة. ربما كان 
أيضا تاجًرا؟ لقد فقدت أثر التجار في 

الغابة. لكن في المرة القادمة، ستكونين 
أكثر نجاًحا!

لقد وجدت المكان!

بفضل مكالمتك، ألقت الشرطة القبض 
على التجار وأصبحت الحياة البرية أكثر 

أماًنا هنا!

لقد عدت إلى القرية. هل ضللت 
الطريق؟

ارجعي إلى الكابينة )بطاقة 4( واتبعي 
المسار المتجه شمااًل!

أنت ُمختبئة . ترين امرأة، ورجل يسير 
خلفها. تتحدثين إلى المرأة. وهي تقول 

إن شقيقها يعرف أين يعبر التجار 
الحدود.

ماذا ستفعلين؟
تسألينها إن كان بإمكانك مقابلة أخيها        

اعثري على بطاقة 10 
تتحدثين إلى الرجل الذي خلفها                  

اعثري على بطاقة 11 

تتحدثين إلى الرجل. إنه ال يعرف ما الذي 
تتحدث عنه المرأة. ولكنه يعرف بقعة 

صيد غرب هذا المكان.

ماذا ستفعلين؟
تسألين المرأة إن كان بإمكانك مقابلة 

أخيها <اعثري على بطاقة 10 
تذهبين غرًبا < اعثري على بطاقة 12 

لقد وجدت المكان!

عمدة القرية لم يأخذك على محمل الجد، 
فهو صديق للتجار مع األسف. لقد 
حذرهم من أن شخًصا ما كان على 

طريقهم، وقد رحلوا بالفعل.

8

10

12

7

9

11

14 13

نشاط ناصري من أجل التغيير

نموذج رسالة

عزيزي )اللقب واالسم(،

نحن )اسم مجموعة المرشدات / فتيات الكشافة التي تنتمين لها(، من )اسم الموقع الذي 

تتمركز فيه مجموعتك(.

نريد مشاركة أفكارنا معك حول موضوع جاد. نحن نتعلم عن تغير المناخ، ونعتقد أنه 

بمساعدتك، يمكننا تحسين مجتمعنا. لقد الحظنا أن )اشرحي الموضوع الذي تريدين التحدث 

عنه(.

هذه مشكلة ألن )اشرحي سبب كون هذه مشكلة(.

نؤمن أنه )اشرحي هدفك(.

ندعوك لمساعدتنا في حماية البيئة / التكيف مع تغير المناخ من خالل )اعرضي بوضوح حاًل 

)حلواًل( للمشكلة(.

نحن ندرك أن تغير المناخ هو واحد فقط من القضايا التي تحتاج إلى التركيز عليها، لكن الكوكب ال 

يمكنه االنتظار!

شكرا جزيال مقدما على اهتمامكم.

مع خالص التقدير واالحترام،

)اسم مجموعتك(

)اسم وعمر وتوقيع كل فرد من أفراد المجموعة(

نشاط مطاردة االتجار بالحياة البرية
بطاقات اختاري مغامرتك الخاصة
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ري القواعد نشاط غيِّ

أفكار

تأثير

فكرة تحريضية

حماية الطبيعة

فكرة محفوفة 
بالمخاطر

جعل طريقة تناولنا 
الطعام أكثر استدامة

فكرة منافية تماًما 
للعقل والمنطق

حشد وتعبئة الناس 
التخاذ إجراء مناخي

فكرة 
سخيفة

توفير الطاقة

فكرة تقليدية من 
الطراز القديم

التقليل من 
النفايات

فكرة سيئة

إنقاذ الحيوانات 
المهددة باالنقراض

فكرة شعرية 
)أدبية(

إلهام اآلخرين التخاذ 
إجراءات بيئية

فكرة جامحة

زيادة الوعي بعلوم 
المناخ

فكرة غريبة

االحتجاج على تقاعس 
الدول عن اتخاذ إجراء 

بشأن تغير المناخ

فكرة غير مقنعة

مطالبة الشركات 
الكبرى باتخاذ إجراءات 

مناخية 

ماذا لو ...

كنت تعلمين أن الناس 
سيحبون فكرتك

كنت تعلمين أن 
الفشل مستحيل

كنت تعلمين أنك 
سوف ُتؤَخذين على 

محمل الجد

مك كل من  دعَّ
حولك

كان لديك كل الوقت 
في العالم

كان لديك قوى خارقة

كان لديك مئات 
األشخاص لمساعدتك

لم يعرف أحد أنك أنت 
من ابتكرت هذه الفكرة

كنت تعلمين أنك لن 
تقعي في مشكلة

كان العالم كله يستمع 
إليك
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ماليكا فاز

راشيل كارسون 

هندو أومارو ابراهيم
مااليكا فاز هي مستكشفة جغرافية وطنية، ومخرجة أفالم عن 

الحياة البرية، ومقدمة برامج تلفزيونية من جوا بالهند . نشأت مع 

الشاطئ والغابة بمثابة فناء منزلها الخلفي ، مما ساعدها على 

الوقوع في حب العالم الطبيعي واالستكشاف. شغفها هو صنع 

أفالم وثائقية عن البيئة واألنواع المهددة باالنقراض ، وتركز على 

الحفاظ على الحياة البرية بقيادة المجتمع ، وعلى مكافحة االتجار 

باألحياء البرية. سلط عملها الضوء على العالقة بين الحفاظ على 

البيئة والصحة العامة. كما أسست منظمة "كريا : التمكين من 

خالل اتخاذ إجراء" ؛ لتمكين الفتيات واألطفال المنتمين إلى 

المجتمعات القبلية.

حصلت مااليكا على ترشيح 

جرين أوسكارعن فيلمها 

 Manta Rays أسماك المانتا

وفازت بجائزة جاكسون وايلد 

ميديا.

راشيل كارسون عالمة أحياء بحرية أمريكية وكاتبة عن الطبيعة. 

خالل مسيرتها المهنية ، كتبت مقاالت وكتًبا مصممة لتعليم 

الناس حول روعة وجمال العالم الحي ، وفاز كتابها األكثر مبيًعا 

"البحر من حولنا" ، بجائزة الكتاب الوطني األمريكية. و لقلقها من 

استخدام مبيدات اآلفات الكيميائية االصطناعية بعد الحرب 

العالمية الثانية ، غيرت راشيل محور تركيزها لتحذير الجمهور من 

اآلثار طويلة المدى إلساءة استخدام المبيدات. أدت جهود راشيل 

إلى عكس مسار السياسة الوطنية المتعلقة بمبيدات اآلفات ، 

مما أدى إلى فرض حظر على مستوى البالد على مادة الـ دي.

دي.تي ومبيدات آفات أخرى. كما ألهمت حركة بيئية شعبية أدت 

إلى إنشاء وكالة حماية البيئة األمريكية.

هندو أومارو إبراهيم ناشطة بيئية تعمل مع ومن أجل شعب 

مبورورو في تشاد. لقد شاهدت بنفسها آثار تغير المناخ على 

السكان األصليين عندما جفت بحيرة تشاد التي كانت مصدر المياه 

الرئيسي لذلك المجتمع. وقد ألهمها ذلك ألن تصبح مناصرة 

للبيئة وخبيرة في تكّيف الشعوب األصلية مع تغير المناخ ، وفي 

المعارف البيئية العرفية المتوارثة . كما أسست منظمة مجتمعية 

تركز على تعزيز حقوق الفتيات والنساء في مجتمع مبورورو 

وإلهام أعمال القيادة والمناصرة في مجال حماية البيئة. 

في عام 2016 ، تم اختيار هندو لتمثيل 

المجتمع المدني عند توقيع اتفاقية 

باريس التاريخية بشأن تغير المناخ في 22 

أبريل 2016. وقد تم االعتراف بها على 

نطاق واسع كقائدة نسائية مؤثرة، وفي 

عام 2019، حصلت على جائزة بريتزكر 

Pritzker للعبقرية البيئية الناشئة 

Emerging Environmental Genius

ُمنحت راشيل وسام الحرية الرئاسي 

من الرئيس جيمي كارتر.

تيسا خان 
تيسا محامية لحقوق اإلنسان تعمل في مجال تغير المناخ 

وتعيش في المملكة المتحدة. أمضت معظم السنوات العشر 

الماضية في العمل في مجال حقوق اإلنسان وسياسة التنمية 

المستدامة، وعملت في أستراليا وهولندا والواليات المتحدة 

األمريكية وتايالند والهند ومصر والمملكة المتحدة. تكافح تيسا 

من أجل خفض االنبعاثات الكربونية وجعل الحكومات تتقيد 

بااللتزامات التي تم التعهد بها بموجب اتفاقية باريس لألمم 

المتحدة لعام 2015 بشأن تغير المناخ.

ليدي بيش

جريتا ثونبرج

ليدي بيش هي مربية نحل من شعب المايا األصليين، قادت 

تحالًفا نجح في إيقاف زراعة مونسانتو لفول الصويا المعدل وراثًيا 

في جنوب المكسيك. تعود ممارسة تربية أنواع النحل األصلية 

النادرة إلى 3000 عام وهو ما يحمي غابات كامبيتشي . ليدي بيش 

عضو في جمعية تعاونية للزراعة الحراجية تديرها نساء المايا 

حصرًيا. تحتفظ ليدي بيش بمجموعة متنوعة من النحل غير 

الالسع يسمى Melipona beecheii ، والتي كانت جزًءا من ثقافة 

المايا لمئات السنين. وتعتمد العديد من عائالت المايا األصلية في 

كامبيتشي في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية على إنتاج العسل 

لكسب عيشهم.

بسبب نشاطها ونجاح مجتمعها، 

حصلت ليدي على جائزة جولدمان 

البيئية في عام 2020

جريتا ثونبرج ناشطة بيئية سويدية المولد. في سن 15بدأت في 

االحتجاج خارج البرلمان السويدي مستخدمة الفتة كتب عليها 

اإلضراب المدرسي من أجل المناخ. وسلك الشباب في جميع 

أنحاء العالم مسارها ، وقاموا باإلضراب وتنظيم المسيرات 

للمطالبة بإجراءات مناخية. اشتهرت جريتا بتحديها الجريء لقادة 

العالم التخاذ إجراءات فورية بشأن تغير المناخ ، وتحدثت في 

مؤتمر األمم المتحدة لتغير المناخ 

لعامي 2018 و 2019 ، ثم بدأ الشباب في 

جميع أنحاء العالم في تنظيم احتجاجات 

أسبوعية.

فازت جريتا بالعديد من الجوائز وأدرجت 

في قائمة فوربس ألقوى النساء في 

العالم في عام 2019 وتم ترشيحها لمدة 

3 سنوات متتالية لجائزة نوبل للسالم.

قابلي صانعات 
التغيير 

إيساتو سيساي 
إيساتو سيساي من قرية نجاو في وسط جامبيا. تغيرت حياتها 

عندما تعّلمت إعادة تدوير النفايات. كانت لديها فكرة مبتكرة لتحويل 

األكياس البالستيكية إلى منتجات قابلة لالستخدام عن طريق حبك 

األكياس مًعا بطريقة الكروشيه لصنع الحصير. وأقنعت صديقاتها 

بتشكيل مجموعة نسائية حيث بدأن في جمع األكياس البالستيكية 

وإعادة تدويرها بحالتها القائمة إلى منتج أعلى قيمة. في البداية، 

تعرضت للسخرية بسبب أفكارها ولكن في النهاية، رأى المجتمع 

القيمة التي كان يجلبها هذا العمل للمرأة والبيئة.

لقد أحدث عملها تأثيًرا دائًما في جميع 

أنحاء العالم، وفي عام 2015 حظرت 

الحكومة الجامبية استيراد واستخدام 

األكياس البالستيكية. حصلت إيساتو 

على العديد من الجوائز لعملها ودربت 

أكثر من 11000 شخص على إعادة تدوير 

البالستيك بحالته القائمة إلى منتج أعلى 

قيمة ، وعن مخاطر البالستيك على 

البيئة.

احصلي على اإللهام من قصص النساء 
صانعات التغيير البيئي وتعلمي كيف 

تعاملن مع قضايا مكافحة تغير المناخ 
الرئيسية . اختاري بطاقة للبدء.

في عام 2018، قدم مشروع االرتقاء 

الفعال بالمناخ إلى تيسا جائزة 

لجهودها في استخدام القانون 

كأداة لزيادة الطموح الوطني 

للتخفيف من تغير المناخ بشكل 

كبير، وفي عام 2019 ، صنفتها مجلة 

تايم المدة الزمنية

 كواحدة من خمسة عشر امرأة 

تقود مكافحة تغير المناخ.
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شكـر وتقديـر
تم إعداد هذا الملف ألنشطة يوم الذكرى العالمي بمجهود مشترك ومساهمات قيمة من متطوعات من 

جميع أنحاء العالم:

أليسا ميريديث )الواليات المتحدة األمريكية(

كات مودي )المملكة المتحدة(

لورا مارموليجو ريكويز )فينزيوال(

سوترا راسيتاسوا )مدغشقر(

سيرين بيوتيمان )المملكة المتحدة(

فيرينا كونبيرجر )ألمانيا(

فريق المراكز العالمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

جمع وتنسيق: ميل ريوخ ، وإلسا كاردونا

تصميم: كريتيكا تريهان

ترجمة: سمر محمد عماد

تدقيق لغوي: ليندا أبو خضر و مريم الحاضري

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة – المكتب العالمي، لندن، المملكة المتحدة
,World Bureau

12c Lyndhurst Road
5PQ London, NW3

United Kingdom

الهاتف : +44 )0(20 7794 1181
wtd@waggg.org  :البريد اإللكتروني

www.wagggs.org  :الموقع اإللكتروني
www.worldthinkingday.org

وسائل التواصل االجتماعي
للحصول على المستجدات والفرص على المستوى العالمي ،برجاء متابعة WAGGGSworld على كل من 

انستاجرام و فيسبوك و تويتر

للحصول على المستجدات والفرص إضافية على المستوى اإلقليمي، برجاء متابعة:
africaregionswagggs@

wagggswhho@
ArabRegionWAGGGS@

AsiaPcificRegionWAGGGS@
europeregionwagggs@
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