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! 2015 (WTD) مرحبًا بكم في يوم التفكير العاملي
مع وجود 10 ماليني من املرشدات وفتيات الكشافة في 6146 دولة، ُتعد اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة )WAGGGS( أكبر حركة تطوعية ُتكرس جهودها للفتيات والشابات بأنحاء العالم.

كمواطنات  وجه  أكمل  على  الكامنة  طاقاتهن  تنمية  من  والشابات  الفتيات  "لتمكني  هي:  رسالتنا 
مسئوالت في العالم."

ليتخذن  والشابات  الفتيات  لتفعيل  املستويات  كافة  على  قوية  شراكات  ننشئ  فإننا  الرسالة  هذه  لتحقيق 
إجراءات وليجعلن العالم مكانًا أفضل. 

إن شعار هذا العام ليوم التفكير العاملي هو هدف األلفية للتنمية (MDG) رقم 8: تطوير شراكة عاملية 
ألجل التنمية 

هذا هو الشعار األخير من سلسلة شعارات يوم التفكير العاملي حيث ُيركز على أهداف األلفية للتنمية وآخر 
عنصر في شعارنا العاملي التخاذ إجراءات هو "معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا". ومن خالل شعارنا العاملي التخاذ 

إجراءات، قام أعضاء WAGGGS باتخاذ إجراءات على أهداف األلفية للتنمية منذ عام 2009. 

ُتعد جتربة قوة الشراكات من الُسبل الرائعة لالحتفال بحركتنا العاملية. وإن أهداف األلفية للتنمية ككل متثل 
شراكة عاملية ألجل التنمية ولتأسيس شراكات ناجحة وهذا ليس شيئًا جديداً على أعضائنا. ففي كل يوم، 
هذه  تكون  أن  وميكن  املستويات.  كافة  على  شراكات  في  العالم  بأنحاء  الكشافة  وفتيات  املرشدات  تعمل 

الشراكات:

محلية: بني مجموعات من نفس احلركة أو مع شركاء آخرين في املجتمع احمللي.
وطنية: ُتشكل املنظمات األعضاء شراكات مع املنظمات غير احلكومية واملنظمات األعضاء األخرى متوقفًا 

على خبرة كل منها.
إقليمية: ُتشارك الفرق اإلقليمية املعرفة عن طريق تقدمي املساندة من خالل التدريبات والورش.

، UNWOMEN مع اجلهات املعنية العاملية )نساء األمم املتحدةWAGGGS  عاملية: شركاء
 دوفDove ، يو بي إس UPS وغيرها وغيرها( التي تشارك رؤيتنا ألجل الفتيات والشابات.

 

مقدمةمقدمةمقدمةمقدمةمقدمة
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  في شراكة مع عشرة ماليني، تخيلوا ما الذي ميكن أن نحققه!

الرائعة لتقدمي أهداف األلفية ألجل  الطرق  WTD 2015 ُتعد من  العاملي  التفكير  إن مجموعة أنشطة يوم 
التنمية، وخاصة هدف األلفية رقم 8 إلى الفتيات والشابات، اشتركوا ألجل حتقيق ما يلي...

لتحصلوا على الهام وتشجيع من خالل تاريخ وأثر حركتنا العاملية•   
لتحتفلوا  بيوم التفكير العاملي ولتكون لديكم نفس املشاعر ضمن عشرة ماليني!•   
لتتخذوا إجراءات في شراكة لتغيير مجتمعكم•   
للتواصل مع شقيقاتكم من املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العالم•   

لتصنعوا فارقًا  عن طريق جمع األموال ملشاريع  WAGGGS بأنحاء العالم  

)A 1)         لعبوا اللعبة! )الالفتة على اجلانب
)B  الالفتة على اجلانب( #guidinglight شاركوا مصباح املرشدات  (2

)B اتخذوا إجراءات معًا  )الالفتة على اجلانب  (3

AA 1)        1)         لعبوا اللعبة! )الالفتة على اجلانب  لعبوا اللعبة! )الالفتة على اجلانب

مقدمة
www.wagggs.org/en/grab/25246/1/learning-to
-thrive-wagggs-approach-to-youth-learning.pdf

أعرفوا املزيد عن تعلم الشباب فيWAGGGSهنا:
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تلعب  كيف  تلعب :  كيف  تلعب :  كيف  تلعب :  كيف  تلعب :  كيف   :20152015201520152015 العاملي  التفكير  العاملي يوم  التفكير  العاملي يوم  التفكير  العاملي يوم  التفكير  العاملي يوم  التفكير  يوم 
اللعبة!اللعبة!اللعبة!اللعبة!اللعبة!

ألول مرة قامت WAGGGS بإعداد لوحة لعبة ملساعدة املرشدات وفتيات الكشافة في االحتفال بيوم التفكير 
العاملي. وهي مثالية للعب معًا في أحد اجتماعات املجموعة أو كجزء من حفلة أو فعالية خاصة ليوم التفكير 

العاملي.
أعرفوا عن أهدف األلفية ألجل التنمية من 1 إلى 8	 
لتشعروا كواحدة ضمن عشرة ماليني فتاة وشابة	 
اكتشفوا املزيد عن WAGGGS ويوم التفكير العاملي 	 
استمتعوا باملرح!	 

حوالي ساعة تقريبًا	 

أطبعوا نسخة من لوحة لعبة يوم التفكير العاملي	 
عدد 1 بند لكل العب/ فريق )اختاروا أحد البنود أو قوموا بابتكار بندكم 	 

فمثاًل  صغيرة  كشافة  لفتاة  أو  صغيرة  ملرشدة  رمز  تختاروا  ال  ملــاذا  اخلــاص. 
بادج؟(

نرد أو ستة أوراق حتتوي على األرقام من 1 إلى 6 ليتم التقاطها من علبة/ 	 
قبعة

ساعة يد أو ساعة حائط أو ساعة إيقاف	 

كرة مصنوعة من خيط ملفوف أو صوف ملفوف	 
قطعة طويلة من خيط/ حبل/ حبل النط أو ما مياثله لكل فريق. أربط أطراف 	 

اخليوط معًا لعمل دائرة كبيرة من اخليط/ احلبل لكل فريق.
من املثالي استعمال رباط عنق أو منديل تعمية العني )إيشارب/ رباط عنق 	 

للمجموعة  ُيعد مثاليًا(
ورق وأقالم رصاص وأقالم ملونة )عدد كافي لكل الالعبني(	 
 مقص	 
حتويل العملة بالدوالر األمريكي: بعض األنشطة تستخدم الدوالر األمريكي 	 

الواحد  األمريكي  الــدوالر  قيمة  ما  تعرف  أن  املفيد  ومن  للعملة.  كنموذج 
بعملتك.

كاميرا أو هاتف جوال اللتقاط الصور الفوتوغرافية لكل فريق )اختيارية(	 

 .7 سنوات وأزيد	 
لألعضاء الصغار حتتاج اللعبة إلى بعض التعديل )أنظر صفحة 9(

لالعبني أو أكثر أو لفريق. ال يزيد العدد عن 6 العبني في الفريق.	 

نتائج
التعلم

املدة املطلوبة

األساسيات

ــة  ــ ــوع ــ ــم ــ ــج ــ م
يوم  لعبة  أدوات 

التفكير العاملي

مجموعة 
األعمار
حجم 

املجموعة

واحتفظوا  البنود  هــذه  اجمعوا 
بالقرب  كيس  أو  علبة  فــي  بها 
األمــر  يحتاج  رمبــا   اللعبة.  مــن 
ــيء مــا مــوجــود بــداخــل  ــى شـ إلـ
أحد  ممارسة  عند  األدوات  علبة 

األنشطة.

7



7  |  World Thinking Day 2015

كيفية اللعب
يأخذ كل فريق دوره في اللعب. وتتكون اللفة من أربعة أجزاء:

قسم مجموعتك إلى فرق. على أن يتواجد بكل فريق عدد ال يزيد عن 6 العبني.  1
اقذف النرد )الزهر( )أو التقط قطعة من الورق من القبعة/ العلبة التي   2

                توجد بها أرقام من 1 إلى 6(
أجعل فريقك يحرك قطعة لألمام بحسب عدد اخلانات املوضحة على النرد.  3

قم بتنفيذ عمل! عندما تقف عند مسافة فارغة أجب على سؤال أو قم بعمل نشاط!   4

نفذ الصورة املوجودة على املكان الفارغ الذي توقفت عليه باستعمال فئة االسئلة املالئمة املوجودة في 	 
الكتيب.

التقط النشاط التالي من قائمة هذه الفئة التي لم جتربها املجموعة من قبل.حاول أن تتحدى نفسك ولكن 	 
إذا كان األمر يبدو صعبًا للغاية، فيمكنك أن تترك هذا النشاط وتذهب إلى النشاط التالي لتنفيذه. 

اقرأ السؤال أو املهمة حتى يعرف كل شخص ما الذي تفعله ثم قم بتنفيذ ذلك.!	 
لبعض األسئلة، قد حتصل على رمية إضافية للنرد إذا أجبت بالصواب على السؤال.وعندما يحني دورك 	 

النرد مرتني بداًل من مرة واحدة. ثم قم بتنفيذ اإلجراء على املكان األخير  التالي، ال تنسى أن تقذف 
الذي وقفت عنده.

أمرر النرد إلى الفريق التالي.  5

أبحث عن مصباح املرشدات!
  األسئلة واألنشطة املوجودة على مصباح املرشدات هي

 للمجموعة بأكملها لتلعب معًا. أبحث عن رمز الشمعة املوجودة 
  بجوار هذه التحديات اخلاصة باملجموعة بأكملها!

ب اللعبة
ف تلع

كي

وقت للمشاركة! 
 تخيل أن كل أعضاء WAGGGS’ البالغ عددهم 10 ماليني يلعبون هذه اللعبة 

اخلاصة بيوم التفكير العاملي  WTD معًا انضم إلى املجموعة عن طريق 
مشاركة صورة فوتوغرافية أو تعليق أو تغريده من خالل وسائل التواصل 

االجتماعي عندما ترى هذا الرمز. ميكنك ايضًا أن تكتب عن جتربتك في 
 لعبة يوم التفكير العاملي WTD التي قمت بها وأن تشاركهامع مجموعة
 أخرى محلية من املرشدات وفتيات الكشافة، أو مع جمعيتك الوطنية. 
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كيفية الفوز:
أول فريق يصل إلى املكان املكتوب عليه النهاية ’ the End’ مع استخدام العدد احملدد لقذف النرد يفوز بلعبة 
يوم التفكير العاملي WTD 2015. وعندئذ ميكنهم مساعدة فرق أخرى حتى يصل اجلميع إلى خط النهاية.

الفريق: فرق أصغر من املرشدات وفتيات الكشافة املقسمني للمشاركة في اللعبة.
املجموعة: املجموعة الكاملة أو وحدة أو فرقة من املرشدات وفتيات الكشافة يلعبون اللعبة

اخلانة الوصف أسئلة
نقطة البداية!

ضع قطع اللعب على هذا املكان من البداية 

املراكز العاملية )5 دقائق لكل منها(
 WAGGGS أماكن   عن  وأعرف  العاملية  املراكز  أحد  في  استمتع 

اخلاصة هذه املتواجدة بأنحاء العالم.

صفحة  12

هذه  منها(  لكل  )دقيقتان  العاملي  التفكير  ويــوم   WAGGGS
األسئلة واألنشطة عن WAGGGS ويوم التفكير العاملي ُتتيح لك 

الفرصة للفوز برمية إضافية للنرد للتقدم لألمام!

صفحة  16

أهداف األلفية للتنمية 1 7 )5 دقائق لكل منها(
هذه  باستخدام  للتنمية  األخــرى  األلفية  أهــداف  عن  املزيد  أعــرف 
التحديات املمتعة واملرحة. بعض منها لفريق واحد، والبعض اآلخر 

للمجموعة بأكملها.

صفحة  20

هدف األلفية للتنمية رقم 8  )5 دقائق لكل منها(
من  اخلليط  هــذا  مع  الشراكة  حتققه  أن  ميكن  ــذي  ال الفرق  جــّرب 

األنشطة واحلقائق وحتديات بناء الفريق.

صفحة  26

النهاية!
عليك أن تقذف النرد لعدد احلركات احملدد للوصول إلى هذه النقطة. 

والفائز باللعبة هو الفريق األول الذي يصل إلى هذه النقطة!
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نصائح لقادة الفريق: 
هذه اللعبة مصممة لتقوم مجموعتك باللعب في اجتماع. إنها ال حتتاج إلى الكثير من اإلعداد أو األدوات. 
لديك  كان  إذا  إضافي  بوقت  السماح  ميكنك  ولكن  واحدة  ساعة  اللعبة خالل  أداء  من  تتمكن  وأن  والبد 

مجموعة كبيرة جداً أو أردت أن تقوم مبمارسة مزيد من األنشطة.

جّرب هذا لنصائح ملساعدة مجموعتك في احلصول على أفضل جتربة تعلم بصورة مذهلة! 

حاول قراءة هذه الرزمة قبل ممارسة اللعبة مع مجموعتك. ورمبا ترغبون في إبراز أفضل األنشطة
 ملجموعتك. 

ضعصندوق األدوات من املواد معًا ألجل اللعب. توجد القائمة بأكملها على صفحة 6. 
ال يحتاج العدد الكبير من األنشطة إلى معدات، ولكن بهذه الكيفية يتوفر 

كل شيء عندما حتتاج إليه.

أفضل طريق ألداء اللعبة هو أن يكون هناك شخص منظم رمبا فتاة أكبر سنًا أو قائدة لإلشراف    
على اللعبة مسبقًا ولفهم كيفية تنفيذ اللعبة. ويستطيع الشخص املنظم أن يساعد الفرق أثناء 
أداء اللعبة وقراءة األسئلة ومراعاة الوقت لألنشطة واملساعدة في تسجيل نقاط النتيجة. وهذا 

مهم بصفة خاصة للمجموعات األكبر حجمًا أو املجموعات من األطفال األصغر سنًا.

الصغار  وضع   وإن  معه.  يعملون  الذين  الالعبني  بتشجيع  يقوم  أن  املنظم  الشخص  يحاول 
في املقدمة حتى يستطيعوا أن يوجهوا أنفسهم من ناحية التعلم، ُيشكل جزءاً من األسلوب 
التعليمي حلركة املرشدات وفتيات الكشافة. جربوا ترك دورة قيادة اللعبة، وشجعوا الالعبني 
على أن يتخذوا  مراكز القيادة وأن يتخذوا قراراتهم اخلاصة ويساندوا بعضهم البعض. حتى 
بالنسبة لألطفال الصغار جداً فيمكنهم عمل اختيارات بشأن ما هي األنشطة التي سيقومون 

بتنفيذها وليتمرنوا على العمل كفريق.

تغطي األنشطة واألسئلة في اللعبة مجموعة من مستويات  الصعوبة واملعرفة. ولقد مت
تقسيم أسئلة يوم التفكير العاملي إلى أقسام أكثر سهولة وأقسام أكثر صعوبة، ولكن
 الفئات األخرى هي خليط من األنشطة واحلقائق واألسئلة. فإذا كان أحد األنشطة 

يبدو صعبًا للغاية ملجموعة الصغار أترك النشاط وجّرب النشاط التالي. 

ب اللعبة
ف تلع

كي
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ميكنك تعديل األنشطة في هذه اللعبة لتتوافق مع احتياجات مجموعتك. جّرب احملافظة على 
نتائج التعلم ولكن إذا أردت تغيير األنشطة أو إضافة أنشطة جديدة فيمكنك أن تفعل ذلك. 

فأنت األفضل في معرفة قدرات مجموعتك. 

التي تستغرق مدة  األنشطة  أما  قليلة فقط.  فريق بضعة دقائق  أن يستغرق نشاط كل  يجب 
أطول أو األكثر تعقيداً فهي عامة لتقوم بأدائها املجموعة بأكملها معًا. وإذا لم يكن على الفريق 

أداء أي شيء، فشجعهم على مساندة وتشجيع الفريق املنشغل باألنشطة. 

أو  األخــرى  املجموعة  اجتماعات  في  الستخدامها  أفكار  تعطيك  أن  األنشطة  لهذه  ميكن 
لالحتفاالت األخرى بيوم التفكير العاملي

جديد على أهداف األلفية للتنمية؟ ملاذا ال تستخدم مصادر WAGGGS األخرى ملعرفة املزيد 
عن كيفية ممارسة اللعبة. هناك الكثير من مجموعات األنشطة عن أهداف األلفية لتنمية على 

موقع WAGGGS باإلنترنت . جّرب مجموعات األنشطة أليام التفكير العاملي السابقة  

 )أو منهج WAGGGS التدريبي لشعار العمل العاملي 

إذا كان لديك أي  أسئلة أو تريد أن  تشارك جتربتك في اللعبة، ُيرجى االتصال بـ 

هل أنتم على استعداد لبعض املرح واالستمتاع؟ لذلك دعونا نبدأ اللعبة!

 هل تعلمون ...

أقصى  فــي  املــرشــدات  حركة  إن 

في  يعيشون  العالم  في  الشمال 

مدينة نيوك Nuuk في جرينالند

(www.worldthinkingday.org/en/activities10)

(www.wagggs.org/en/resources/document/view/20082). 

youthlearning@wagggs.org
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األسئلة
و

األنشطة

? !
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Our Cabaña

اآلن  وستتجهون  املكسيك  في  للتو  وفريقك  أنت  وصلت  لقد 
إلى كويرنافاكا، وهي ”مدينة الربيع األبدي“ حيث تستطع فيها 
أشعة الشمس طوال العام!( أنت اآلن بصدد زيارة مركز آور كابانا 

Our Cabaña، وهو أحد مراكز  WAGGGS العاملية 

 في مركز آور كابانا سوف تستكشف املكسيك وتعرف
 املزيد عن الثقافة املكسيكية والصداقة الدولية، زوروا 

األعمال  مشاريع  أحد  في  واشتركوا  واملخيم  واملالهي  املنتزهات 
املجتمعية.

هل تعلمون أن قائد مجموعتكم ميكنه تنظيم رحلة إلى أي مركز من املراكز العاملية؟ 

املراكز العامليةاملراكز العامليةاملراكز العامليةاملراكز العامليةاملراكز العاملية

ناصعة  بألوان  املدهونة  للحوائط  الشهيرة  اجلدارية  الزيتية  بصورها  املكسيك  تشتهر 
Frida  Kalhoكاهلو فريدا  مثل  املورال  الزيتية  الصور  لرسم  األسطوريني  والفنانني 
حية  زيتية  صورة  إنشاء  ميكنكم  دقيقتني  وخالل   .Diego  Riviera ريفرا  ودييجو 
للمجموعة بأكملها حيث تستعرض فيها عددًا كبيرًا من األلوان الناصعة بقدر املستطاع 

– حتلوا بالقدرة اخلالقة واستخدموا ما هو موجود حولكم!

إذا استطعتم، التقطوا صورة فوتوغرافية أو فيديو ألنفسكم وأنتم تفعلون ذلك وشاركوا 
مع WAGGGS أو آور  كابانا Our Cabaña على مواقع التواصل االجتماعي!

! glow.wagggs.org

اإلجابات على صفحة 35

هل تعلمون ...

www.ourcabana.org قوموا بعمل زيارة افتراضية على اإلنترنت مبوقع 

16 عامًا ميكنه املشاركة  أي شخص يزيد عمره عن 

بالتعلم  املجانية  للقيادة   WAGGGS دورة  في 

اإللكتروني باملوقع  
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جربواهجاء أحرف الكلمة باكس )أو باكس لودج ( إذا كان هناك أعداد كبيرة من األفراد 
في مجموعتك( بأفضل طريقة خاّلقة. 

Pax Lodge

لقد وصلت أنت وفريقك للتو إلى اململكة املتحدة وأنتم
تتجهون اآلن إلى املركز العاملي هناك! باكس لودج في

لندن بالقرب من وسط هذه املدينة الرائعة حيث يقدم برنامج
 فعاليات مليئة باملرح والتسلية. وقد مت اختيار اسم باكسلودج

 إحياء لذكرى بادن -  باولز Baden-Powells الذياستخدم
 الكلمة الالتينية ”باكس“ Pax’ وتعني السالم لتسمية البيتني

 اخلاصني بهما . وهما باكس هيل في اجنلترا وباكستو في كينيا. 
ومن األجزاء الهامة حلركة املرشدات وفتيات الكشافة التعلم

كيف نعيش معًا في سالم. 

هل تعرف أنه ميكنكم أن تتعلموا املزيد عن ثقافة جديدة وتنمية مهارات جديدة كمتطوع بأحد املراكز 
العاملية؟ هناك وظائف مختلفة متوفرة في كل مركز عاملي؟

وإذا استطعتم التقطوا صورة فوتوغرافية أو فيديو لكم وأنتم تفعلون ذلك وشاركوها  
مع   WAGGGS و باكس لودج Pax Lodge مع مواقع التواصل االجتماعي!

هل تعلمون ...

نصف الكرة الغربي هو القارة التي توجد بها أكبر نسبة في العالم من 

السيدات من الرؤساء ورؤساء الدولة ( والتي تضم األرجنتني وشيلي 

واإلكوادور  وبنما  ونيكوراجوا  وكوستاريكا   والبرازيل  وبوليفيا 

وكندا وسانتا لوتشيا وبربادوس وبليز وسانت فينسنت و اجلرينادين) 

www.paxlodge.org استعدوا لرحلة لندن مبوقع اإلنترنت 

املراكز العاملية
W

AG
G

G
S  ويوم التفكير العاملي

معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا
M

D
G

دعونا نتخذ إجراءات معًا  8



14  |  World Thinking Day 2015

Our Chalet

لقد وصلتم للتو أنت وفريقك إلى سويسرا وأنتم في طريقكم 
إلى مدينة ادلبودن. وسوف تتسلقوا اجلبل اآلن لزيارة آور شاليه 
لتحصلوا على جتربة رائعة في مركزكم العاملي! ولقد كان آور 
شاليه tهو أول مركز عاملي يتم افتتاحه عام 1932 وهو اآلن 
املكان املثالي لتجربة املغامرات في الهواء الطلق والتحديات في 
جبال األلب السويسرية. ويقع آور شاليه Our Chalet في 

وادي جميل حُتيط به قمم اجلبال التي يصل ارتفاعها إلى 3244 متراً!

املرشدات  ضمن  من  تكون  أن  يتعني  فال  العاملية  املراكز  أحد  زيارة  بإمكانه  شخص  أي  أن  تعرفون  هل 
أو فتيات الكشافة. فإننا نرحب بكل الناس: مجموعات من جنس واحد أو مختلطة اجلنس. وكذلك 

نرحب بأفراد عائلتكم أو اصدقائكم!

املركز العاملي اخلامس
لقد وصلتم أنتم وفريقكم للتو في أفريقيا. وسوف حتصلون على جتربة في املركز العاملي اخلامس حيث ميكن 

أن تأخذكم إلى أي بلد في القارة األفريقية!

وفي مشروع املركز العاملي اخلامس تستكشفون كيف ميكن لـ  WAGGGS أن جتلب جتربة ممتعة بأحد املراكز 
العاملية باستخدام املرافق املوجودة حاليًا في WAGGGS بإقليم أفريقيا، وللفتيات والشابات من أفريقيا ومن 
شتى أنحاء العالم. يتم توجيه الفعاليات على القيادة والتفعيل االقتصادي وتعزيز الثقة باجلسد وإنهاء العنف 

 .WAGGGSضد الفتيات والشابات أو أي موضوع آخر من موضوعات

جربوا بناء جبل بأعلى ارتفاع شاهق باستخدام أفراد مجموعتكم!

ذلك  تفعلون  وأنتم  ملجموعتكم  فوتوغرافية  صورة  التقطوا  باستطاعتكم  كان  وإذا   
وشاركوها مع WAGGGSوآور شاليه Our Chalet على مواقع التواصل االجتماعي!

 www.ourchalet.chخططوا ملغامرتكم في تسلق اجلبال مبوقع
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Sangam

لقد وصلت أنت وفريقك للتو إلى الهند حيث تتجه إلى املركز 
العاملي هناك! كلمة ساجنامSangam تعني "لنلتقي معًا" بلغة

 الهند القدمية السنسكريتية. وفي ساجنام ميكنكم اإلنضمام إلى إحدى
 فعاليات قيادة مجتمعية للتركيز على التعلم بني الثقافات والنمو

 الشخصي من خالل التفاعل مع املنظمات الشريكة املجتمعية 
 .Sangamفي ساجنام

هل تعرفون بأن هناك منح دراسية متوفرة لالنضمام إلى إحدى الفعاليات أو لتصبحوا أحد املتطوعني في 
املراكز العاملية؟

في يوم 16 أكتوبر/ تشرين األول 2015 سوف يصبح عمر مركز ساجنام
Sangam 49 عامًا. وهذا يعني أنه في عام 2016 سوف يكون هناك احتفال

 خاص جدًا بعيد ميالد ساجنام اخلمسني. وهذا تقليد في ساجنام أن ُنغني أغنية "عيد 
اللغات  من  ممكن  عدد  أكبر  باستخدام  "للضيوف   Happy  Birthdayسعيد ميالد 

ولنصنع الكثير من الضوضاء عن طريق قرع الطبول واألدوات املوسيقية وأوعية 
املطبخ. واآلن حان دوركم إلصدار الكثير من الضوضاء وأن تغنوا أغنية "عيد ميالد سعيد

Happy Birthday " إلى ساجنام.

إذا أستطعتم ذلك فالتقطوا صورة أو فيديو وأنتم تفعلون ذلك وشاركوها مع 
WAGGGS ومع ساجنامSangam على وسائل التواصل االجتماعي !

" Happy Birthdayعيد ميالد سعيد"

WAGGGS  ُيتاح لكل فريق ثالث دقائق لكتابة أسماء كل البلدان التي تنتمي إلى
نقلة في إقليم أفريقيا. والفريق الذي يفكر في أكبر عدد صحيح من البلدان سوف يحصل 

على نقلة إضافية!
اإلجابة على صفحة : 40

www.wagggs.orgتعلموا املزيد عن طريق زيارة موقع اإلنترنت  

 www.sangamworldcentre.orgتواصلوا مع الهند مبوقع اإلنترنت:  

املراكز العاملية
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إذا أجاب فريقكم إجابة صحيحة على السؤال، فيمكنكم قذف النرد مرتني عندما يحني دورك التالي.

WAGGGS WAGGGS WAGGGS 

األسئلة ذات شارة  guidinglight# هي للمجموعة بأكملها 
 وال يوجد فيها فريق فائز.

كفريق، أختر بند واحد لكل فرد حيث يرمز بالنسبة لك حركة املرشدات وفتيات الكشافة الدولية.   )1
أشرح للمجموعة سبب اختيارك لهذه البنود.

ما هي الكلمات التي ترمز لها WAGGGS؟ وإذا كانت اإلجنليزية ليست هي لغتك األم فكيف   )2
تترجمونها إلى لغتكم؟

ما هو يوم التفكير العاملي ؟  )3

هل ميكنك أن تتذكر وعدك ؟ وكفريق قولوا هذا الوعد بصوت عالي.  )4

أي بلد استضافت مؤمتر WAGGGS العاملي عام 2014؟  )5

هل ميكنك تسمية  األقاليم اخلمسة لـ WAGGGS ؟  )6

ما هي البلد الذي يقع فيها مركزWAGGGS العاملي واملسمى آور كابانا Our Cabaña ؟  )7

عمل صداقات مع املرشدات وفتيات الكشافة في بلدان أخرى عن طريق ارسال خطابات أو بطاقات   )8
بريدية وهذه ُيشكل جزءاً من يوم التفكير العاملي. ومع مجموعتك أختر أحد البلدان وأكتب خطاب قصير أو 

بطاقة بريدية إلى املرشدات وفتيات الكشافة هناك.
 

كم عدد البلدانالتي ُتشكل جزءاً من WAGGGS ؟  )9

ما هو البلد الذي بدأت منه حركة املرشدات وفتيات الكشافة؟  )10

ويوم التفكير العاملي 
اإلجابات على صفحة 35
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ما هي أول مرة اقتحمت فيها املرشدات إحدى فعاليات الكشافة من الفتيان حيث طالب فيها بادن   )11
باولBaden-Powell تقدمي "شيئًا للفتيات" . هل تعرفوا املكان الذي أجريت فيه هذه الفعالية؟ 

12(  هل ميكنكم أن تخمنوا ما هو أكبر إقليم في WAGGGS ؟

13(  ما هو إقليم  WAGGGS الذي أنت جزءاً منه؟

14(  ما هو أسم املرشدة الرئيسية العاملية في املاضي؟

أذكر اسم نشاط واحد تود مجموعتك أن تقوم به لالحتفال بيوم التفكير العاملي.   )15

16(  ملاذا مت اختيار 22 فبراير/ شباط ليوم التفكير العاملي؟

يكتب كل فريق رأيًا يود أن يشاركه بخصوص حركة املرشدات وفتيات الكشافة وشاركوا مع بقية   )17
املجموعة.

 
18(  كم عدد حركة املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العالم باملليون؟ 

19(  أي مركز عاملي تأسس أواًل ، عام 1932؟

20(  أي سنة بدأت فيها حركة املرشدات وفتيات الكشافة في بلدكم؟

21(  هل ميكن تسمية ثالثة لغات رسمية في WAGGGS ؟
 

يفكر كل فريق في فكرة واحدة عن شيئ ما يودون فعله جلمع األموال ليوم التفكير العاملي؟  )22

ما هو اسم مركزWAGGGS العاملي في الهند؟  )23

املرشدات  ملساندة  املبالغ  هذه  صرف  فيتم  العاملي،  التفكير  يوم  صندوق  إلى  باملال  تتبرع  عندما   )24
وفتيات الكشافة في البلدان األخرى. هل ميكن أن تفكر في هدف ميكن صرف األموال عليه؟

هل كنت تعرف أن هناك نحو 6500 لغة منطوقة في العالم؟  وفي فريقك، قل هالو أو أهاًل بعدة   )25
لغات بقدر استطاعتك، فإذا استطعت أن تقول هالو بأكثر من ثالثة لغات فيمكنك قذف النرد مرة أخرى!
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يحكمWAGGGS مجلس عاملي يتكون من أعضاء ناشطني في WAGGGS من شتى أنحاء العالم   )1

يتم انتخابهم في املؤمتر العاملي. هل ميكنك أنُتخمن كم عدد أعضاء املجلس العاملي؟

زهرة ثالثية الوريقات  Trefoil هي رمز اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. ولكل جزء   )2

من الوريقات معنى. هل تعرف ما الذي متثله النجمتان املوجودتان في هذا الرمز؟

أي بلد هي أحدث عضو في WAGGGS ؟  )3

ما هو صندوق يوم التفكير العاملي؟  )4

شعارنا يحمل األحرف األولى من اسم الشخص املؤسس )باللغة اإلجنليزية( وهو مبثابة تذكرة عملية   )5

للغرض التعليمي من حركة املرشدات وفتيات الكشافة. فما هو هذا الشعار؟

يوجد في الكلمات "املرشدات وفتيات الكشافة" ثالثة أشياء أحدها بأننا جميعًا نقدم وعداً. هل   )6

تستطيع تسمية الكلمتني اآلخرتني؟

رسالة WAGGGS هي تصريح يصف ما تريد أن تفعله WAGGGS ألجل الفتيات والشابات.   )7

هل تعرف ما هي هذه الرسالة؟

املكتب العاملي هو املقر الرئيسي لـ WAGGGS.هل تعرف أين يقع هذا املكتب؟  )8

هل ميكنك أن ُتخمن أي إقليم يوجد به أكبر عدد مناملنظمات األعضاء؟  )9

هل تعرف أن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تتحدث جهاراً عن القضايا الهامة بالنسبة لهم في   )10

كافة أنحاء العالم. هل ميكنك تسمية قضية واحدة تقوم WAGGGS بعمل حملة مناصرة بشأنها؟ 

واجهوا التحدي!                     اإلجابات على صفحة 36

واجه   . مرة  ألول    WAGGGS عن  معلومات  تعرف  كنت  إذا  خاصة  صعوبة  أكثر  أسئلة  هناك 

التحدي باملخاطرة عن طريق اختيار هذه األسئلة؟
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تراث يوم التفكير العاملي

في عام 1926، خالل املؤمتر العاملي الرابع، مت االتفاق بأن يكون حلركة املرشدات    وفتيات 	 
الكشافة يوم سنوي خاص لالحتفال. وقد مت تسميته بيوم التفكير.

مت إنشاء يوم التفكير للمرشدات وفتيات الكشافة ملشاركة شكرهم وتقديرهم حلركتنا العاملية.	 

مت اختيار يوم 22 فبراير/ شباط نظراً ألنه عيد ميالد كل من لورد بادن باول 	 
       Lord Baden-Powell مؤسس احلركة الكشفية للفتيان، وزوجته أوالفOlave، التي     

 .WorlChief Guide كانت هي املرشدة الرئيسية في العالم

إلى كل 	  Olave Baden-Powellخطابًا   Oباول– بادن  أوالف  1932، كتبت  عام  في 
املرشدات وفتيات الكشافة حيث قدمت فكرة جمع األموال ليوم التفكير. وقد طلبت منهم أن 

يّدخروا بنس للمساعدة في مساندة املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العالم.

حقائق جوهرية عن يوم  التفكير العاملي:

“
“

في  أو  النمسا  في  أو  فنلندة  أو  فرنسا  في  الشقيقات  املرشدات  زيارة  تستطيعون  ال  أنكم  رغم 
أستراليا، أو في ايطاليا أو إيسلندا ، أو كندا أو شيلي، أو في غانا أو جواتيماال، أو في الواليات 
 MIND  املتحدة األمريكية أو اإلمارات العربية املتحدة، فيمكنكم أن تتواصلوا معهم هناك في
وتعاطف  لألمام  دفعة  إعطائهم  ميكنكم  مرئية  الغير  الروحانية  الطريقة  وبهذه  بكم.  اخلاصة 
وصداقة. وهذا ما نفعله نحن املرشدات من كافة األنواع وكافة األعمار وكافة األوطان، أن نحلق 

مع أعلى املستويات وأفضلها نحو انتشار السالم والنوايا احلسنة الفعلية على وجه األرض. 

نافذة على قلبي )1983(
  ليدي بادن  باولLady Baden-Powell  ودروري Drewery، صفحة  182 
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1( الصورة التي نعيشها: خصصوا دقيقة لقراءة قائمة أهداف األلفية ألجل التنمية MDG على الصفحات 
30 إلى 31 واختاروا هدف األلفية الذي يعتقد فريقكم بأنه األهم بالنسبة لهم. قوموا بعمل لوحة أو صورة 
حية لهذا الهدف اخلاص باأللفية. أطلبوا من الفرق األخرى أن ُتخمن أي هدف ألفية للتنمية اخترمتوه ثم 

أشرحوا لهم ملاذا أخترمتوه. 

2( صورة بألف كلمة: يحتاج هذا النشاط إلى كاميرا. وإن لم يكن لديكم كاميرا، انتقلوا إلى النشاط التالي.
شاهدوا كم عدد الصور الفوتوغرافية التالية التي ميكنكم التقاطها خالل ثالث دقائق ...

-    شيء ُيذكرك  " بالفقر"
-    شيء ُيذكرك  " بالتعليم"
-    شيء ُيذكرك  " باملساواة"

-    شيء ُيذكرك  " باألم وطفلها املتمتعني بالصحة"
-    شيء ُيذكرك  " بالبيئة"

-    شيء ُيذكرك  " بالشراكة"

كان  إذا  املجموعة  بقية  من  أطلب  الصور  بالتقاط  الفريق  هذا  قيام  أثناء  املنظمني:   لألشخاص  مالحظة 
باستطاعتهم مضاهاة هذه الكلمات بأهداف األلفية املختلفة بخصوص التنمية.

بعد التقاط الصور الفوتوغرافية قدموها إلى بقية املجموعة.

نصيحة جلمع األموال: ملاذا ال تنظموا معرضًا برسم دخول زهيد لعرض هذه الصور الفوتوغرافية التي التقتموها؟

3(  صورتي عن اجلوع )نشاط هدف األلفية رقم 1 "استئصال الفقر املتقع واجلوع"(.

ما الذي تعرفه عن اجلوع؟
أي من هذه التصريحات صادق وأي منها كاذب؟
-     ال يوجد قدر كافي من الطعام لتغذية العالم.

-     كل الذين يعانون من اجلوع في العالم يعيشون في أفريقيا.
-     ينشأ اجلوع عندما ال يتوفر الغذاء في املتاجر واألسواق.

-    حل مشكلة اجلوع يعني التأكد من أن الناس لديهم قدر كافي من الطعام يتناولونه.

معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا –––
 أهداف األلفية ألجل التنمية من  أهداف األلفية ألجل التنمية من  أهداف األلفية ألجل التنمية من 111 إلى  إلى  إلى 777

اإلجابات على صفحة  36
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4(  أداء مسرحي للحقيقة )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 2 "توفير التعليم االبتدائي العام"(.
اختر أحد احلقائق التالية التي جتدها أكثر أهمية بالنسبة لك ثم قم بأداء دور مسرحي لتصوير احلقيقة لبقية 

املجموعة.
-       هناك نسبة تزيد عن طفل من كل أربعة أطفال في املناطق النامية وامللتحقون 

باملدرسة االبتدائية من املرجح أن يتركوا الدراسة.
-      781 مليون شخص بالغ و 126 مليون من الشباب في أنحاء العالم يفتقرون إلى املهارات األساسية   

ملعرفة القراءة والكتابة.أكثر من 60% منهم من النساء.
-        بني عامي 2000 و 2012، مت إحراز تقدم هائل ملموس مع أكثر من 90% من  األطفال امللتحقني 

في املدارس االبتدائية.

5(    الوظائف بحسب النوع ذكرأو أنثى؟ )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 3 "تعضيد املساواة بني اجلنسني 
وتفعيل النساء"(

فكروا في ثالثة وظائف يشغلها أساسًا الرجال. واآلن فكروا في ثالثة وظائف تشغلها النساء بصورة أساسية. 
ملاذا تعتقد أن هذا يحدث؟ فكر في سبب واحد في فريقك وشاركه مع املجموعة.

6(    غسل األيدي )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 4 "احلد من نسبة وفيات األطفال"(
هل كنت تعلم بأن غسل األيدي هو من أفضل طريقة لتجنب األمراض؟ في خمس دقائق فكر في  طريقة مرحة  
لتقدمها لبقية املجموعة عن أهمية غسل يديك. قد تكون أغنية أو وضع األحلان الراقصة أو بالرقص أو إعالن 

تليفزيوني أو مسرحية هزلية قصيرة. أعرضها للفرق األخرى.

7(  فتيات وليسوا عرائس! )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 5 "حتسني صحة األم"(:
حتدثوا جهاراً ضد زواج األطفال!

هل كنت تعرف أنه في كل عام من املقدر أن هناك 14 مليون فتاة تقل أعمارهم عن 18 عامًا يتزوجن بأنحاء 
العالم، حتى ولو كان هذا ليس اختيارهم؟ بعض العرائس من األطفال يبلغن عمراً يصل إلى الثامنة أو التاسعة. 
إن زواج الطفل ميكن أن ُيدمر فعليًا صحة الفتاة. فالفتيات الصغار ليسوا مستعدات للحمل جسديًا أو معنويًا. 
ومن املرجح بشدة أن يتعرضن لألذى أو حتى للموت خالل فترة احلمل أو الوالدة. تخيلوا أنكم جزءاً من حملة 
ملكافحة زواج األطفال. لديكم خمس دقائق إلعداد حملة احتجاجية. ميكنكم إعداد الفتة أو إعالن ملصق 
و/ أو تعالوا بشعار أو صيحة ميكنكم استخدامها للتحدث جهاراً ضد زواج األطفال.  شاركوا حملتكم مع 

املراكز العامليةالفرق األخرى.
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8( مشهد متثيلي يصور مقاطع كلمة معينة ليخمنها املشاهد بخصوص املالريا )"نشاط هدف األلفية للتنمية 
رقم 6: مكافحة أمراض نقص املناعة/ اإليدز واملالريا واألمراض األخرى"(

مع إعطاء كل عضو في الفريق كلمة مرتبطة مبرض املالريا. ويجب على كل عضو بالفريق أن يقوم بالتمثيل 
ليعبر عن كلماته باحلركات دون التحدث. وحتاول بقية املجموعة أن ُتخمن ما هي هذه الكلمات: مياه نظيفة، 
شبكة حماية من البعوض، مادة طاردة للحشرات، أقراص مكافحة املالريا وقرصة البعوضة. مع قيام املجموعة 

بأكملها مبناقشة كيفية  ارتباط هذه الكلمات مبرض املالريا.

9(   االدخار في استهالك الطاقة )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 7 "ضمان االستدامة البيئية"( 

إن حتقيق وفورات في الكهرباء ُيعد من أبسط وأقوى األشياء التي ميكنك فعلها لتحقيق  وفورات في الطاقة.  
ويفكر كل فريق في نصيحتهم الكبرى لتحقيق وفورات في الكهرباء. ثم يتناوب كل فريق بدوره ملشاركة 

أفكارهم.  وُيدلي كل شخص بصوته عن أفضل فكرة ويحصل الفريق الفائز على رمية إضافية للنرد !

10( فزورة سريعة لهدف األلفية اخلاص بالتنمية: هل ميكنك تسمية كافة أهداف األلفية للتنمية من  
      1 إلى 8 بالتسلسل الصحيح؟ هل تعرف في أي عام كان آخر موعد لتحقيق أهداف األلفية للتنمية؟

 
وفتيات  فارقًا كمرشدات  اآلخــرون  الالعبون  لتعرف كيف حقق  فرصة  هذه  وكذبة:  11(   حقيقتان 

كشافة.

يجب على كل فريق أن يفكر في عدد يصل إلى  ثالثة حقائق عن أهداف األلفية للتنمية، و/ أو عن أشياء 
يفعلوها التخاذ إجراءات داخل مجتمعهم. ويجب أن تكون هناك حقيقتان صحيحتان وواحدة كاذبة )أي 
لم يفعلوها(. ويشاركوا الفريق تصريحاتهم وتصوت بقية املجموعة على أي منها كان حتقيقًا كاذبًا. والفريق 

الذي يحقق أقصى درجة إقناع يحصل على رمية إضافية للنرد!

12(   تكلفة وجبتي )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 1: استئصال الفقر املتقع واجلوع"(

يجب على كل العب في الفريق أن يكتب الطعام الذي تناوله اليوم ثم يقوم بتخمني تكلفته. هل هي أزيد 
من 2,50 دوالر أمريكي؟ هل عرفت بأن شخصًا من كل خمسة أشخاص في األقاليم النامية يعيشون على 

أقل من 2,51 دوالر في اليوم؟
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13(  التعليم الرسمي وغير الرسمي. أنتم تتعلمون أشياء كثيرة في املدرسة، ولكنكم أيضًا تتعلمون 
أشياء كثيرة في حركة املرشدات وفتيات الكشافة. فما هو الفارق؟ )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 6: 

"حتقيق تقدمي التعليم االبتدائي العام"(.

اخلطوة األولى:  خالل خمس دقائق، يكتب كل فريق أكبر عدد من االختالفات املمكنة بني التعلم في املدرسة 
)التعليم الرسمي( والتعلم في منظمة شبابية )التعليم غير الرسمي(.

اخلطوة الثانية:  قارن قائمتك بقوائم الفرق األخرى.

اخلطوة الثالثة:  ناقش: هل هناك نوع أفضل مقارنة باآلخر؟

   األشخاص املختلفون يتعلمون بطرق مختلفة. فلماذا هذا األمر ُيشكل أهمية؟
هل هناك أشياء ميكنك أن تتعلمها بصورة أفضل في التعليم الرسمي أو غير الرسمي؟

ما هو أفضل شيء حتبه بشأن ما تتعلمه في حركة املرشدات وفتيات الكشافة؟

نصيحة: إذا أردت أن تتعلم املزيد عن أسلوب التعليم املتميز حلركة املرشدات وفتيات الكشافة، اقرأ 
!Prepare to Lead هل أنت مستعد للقيادة ، "  Prepare to Learnهل أنت مستعد للتعلم"

 

وأنثى  ذكر   اجلنسني  بني  املساواة  "تعضيد   3 رقم  للتنمية  األلفية  )نشاط هدف  املتميزة!  املرأة    )14
وتفعيل النساء"(

هل كنت تعلم أنه في 46 دولة، تشغل النساء اآلن ما يزيد عن 30% من املقاعد في جزء واحد على األقل 
من برملانهم الوطني؟ ولكن الزال هناك الكثير من العمل املطلوب إجنازه لتفعيل النساء. والتعليم هو أحد أهم 
األدوات لتفعيل املرأة، وملساعدتهن في اخلروج من بالوعة الفقر. إذ أن التعليم مُيكن النساء من تولي دوراً نشطًا 

في املجتمع مما يجعلهم يشعرن بالقوة. مارس هذه اللعبة لتجربة رحلة املرأة نحو التفعيل.

اخلطوة األولى: اختر اإلجراءات لتمثيل أربعة أشياء:
الفقر التعليم  املشاركة  املرأة املتميزة!

اخلطوة الثانية: يتحرك املشتركون بأنحاء الغرفة لتكرار األفعال التي اتفقتم عليها في اخلطوة األولى – الفقر. ثم 
يجري شخصًا يقوم بنفس احلركة وينضموا إليه ليشتركا معًا. 

اخلطوة الثالثة: يلعب كل شريكني لعبة واحدة "الصخرة، الورق، املقص" )تذكر بأن املقص يهزم الورق وأن 
الصخرة تهزم املقص وأن الورق يهزم الصخرة(. وفي حالة التعادل العب مرة أخرى حتى يفوز شخص.

اخلطوة الرابعة: يتخذ الفائز خطوة لألمام ويبدأ تكرار احلركة الثانية – التعليم. يواصل اخلاسر ليكرر حركة 
"الفقر".

www.wagggs.org/en/resources/document/view/24907  
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اخلطوة اخلامسة: مرة أخرى يبحث الالعبون عن شخص ما الزال يكرر نفس احلركة مثلهم، ويلعب "صخرة، 
ورق، مقص". فإذا فازوا سوف يبدؤا تكرار احلركة التالية في السلسلة )من الفقر إلى التعليم، ومن املشاركة 

إلى املرأة احلديدية!(

اخلطوة السادسة: عندما يصل العب إلى "املرأة احلديدية" فسوف يحتفلوا عندئذ بالتحرك إلى جانب الغرفة 
والتجمع داخل فرقهم.

الفريق األول الذي يصبح كل أعضائه املرأة احلديدية يفوز باللعبة ويحصل على رمية أخرى للنرد!

15(  تغيير الصورة )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 4: "احلد من وفيات األطفال"(
فكر ببراعة عن األشياء التي يحتاج إليها الصغار واألطفال ليكونوا أصحاء وليواجهوا احلياة. جربوا التفكير ملا 
بعد الضرورات البيولوجية وفكروا في األشياء التي تساعدكم في الشعور بالسعادة والتي جتعل احلياة تستحق 
أن نعيشها على أفضل حال – فعلى سبيل املثال الناس الذين يحبونك ويشعرون مثلك بأنهم يتمتعون بقيمتهم 
، ويشاركون في مجتمعك، ولديهم هوية حضارية قوية. وعندما تنتهي ، شارك أفكارك مع بقية األفراد في 

مجموعتك.

16(  موقع أهداف األلفية للتنمية )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 5 "حتسني صحة األم"( 

قفوا في دائرة داخل مجموعتك. وكل شخص ميثل هدف مختلف من أهداف األلفية للتنمية- وميكن أن 
يكون هناك أكثر من العب واحد لكل هدف لأللفية. يجب على الالعب الذي مُيثل هدفاأللفية رقم 5 أن 
يقف في الوسط. اعطي الالعب املوجود في الوسط كرة من اخليط املغزول أو احلبل امللفوف. ويتحدث هذا 
الالعب عن طريقة تساهم بها القضايا حول هدف الفيتهم نحو الصحة تتسبب في الوفيات عند الوالدة ثم 
الوسط – تذكر أن متسك بطرف احلبل/ اخليط. وسوف يقوم  املوجود في  الالعب  إلى  أمرر احلبل/ اخليط 
الالعب في الوسط اآلن بإمرار اخليط/ احلبل إلى العب آخر في الدائرة. استمروا هكذا حتى تقولوا كل األفكار 
لديكم. واآلن لديكم شبكة متقاطعة من اخليط/ احلبل عن أسباب الوفيات عند الوالدة وعالقتها بأهداف 
األلفية األخرى. انتظروا برهة لتفكروا عن الكيفية التي ميكن بها للتغييرات اإليجابية في كل هدف لأللفية أن 
يحسن من صحة األم والطفل. ولكل حل تتوصلوا إليه سوف يقوم الشخص املنظم بقطع أحد اخليوط بينك 

وبني الالعب املوجود في الوسط.

حتـــــتـــــاج لـــهـــذا 

بكرة  النشاطإلى 

أو  الصوف  من  خيط 

اخليط امللفوف          
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17(  لعبة مصافحة األيدي غير الصحية )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 6 "مكافحة أمراض نقص 
املناعة/ اإليدز، واملالريا، واألمراض األخرى"(

اعط ثالثة العبني قطعة صغيرة من الورق لكل منهم دون أن يراها أي شخص آخر. أجعل املجموعة أن متشي 
حول الغرفة مع مصافحة كل شخص باأليدي. أخبرهم عما إذا كانوا قد حصلوا على مصافحة باليد مفاجئة. 
يجب أن يقوموا بإمرارها. أما الالعبني احلاصلني على قطع الورق فيجب عليهم أن يضع كل واحد منهم 
الورقة في سرية في يد أول شخص يصافحونه. وعندئذ يقوم هذا الالعب بإمرارها وهكذا. وبعد دقيقتني، 
يجب على كل شخص ملس قطعة ورق أن يجلس. وأشرح لهم بأن كل قطعة ورق متثل فيروس. وال ميكنك 

أن تصاب بالفيروسات مبجرد مصافحة األيدي ولكن ميكن أن تنتشر بسرعة جداً بطرق أخرى. 

ناقش كيف ميكن للفيروسات أن تنتقل بني الناس وكيف ميكن منع ذلك.

التدريب  أدوات  أطلب مجموعة   ،6 رقم  للتنمية  األلفية  األنشطة عن هدف  من  مبزيد  مهتمًا  إذا كنت 
اخلاصة بـ  WAGGGSبخصوص أمراض نقص املناعة واإليدز هنا: 

www.wagggs-shop.org/en/products/promotional-materials/hiv-and-
aids-training-toolkit 

 

حتتاج إلى قلم 

رصاص وورقة لهذا 

النشاط

18( ارسموا التغيير )نشاط هدف األلفية للتنمية رقم 7: 
 "التأكد من االستدامة البيئية"(

للمحافظة على  أدائها   الفريق في حركة بسيطة ميكنهم  في  يفكر شخص واحد 
احلركة  يحاولوا رسم  أن  عليهم  فيجب  كتابتها  أو  الكلمات  نطق  وبدون  الطاقة. 
الفريق  في  ما  يقوم شخص  ثم  ما هي.  ُيخمنوا  أن  الفريق يستطيع  بقية  أن  حتى 
الفريق ليخمنوها. اعط كل شخص ثالث  لبقية  بأخذ  قلم وورقة ويرسم احلركة 
دقائق. والفريق الفائز بأكثر إجابات صحيحة للتخمني في النهاية سوف يفوز برمية 

إضافية للنرد.

املراكز العاملية
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دعونا نتخذ إجراءات معًا  8

معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا
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1( حقيقة:  لكل دوالر أمريكي واحد حتصل عليه دولة نامية، عليهم أن يدفعوا 52 دوالر أمريكي بسبب 
الدين. والدولة الذي أنت منها في الوقت احلالي تواجه أزمة اقتصادية وغير قادرة عن تسديد ديونها. أنت 

تخسر دورك للدورة التالية.

للحصول على أسعار  والعاملني  املزارعني  العادلة هي طريقة ملساعدة  التجارة  العادلة؟  التجارة  أم  لتجارة   )2
أفضل ملا ينتجونه، والتأكد من أن لديهم أحوال عمل جيدة والتأكد من أن البيئة التي يعملون فيها محمية. 
وإذا كان أحد البنود يتم تداوله بالتجارة العادلة فيمكنك أن تثق بأنه قد مت إنتاجه وبيعه بطريقة عادلة. ميكنك 
تسمية ثالثة منتجات ميكنك أن تشتريها من خالل التجارة العادلة؟ كيف تكتشف عما إذا كان شيء تريد 

أن تشتريه خاضع للتجارة العادلة أم ال؟ إذا أجبت على السؤالني فسوف حتصل على رمية إضافية للنرد.

3( حقيقة: ما يقرب من ثالثة باليني من الناس )04% من تعداد سكان العالم( سوف يستخدموا اإلنترنت 
مع نهاية عام 4102. في املكان الذي تعيش فيه هل وصل اإلنترنت لديكم – أحصل على  رمية إضافية للنرد!

 

4(  قم بعمل الشكل      

 الوقت الختبار مهاراتك في التواصل!

-    يقوم كل فريق مبد احلبل اخلاص به في دائرة حول األرض وينتشر أفراده حول حافة احلبل.
-    يضع كل أعضاء الفريق عصابة لتغمية العني ثم ينحنوا ألسفل لرفع احلبل إلى مستوى الصدر.

-   يقوم الشخص املنظم بطلب رسم شكل. وعلى كل فريق خالل دقيقة واحدة أن يقوم بإنشاء الشكل       
     باستعمال احلبل ومبشاركة اجلميع.

     فمثاًل: مربع– مثلث – مسدس – جنمة – منزل الخ
-   بعددقيقة واحدة، يجب على الشخص املُنظم أن يصيح "توقفوا"!  حيث يقوموا في كل مرة بإنزال احلبل   

    بحرص على األرض مع االحتفاظ بالشكل.
-   يخلع أعضاء الفريق عصابة التعمية من على عيونهم ويفحصوا الشكل الذي قاموا بإعداده. 

وسوف يحصل الفريق الذي أعد أفضل شكل على رمية إضافية للنرد!
 

سوف حتتاجإلى: قطعة حبل/ طويلة لكل فريق وعصابة لتغمية العني/ إيشارب لكل العب
 

8GDM8GDM8GDM8GDM دعونا نتخذ إجراءات معًا دعونا نتخذ إجراءات معًا دعونا نتخذ إجراءات معًا دعونا نتخذ إجراءات معًا دعونا نتخذ إجراءات معًا

سوف حتتاجإلى:

قطعة حبل/ طويلة 

لكل فريق وعصابة 

لتغمية العني/ إيشارب 

لكل العب

اإلجابات على صفحة  37
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5(   حقيقة: الشراكات حتتاج إلى السالم لتكون ناجحة. ومع ذلك فهناك بليون طفل يعيشون في أماكن 
مبليه بالصراعات: 300 مليون من هؤالء األطفال حتت عمر اخلامسة. أنت موجود ومحتبس في بلد تواجه 

صراعات. سوف تفقد دورك إلى اجلولة التالية.

6( صورة فوتوغرافية ألجل التغيير االجتماعي
 

يحتاج هذا النشاط إلى كاميرا. وإن لم يكن لديك كاميرا فانتقل إلى النشاط التالي.

 الكثير من اجلمعيات اخليرية واملنظمات تستخدم  التصوير الفوتوغرافي أو عمل فيلم  كأداة ملساعدة األفراد 
صورة  اللتقاط  دقائق  ثالث  فريق  لكل  ويتاح  وآرائهم.  احتياجاتهم  عن  جهاراً  التحدث  في  واملجتمعات 
التي  فوتوغرافية لتمثل قضية تهمهم. على كل فريق أن يعرض الصورة الفوتوغرافية بدوره ويشرح القضية 

ميثلها.

التي  الفوتوغرافية  الصور  استخدام هذه  مع  برسم دخول زهيد  تنظم معرض  ملاذا ال  األمــوال:  نصيحة جلمع 
التقطناها؟

7( حقيقة: يحتاج املرضى في البلدان النامية إلى األدوية أيضًا ولكن بعض الشركات ال تبيع األدوية بأسعار 
زهيدة في هذه البلدان نظراً ألنهم ال يحققوا ربحًا كافيًا منها. يحتاج فريقك إلى دواء ولكنه ُمكلف للغاية 

بالنسبة لك، فأنت تفقد دورك للجولة التالية.

8( اجللوس على الركبتني  أتبع اخلطوات:
-    تقف املجموعة بأكملها في دائرة ضيقة بحيث يتالمس كتف كل شخص مع الشخص املجاور له.

-    لف 09 ْ إلى اليمني بحيث تكون مواجهًا لظهر الشخص املوجود أمامك.
-    ضع  يديك على كتفي الشخص املوجود أمامك.

-    عند العد من 1 إلى 3،  أجلس ببطء مستنداً على ركبتي الشخص املوجود خلفك.
-    إذا جلس كل شخص في نفس الوقت، فالبد وأن ُتشكل دائرة جلوس تظل محتفظة بكيانها متامَا!

-    إذا كانت الدائرة جيدة وقوية، جّرب  املشي لألمام وأنت الزلت جالسًا على ركبتي الشخص   املوجود    
     خلفك! عليك أن حترك قدميك في نفس الوقت بنفس الطريقة التي يفعل كل شخص آخر ذلك.

9( حقيقة:  املزيد من الناس في العالم لديهم هواتف جوالة أكثر من عدد املراحيض. فإذا كان أي شخص من 
املراكز العامليةفريقك لديه هاتف جوال، أحصل على رمية إضافية للنرد!
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S  ويوم التفكير العاملي
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10(  أطول طابور )نشاط للمجموعة بأكملها املقسومة إلى فرق(:
الهدف هو أن يقوم الالعبون بتشكيل أطول طابور باستعمال أي شيء موجود لديهم. والتعليمات الوحيدة 

التي يتم إعطائها لكل شخص هي "قم بعمل أطول خط ممكن".

مالحظة للمشرفني: سوف حتاول الفرق أن تنافس مع بعضها البعض. ال تقل أي شيء! وبعد انتهائهم، قول 
فقط:  "ال فهذا ليس أطول طابور ميكنكم أن تشكلوه". وحتتاج الفرق إلى التحقق من أنهم إذا عملوا كلهم 

معًا فسوف ُيشكلوا طابوراً كمجموعة  كاملة هل ميكن أن يكون هذا هو أطول طابور.

 28.5 فهناك  تعليمهم.  متنع  رئيسية  عوائق  األطفال  يواجه  بالصراعات،  املبلية  البلدان  في  11(  حقيقة: 
بلد  2013. أنت تعيش حاليًا في  االبتدائية عام  باملدرسة  الصراعات غير ملتحقني  مليون طفل في مناطق 
تواجه فيه مخاطر شديدة عندما تذهب إلى املدرسة حيث أن مجموعات املتمردين قد أغلقت كل الشوارع 

في املنطقة. أنت تفقد دورك للجولة التالية.
 

12(  ما تكلفة هذه املوزة؟    

-   قسم املجموعة إلى خمسة فرق )ما لم يكن لديك بالفعل خمسة فرق!(
-  أعطي كل فريق دور باستعمال  -بطاقات املهام الواردة في الصفحة 38-37.

-  أرسم صورة موجزة لتوضح لكل شخص  وتخبرهم أن تكلفتها 30 سنت.
-  أطلب من كل فريق أن يقرر ما هي احلصة التي ميكن أن "يشاركوا"  بها في تسديد قيمة 30 سنت من 
وظيفتهم: يجب أن يأخذوا بعني االعتبار مقدار العمل املطلوب ونوع العمل الذي قاموا به واملصاريف الذي 

يتعني عليهم تسديدها.
-  بعد خمس دقائق أطلب من كل فريق أن يشارك قراره . أكتب املبالغ على املوزة.

املجموع  يصبح  حتى  تتفاوض  الفرق  مجموعات  أجعل  سنت،   30 من  أزيد  الكلي  املجموع  كان  إذا    -
الكلي30 سنت.

-  هل كانوا على صواب؟ اكشف عن اإلجابة عن طريق رسم خطوط لتقسيم املوزة ثم أنسخ الرسم املوجود 
على صفحة 39.

-  ناقش ...
هل هذا عادل؟	 
ما هو شعور املزارعني؟	 
كيف يحصل املزارعون على صفقة أفضل؟	 

 

حتتاج إلى مقص وقلم 

رصاص وورق لهذا 

النشاط



29  |  World Thinking Day 2015

13( حقيقة: 30% من شباب العالم على إملام بعالم الديجيتال. وهذا يعني أنهم ظلوا يستخدمون اإلنترنت 
ملدة خمس سنوات على األقل. هل ميكن أن تتذكر متى استخدمت اإلنترنت ألول مرة؟ وإذا كان معظم األفراد 

في الفريق من مستخدمي اإلنترنت، أحصل على رمية أخرى للنرد.

14(حقيقة: هل كنت تعرف بأن هناك بلدان تصرف على التجهيزات واملعدات العسكرية نسبة تزيد عن 
ستة أضعاف ما يصرفوه على مساندة البلدان األخرى؟أنت تقود حملة ألجل التوعية بخصوص مقدار األموال 
القليلة الزهيدة التي يتم صرفها على املعونة مقارنة باألموال املنصرفة في التجهيزات العسكرية في بلدك، ويتم 

دعوتك والتحدث عن ذلك في التليفزيون. أحصل على رمية إضافة للنرد!

15(  حلم الشراكة
تخيل أن الفريق يستطيع أن ينضم مع أي شخص أو منظمة ميكنك أن تفكر فيها ليتخذوا إجراءات وليقوموا 

بجعل العالم مكانًا أفضل. أخبر املجموعة من الذي اخترته وملاذا.

زوروا www.wagggs.org أو موقعنا اخلاص ليوم التفكير العاملي
هناك الكثير من الطرق للتواصل مع 

الكشافة  وفتيات  املرشدات  حركة  مع  العاملي  التفكير  يوم  في  جتربتك  شارك 
بأنحاء العالم! إذا استطعت، خذ صورة فوتوغرافية للمجموعة املشاركة في لعبة 

اللوحة في يومالتفكير العاملي.

تهانينا لكم فلقد استكملتم جزءًا واحدًا من
حتدي يوم التفكير العاملي!

ال تنسوا أن حتصلوا على بادج يوم التفكير العاملي  WTD2015 ولكنكم مازلتم حتتاجون 
إلى استكمال خطوتني إضافيتني:

   )B جانب الالفتة( guidinglight# شاركوا شمعتكم اخلاصة باملرشدات   •
 )B جانب الالفتة(MDG أتخذوا إجراء معًا بخصوص أهداف األلفية للتنمية   •

WAGGGS! 

  www.worldthinkingday.org  

youthlearning@wagggs.org  العاملي إلى

 !guidinglight  #WAGGGS hashtags# ال تنسوا أن تستخدموا الهاشتاج

 WTD

، أو عن طريق تويتر)wagggs_world@( أو عن طريق
لفيسبوك)www.facebook.com/wagggs( ، أو بالبريد اإللكتروني لتحكي قصتك في يوم التفكير 

املراكز العاملية
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منذ عام 2009 كان هناك شعار مخصص لكل يوم تفكير عاملي مأخوذ من أحد أهداف األلفية 
للتنمية MDGs التي أصدرتها األمم املتحدة (UN). وقد مت وضع أهداف األلفية للتنمية املكونة 

من ثمانية أهداف بحيث أنها تضع كلها حدًا إلنهاء الفقر مع حلول عام 2015.

هل تعرف؟

أهداف األلفية للتنمية مستمدة من إعالن األلفية الذي صدر في مؤمتر قمة األلفية عام 2000. وكان هذا أكبر 
جتمع من القادة السياسيني من شتى أنحاء العالم في التاريخ!

املُذلة  املتقع  الفقر  أحوال  من  واألطفال  والنساء  الرجال  كل  "حترير  الوعد:  األلفية  إعالن  في  ورد 
واملهينة" لقد تبنت إقرار األلفية 189 دولة ووقعه 147 من رؤساء الدول. 

يوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنميةيوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنميةيوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنميةيوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنميةيوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنمية

الهدف 1: استئصال الفقر املتقع واجلوع: الهدف هو تخفيض أعداد الناس الذين يعيشون
في الفقر على أقل من دوالر أمريكي في اليوم إلى النصف حيث يعاني نصف هؤالء الناس

 من اجلوع.

الهدف 2: حتقيق التعليم االبتدائي العام: الهدف هو التأكد من أن كل الفتيات والفتيان
يستكملون دورة كاملة من التعليم االبتدائي باملدارس.

الهدف 3: تعضيد املساواة بني اجلنسني وتفعيل الناس: الهدف هو إزالة الفوارق بني
اجلنسني في التعليم االبتدائي والثانوي على كافة املستويات.

الهدف 4: احلد من نسبة وفيات األطفال: الهدف هو احلد من معدل الوفيات بني
األطفال حتت عمر اخلامسة بنسبة الثلثني. 

أهداف األلفية الثمانية للتنمية هي:
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الهدف 5: حتسني صحة األم: تشتمل صحة األم على تخطيط اإلجناب وما قبل احلمل 
ورعاية الرضيع قبل الوالدة وما بعد الوالدة. والهدف هو احلد من عدد األمهات الذين

 ميوتون بنسبة الثالثة أربع.

الهدف 6: مكافحة أمراض نقص املناعة/ اإليدز واملالريا واألمراض األخرى. الهدف
 هو وقف انتشار مرض نقص املناعة/ اإليدز واحلد من عدد حاالت مرضى املالريا 

واألمراض األخرى.

الهدف 7: التأكد من االستدامة البيئية: الهدف هو:  أ-  إضافة القيمة إلى التنمية 
املستدامة في سياسات البلدان وبرامجها.

ب:  التخفيض بأن نصف عدد الناس الذين ال تتوفر لديهم إمكانية للحصول على 
مياه الشرب وحتسني حياة 100 مليون نسمة يعيشون في أحياء الفقراء واملُعدمني

الهدف 8:تنمية شراكة عاملية ألجل التنمية: الهدف هو أن تعمل كافة البلدان وُتقدم 
املساندة الضرورية املطلوبة بهدف حتقيق األهداف املذكورة أعاله.

وقد أبلغتنا حركة املرشدات وفتيات الكشافة بأن هذا األمر مهم للغاية بأن نشترك في حتقيق أهداف األلفية 
للتنمية نظراً ألننا نتعامل مع القضايا التي تؤثر في حياة الفتيات والشابات بأنحاء العالم.  وهذا هو السبب 
وراء تقدمينا لشعار العمل العاملي "نعم نستطيع أن ُنغير عاملنا" مع رسالة واحدة رئيسية لكل هدف من أهداف 

األلفية للتنمية.

ففي  الفارق.  لتحقيق  للتنمية  األلفية  أهداف  يستخدم  أن  يستطيع  شخص  كل  أن   WAGGGS وتعتقد 
كل بلد وفي كل مجتمع هناك حتديات مختلفة وأيضًا فرص للمرشدات وفتيات الكشافة ليتخذن إجراءات 

وليعملن.

 70.000 عن  يزيد  ما  إلى  العاملي  العمل  شعار  بخصوص  لألنشطة   WAGGGS مجموعة   وصلت  لقد 
مجموعة من املرشدات وفتيات الكشافة! أي 41% من األعضاء الذين استكملوا األنشطة وواصلوا العمل 

إلقامة مشاريعهم اخلاصة بالعمل املجتمعي. 

نأمل أنه مع نهاية عام 2015
نكون قد حققنا فارقًا أكبر بكثير!

يوم التفكير العاملي وأهداف األلفية للتنمية
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يعتمد هدف األلفية للتنمية رقم 8 على البلدان والشركات واملنظمات واألفراد إذ يستثمرون في بعضهم 
البعض ويشاركون مواردهم. وقد تكون هذه املوارد مالية ولكن قد تكون أيضًا في صورة مهارات ومعرفة 
وخبرات. وللبلدان النامية فإن جزءاً كبيراً من حل مشكلة الفقر هو التعامل مع الديون وفرض قواعد أفضل 
للتجارة ومعونة أكثر فاعلية من البلدان الغنية. وإن هذه القضايا الكبرى لن تتغير ما لم تتخذ البلدان 

الغنية إجراءًا وسريعًا.

أربعة مسارات للشراكات العاملية!

تستطيع الشراكات العاملية أن تصنع فارقًا فعليًا وخاصة عندما تعالج هذه املوضوعات الهامة:

املعونة: ملساعدة أو مساندة األفراد واملجتمعات أو البلدان األخرى لتحقيق أهدافها. فعلى سبيل املثال • 
من خالل العمل معًا لضمان حصول البلدان النامية على األدوية التي يحتاجون إليها بسعر متهاود. 

الدين: وهو مجموع األموال املستحقة أو املستوجبة الدفع. ويوجد لدى العديد من البلدان ديون غير • 
مدفوعة تؤدي إلى دفع البلدان نحو بالوعة الفقر.

التجارة:  وهي عملية شراء وبيع البضائع واخلدمات. وبالنسبة لهدف األلفية رقم 8 حتتاج هذه التجارة • 
أن تكون عادلة ومستدامة تدعمها أنظمة مالية تتسم بالشفافية.

واالتصاالت •  املعلومات  تكنولوجيا  وخاصة  للتنمية  اجلديدة  التكنولوجيا  ميزة  التكنولوجيا: 
)اإلنترنت، الشبكات الالسلكية والهواتف اجلوالة الخ(

تستفيد كافة البلدان من الشراكات القوية. وتعرض البلدان املتقدمة أحوال معيشية جيدة وتواجه حتديات 
مثل تنمية املجتمعات القوية وحماية البيئة أو التعامل مع الفجوة بني األغنياء والفقراء. أما البلدان النامية 
فتجد ُسباًل ُمبدعة للتصدي للفقر ونشر التكنولوجيا وبناء األنظمة االقتصادية احمللية التي حتافظ على متاسك 

املجتمعات معًا. 

ما هو هدف األلفية للتنمية رقم ما هو هدف األلفية للتنمية رقم ما هو هدف األلفية للتنمية رقم 888؟؟؟

لتشجيع  التنمية"  ألجل  عاملية  شراكة  "تنمية    :8 رقم  للتنمية  األلفية  هدف 
كل شخص مبا فيهم احلكومات والشركات واملنظمات غير احلكومية في بناء 

شراكات كوسيلة لتحقيق كافة أهداف األلفية للتنمية.
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على  مهاراتهم وخبراتهم. وكذلك  مشاركة  الكثير عن طريق  تتعلم  أن  البلدان  كافة  تستطيع 
الشباب؟

ُيشكل املراهقون والشباب اليوم 1.8 بليون نسمة أي ربع سكان العالم. وهناك نحو 215 مليون طفل حتت 
العمر القانوني يعملون بدوام كامل أو جلزء من الوقت بينما هناك 75 مليون من الشباب األكبر سنًا 

)من 15 إلى 24( ال يجدون فرصة عمل وما يقرب من 45% يعيشون على ما يقل عن 2 دوالر أمريكي 
في اليوم. وغالبًا ما يفتقر الشباب إلى إمكانية احلصول على املعلومات والتعليم ويقل نفوذهم في مجتمعاتهم 

وقد يتم إهمالهم في أجندات التنمية الوطنية والدولية.

ولكن عندما يتعلم الشباب فتتاح لهم فرص التوظيف ويتم تفعيلهم لتحقيق فارق حيث ميكنهم عرض حلول 
جديدة للمشاكل القدمية. ومع زيادة التوعية بأنحاء العالم فإن 60% من الشباب اليوم يريدون أن يكون لهم 

تأثيراً على العالم؛ أي ما يقرب من ضعف ما كانوا عليه في اجليل السابق.

يشعر الشباب بتحفيز في حتقيق الفارق وميكنه التكيف والتعلم بسرعة وخاصة في تبني التكنولوجيا اجلديدة 
– 30% من شباب العالم هم من عصر الديجتال التكنولوجي مما يعني أنهم استمتعوا باإلنترنت الفعال ملدة 

ال تقل عن خمس سنوات.

وكمستهلكني، فيمكنهم تغذية االقتصاد وحتدي قواعد التجارة غير العادلة.
وكمبدعني، فإنهم يدركون بأن العمل معًا يحقق قدرة خالقة وفعالية بصورة أكثر. فهم الشركاء 

املثاليون.

إن استكشاف أهداف األلفية للتنمية هي طريقة رائعة للمرشدات وفتيات الكشافة للتواصل مع العالم حولهم.

ملاذا ال تستكملوا بادج WAGGGSGATBadge ملعرفة املزيد؟
ما هو هدف األلفية للتنمية رقم 8؟

www.wagggs.org/en/take_action/gat/gatbadge
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اإلجابات

? !
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إجابات: أسئلة عن املراكز العامليةإجابات: أسئلة عن املراكز العامليةإجابات: أسئلة عن املراكز العامليةإجابات: أسئلة عن املراكز العامليةإجابات: أسئلة عن املراكز العاملية

   إجابات:    إجابات:    إجابات: WAGGGSWAGGGSWAGGGS  ويوم التفكير العاملي  ويوم التفكير العاملي  ويوم التفكير العاملي
نشاط الفريق – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )1

اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  )2
22 فبراير/ شباط  )3

نشاط الفريق – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )4
هوجن كوجن  )5

األقاليم: أفريقيا واإلقليم العربي وآسيا الباسفيك وأوروبا ونصف الكرة الغربي  )6
املكسيك  )7

نشاط املجموعة – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )8
146  )9

اململكة املتحدة  )10
كريستل باالس بارك ، لندن  )11

نصف الكرة الغربي مع ما يقرب من 3.3 مليون عضو )إحصاء 2012(  )12
يعتمد على البلد التي تعيش فيها : أنظر صفحة 40  )13

LadyOlaveBadenPowellالليدي أوالف بادن –باول  )14
نشاط املجموعة – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )15

لقد كان عيد ميالد كل من لورد بادن باول مؤسس احلركة الكشفية للفتيان وزوجته أوالف التي    )16
               كانت املرشدة العاملية األولى.

نشاط املجموعة – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )17
10 مليون  )18
آور شاليه   )19

يتوقف على البلد التي تعيش فيها  )20
اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية  )21

نشاط املجموعة – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )22
ساجنام  )23

24(        فيما يلي بعض األمثلة: تدريبات القيادة، مصادر البرامج التعليمية، عرض املناصرة في الفعاليات   
              العاملية، ألخ

نشاط الفريق – ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )25

ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة  )1
املركز العاملي اخلامس: أنظر صفحة 40  )2

ال توجد إجابة صحيحة أو خاطئة   )5-3

إجابات
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17  )1
متثل النجمتان الوعد والقانون.  )2

ميامنار  )3
إنه تقدمي تأسس عام 1932 للمرشدات وفتيات الكشافة إلعطاء املال ملساندة  )4

   شقيقاتهم بأنحاء العالم. وُتستخدم األموال للمشاريع التي تدعم وُتنمي احلركة
حتى تستطيع أن يختبر املزيد من الفتيات حركة املرشدات وفتيات الكشافة.  

"كن مستعداً"  )5
قانون املرشدات وفتيات الكشافة واسلوبنا التعليمي.   )6

لتمكني الفتيات والشابات من تنمية طاقاتهن الكامنة على أكمل وجه كمواطنات مسئوالت في    )7
                العالم.

في لندن )باململكة املتحدة( بجوار باكس لودج وهو أحد مراكز WAGGGS العاملية اخلمسة.  )8
إقليم أوروبا وتوجد به 39 منظمة من األعضاء.  )9

العنف ضد الفتيات والشابات، البيئة، أهداف األلفية للتنمية، الثقة في اجلسد وغيرها وغيرها.   )10

إجابات: أسئلة عن يوم التفكير العاملي إجابات: أسئلة عن يوم التفكير العاملي إجابات: أسئلة عن يوم التفكير العاملي ––– واجه التحدي بنفسك! واجه التحدي بنفسك! واجه التحدي بنفسك!
واجه التحدي!

ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة  )2-1
3(           كافة التصريحات خاطئة وهناك قلة من اخلرافات املتعلقة باجلوع و التي يؤمن بها الناس. ففي الواقع ...

هناك قدر كافي من الطعام في العالم اليوم لكل شخص. ولكن حتى يصل الطعام إلى كل شخص نحتاج 	 
إلى حتسني الكيفية التي ُننمي بها وننقل الغذاء بأنحاء العالم فعلى سبيل املثال عن طريق مساندة مزارعينا 

الصغار.
يوجد في العالم ما يقرب من بليون شخص جائع نصفهم يعيشون في آسيا ومنطقة الباسفيك. وفي الواليات 

املتحدة األمريكية ال يحصل 50 مليون أمريكي على قدر كافي من الطعام ليتمتعوا بالصحة.
قد يجوع الناس حتى إذا كان هناك قدر هائل من الغذاء حولهم إذا لم يستطيعوا التوصل إليه. ورمبا ال 	 

يستطيعوا الذهاب إلى األسواق احمللية.
والُسعرات 	  املُغذية  املواد  بني  اجلمع  تعني  اجليدة  التغذية  فإن  الغذاء.  من  املناسب  النوع  إلى  أيضًا  حتتاج 

للتنمية للصحية. ومن املهم بصفة إضافية األطفال الرضع واألطفال الصغار والسيدات احلوامل

  إجابات: معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا   إجابات: معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا   إجابات: معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا ––– أهداف األلفية أهداف األلفية أهداف األلفية
 للتنمية من  للتنمية من  للتنمية من 111 إلى  إلى  إلى 777
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     إجابات: لنتخذ إجراءات معًا      إجابات: لنتخذ إجراءات معًا      إجابات: لنتخذ إجراءات معًا      إجابات: لنتخذ إجراءات معًا      إجابات: لنتخذ إجراءات معًا ––––– هدف األلفية للتنمية رقم  هدف األلفية للتنمية رقم  هدف األلفية للتنمية رقم  هدف األلفية للتنمية رقم  هدف األلفية للتنمية رقم 88888

ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة  )9-4
أنظر صفحة 30 - 31  )10

11-18(  ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة

1(      ا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة
2(         منتجات التجارة العادلة: املوز والكاكاو والنب والشاي والقطن والورود والذهب والسكر. ويوجد  

            لهذه املنتجات شعار التجارة العادلة مطبوعة على عبوة التغليف.
3-11(  ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة

12(      أنظر الصفحات 39-37
13-15(  ال توجد إجابات صحيحة أو خاطئة.

املزارع
البذور  غرس  وبعد  املوز.  بزراعة  تقوم  صغير  مزارع  أنت 
يستغرق األمر تسعة أشهر قبل أن تكون فروع شجر املوز 
جاهزة لقطعها. وخالل تلك الفترة يجب عليك حمايتها 
ومن  واحلشرات  اجلوية  العوامل  عن  الناجتة  االضــرار  من 
تغطي  أن  عليك  يجب  ذلك  ولتفعل  احلشرية.  املبيدات 
باإلضافة  قيمتها  تدفع  أن  يجب  بالستيك  بأغطية  احلزم 
وعندما  احلشرية.  واملبيدات  املخصبات  قيمة  دفع  إلى 
سكني  باستعمال  بقطعها  تقوم  جلمعه  جاهزًا  املوز  يكون 
كبير مخصوص وتعبئتها في صناديق.  ثم تقوم بنقلها إلى 

امليناء في شاحنتك اخلاصة. 

شركة تنمية املوز بجزر ويندوار
أنت شركة جديدة متتلك نصفها أربع حكومات بجزيرة 
املــزارعــني  جمعيات  متتلكه  ــر  اآلخ والنصف  ويــنــدوار 
باجلزيرة. وأنت حلقة الوصل الهامة بني املزارعني والعالم 
ملوز  جيد  سعر  على  للحصول  تعمل  أنــت  اخلــارجــي. 
املبيدات  تشتري  أنت  للشحن.  أرخص  وأسعار  املزارعني 
البالستيك  واألغطية  والصناديق  واألسمدة   احلشرية 
عندئذ.  منك  املزارعون  يشتريها  حيث  كبيرة  بكميات 
أن  وميكنك  املوز  زراعة  بخصوص  املشورة  تعرض  وأنت 
تساعد في ترتيب التأمني. إن جزر ويندوار هي مجموعة 

من اجلزر في جنوب الكاريبي.

شركة شحن واستيراد وتعبئة
تقوم شركتكم بنقل صناديق املوز في سفن ذات ثالجات. 
نحو  املتحدة  اململكة  إلى  الكاريبي  من  الرحلة  وتستغرق 
ستة أيام. ومبجرد وصول شحنة املوز إلى اململكة املتحدة 
فعليك تنظيم نقلها والتأمني عليها والضرائب والتخليص 
في  وتعبئته  املــوز  إنضاج  يتم  عندئذ  ثم  اجلــمــارك.  من 

مصنعك. 
عند  به  واالحتفاظ  خاصة  غرف  في  املوز  إنضاج  ويجب 
فرز  يتم عندئذ  ثم  أسبوع.  ملدة حوالي  ثابتة  درجة حرارة 
منها  البعض  وزن  ويتم  املختلفة.  األحجام  بحسب  املوز 
أما  السوبر ماركت.  إلى محالت  للبيع مباشرة  وتسعيره 
إلى تاجر  البعض اآلخر فيعاد تعبئته في صناديق إلرساله 

اجلملة.

تاجر اجلملة
التعبئة  من شركة  الناضج  املوز  أنت صناديق  تتسلم 
وبأكشاك  وباألسواق  الفواكه  محالت  إلى  وتبيعه 

األسواق ومحالت السوبر ماركت.

تاجر التجزئة
بأحد  أو  متجرك  في  نضوجه  بعد  املــوز  تبيع  أنت 
أكشاك السوق. وعليك أن تبيع املوز بسرعة قبل أن 
ينضج ألزيد من الالزم ويتحول لونه إلى اللون البني.

ب اللعبة
ف تلع

كي

بطاقات العمل للنشاط: ما هي تكلفة هذه املوزة؟ )صفحة 28 (
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املزارع

شركة الشحن
واالستيراد

والتعبئة

شركة تنمية
 املوز

بجزر ويندوارد

تاجر اجلملة

تاجر التجزئة
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This activity is adapted from Go Bananas. Oxfam 2004
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الكاميرون،  بروندي،  فاسو،  بوركينا  بوتسوانا،  األعضاءوهي:بنني،  منظمة من   32 أفريقيا  بإقليم  يوجد 
ساحل  غينيا،  غانا،  جامبيا،  الدميقراطية،  الكونغو  جمهورية  الكونغو،  تشاد،  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية 
العاج، كينيا، ليسوثو، ليبيريا، مدغشقر، مالوي، موريشيوس، نامبيا، نيجيريا، رواندا، السنغال، سيراليون، 

جنوب أفريقيا، جنوب السودان، سوازيالند، تانزانيا، توجو، أوغندا، زامبيا، زمبابوي.

اإلقليم العربي يوجد به 14 منظمة من األعضاء وهي:
البحرين، مصر، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، عمان، قطر، السودان، سوريا، تونس، اإلمارات 

العربية املتحدة، اجلمهورية اليمنية.

السالم،  دار  بروني  بنجالديش،  استراليا،  26 منظمة من األعضاء وهي:  به  الباسفيك يوجد  آسيا  إقليم 
كامبوديا، جزر كوك، فيجي، هوجن كوجن، الهند، اليابان، كيرباتي، كوريا، ماليزيا، املالديف، ميامنار، منغوليا، 
نيبال، نيوزيلندا، باكستان، باباونيوجيني، الفيليبني، سنغافورة، جزر سولومان، سريالنكا، تايوان، تايالند، 

توجنو.

إقليم أوروبا يوجد به 39 منظمة من األعضاء وهي: أرمينيا، النمسا، بالروس، بلجيكا، قبرص، جمهورية 
إسرائيل،  ايرلندا،  ايسلندا،  املجر،  اليونان،  أملانيا،  جورجيا،  فرنسا،  فنلندة،  استونيا،  الدمنارك،  التشيك، 
البرتغال،  بولندا،  النرويج،  هولندا،  موناكو،  مالطا،  لوكسمبورج،  ليثوانيا،  خلتنشتاين،  التفيا،  إيطاليا، 
تركيا،  سويسرا،  السويد،  اسبانيا،  سلوفينيا،  السلوفاك،  جمهورية  مارينو،  سان  الروسي،  االحتاد  رومانيا، 

أوكرانيا، اململكة املتحدة.

إقليم نصف الكرة الغربي يوجد به 35 منظمة من األعضاء وهي: انتيجا وباربادوس، األرجنتني، آروبا، 
جمهورية  دومينيكا،  كوستاريكا،  كولومبيا،  تشيلي،  كندا،  البرازيل،  بوليفيا،  بليز،  باربادوس،  البهاما، 
الدومنيكان، األكوادور، السلفادور، جرينادا، جواتيماال، غيانا، هاييتي، هونداروس، جاميكا، املكسيك، 
سانت  لوتشيا،  سانت  نفيس،  كيتزآند  سانت  بيرو،  باراجواي،  بنما،  نيكاراجوا،  الهولندية،  أنتيل  جزر 

فينسنت واجلرينادين، سورنيام، ترينداد وتوباجو، الواليات املتحدة األمريكية، فينزويال.

!!!WAGGGSWAGGGSWAGGGSتقابلوا مع عالمتقابلوا مع عالمتقابلوا مع عالم



41  |  World Thinking Day 2015

سوريا هي آخر بلد ينضم إلى اإلقليم 
العربي عام 2008.

 ضاعف إقليم أفريقيا عضويته لثالثة 
أضعاف خالل السنوات العشرة األخيرة.

ميامنار هي أحدث دولة تنضم إلى  آسيا 
 WAGGGS الباسفيك عام  وإقليم

 2014

البرازيل كانت أول شركة من 
أمريكا اجلنوبية تنضم إلى

.WAGGGS

مرشدات بكنهام األولى هي أقدم شركة 
مرشدات في العالم. وقد تأسست في 
أبريل/ نيسان 1910حيث أسستها 
فتاتان أقتحمتا موكب الكشافة في 

كريستال باالس عام 1909 في اململكة 
املتحدة  بإقليم أوروبا.



    1,000         500            100            50              25              

أود أن أقدم تبرع مبناسبة يوم التفكير العاملي

قمت بعمل حتويل مصرفي بتاريخ ]ي ي/ م م/ س س[حتويل مصرفي 
 National Westminster Bank Plc

 Belgravia Branch

 PO Box 3043

 141 Ebury Street

 London SW1W 9QP, England

عد عمل التحويل املصرفي تذكر إرسال االستمارة بعد استكمال بياناتها إلى WAGGGS على العنوان املوضح أدناه.

Sort Code / Bank Number: 60-07-29

Payee / Credit: WAGGGS

Account Number: 39872947

IBAN Code: GB47NWBK60072939872947

IBAN BIC:  NWBKGB2L

 االسم األخير

عنوان

بلد
توقيع

الرمز البريدي:

اسم التجمع

التاريخ ]ي ي/ ش ش/ س س[

االسم األول
اسم املجموعة    )إذا كان ينطبق(

عنوان البريد اإللكتروني

ُيرجى استكمال هذا القسم بالكامل لكل التبرعات

اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

 أرفق فيما يلي شيكي مستحق الدفع إلى WAGGGSشيك/ حوالة

بطاقة اعتمادُيرجى تعبئة التفاصيل املطلوبة بأسفل هذه االستمارة 

€          $           £     )ُيرجى وضع عالمة على العملة واملبلغ ثم أختر طريقة الدفع أدناه(

	  

	  

ُرجى اعتبار هذه هدية كتبرع يخضع لإلعفاء الضريبي 
أؤكد بأنني أدفع الضرائب باململكة املتحدة. وقد دفعت أو سوف أدفع مبلغ من ضريبة الدخل و/ أو ضريبة مكاسب رأس املال بخصوص 
السنة الضريبية احلالية بشرط أن يساوي كحد أدنى مبلغ الضريبة التي سوف تستردها اجلمعيات اخليرية التي أتبرع إليها بخصوص الهبات 
التي أقدمها في السنة احلالية. وإنني أدرك بأن الضرائب األخرى مثل ضريبة املبيعات وضريبة العوائد غير مؤهلة. إنني أدرك بأن اجلمعية اخليرية 

سوف تسترد 25 بنس من الضريبة عن كل جنيه إسترليني أهبه.

WAGGGS Fund Development,World Bureau,OlaveCentre,12cLyndhurstRd,London,NW35PQ England

ملعلومات التي تقدمها هنا سوف تعامل بسرية وأنه من سياسةWAGGGS  أال نعطي معلومات شخصية إلى أي أطراف ثالثة.

بطاقة االعتماد  

رقم البطاقة

لتوقيع
اسم البنك / املؤسسة املالية التي أصدرت البطاقة

.  سوف يحصل بنكنا على معامالت بطاقة االعتماد باإلسترليني. ولذلك سوف نحول تبرعك املقدم بالدوالر أو باليورو إلى عملة اجلنيه اإلسترليني بسعر الصرف احلالي 
ونخصم  من بطاقتك هذا املبلغ. قد يؤدي ذلك إلى اختالف طفيف جدًا من مبلغ تبرعك األصلي عند استالمك كشف بطاقة االعتماد.    ٌيرجى إرجاع االستمارة املكتملة إلى:

االسم على البطاقة

تاريخ البداية ]ى ى / ش ش/ س س[ تاريخ البداية ]ى ى / ش ش/ س س[
الكود األمني للبطاقة )آخر ثالث أو أربع أرقام على شريحة التوقيع(

                                 Switch/Maestro [Issue Number          ]          Delta                     Visa                     Mastercard  

                                AmEx                   Eurocard             JCB                      Electron               Solo

مبلغ آخر

البنك:

التفاصيل الشخصية 

GiftAid

ُيرجى أن تخصموا من:

 wtd@wagggs.org  :هاتف:فاكس:جمعية خيرية مسجلة حتت رقم 3061  بريد الكتروني +44 (0) 20 7431 3764 +44 (0) 20 7794 1181 
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كيف تتبرع
هل قمت بجمع األموال لصالح يوم التفكير العاملي؟

ميكنك أن تتبرع باألموال التي قمت بجمعها إلى الصندوق بإحدى الطرق التالية. تقوم مجموعات املرشدات 
وفتيات الكشافة أو األفراد بالتبرع من خالل جمعيتهم الوطنية.

إلى  العاملية  اجلمعية  إلى  األموال إلرسالها  إذا كنت جتمع  للتأكد عما  الوطنية  مع جمعيتك  املوضوع  راجع 
صندوق يوم التفكير العاملي التابع للجمعية العاملية. أعرف من جمعيتك كيفية قبولهم للتبرعات.

مجموعات املرشدات وفتيات الكشافة أو األفراد الذين يتبرعون بصورة مباشرة

إذا كانت جمعيتك ال تقوم بجمع التبرعات لصالح صندوق يوم التفكير العاملي التابع للجمعية العاملية أو إذا 
رغبت في عمل تبرع شخصي ُيرجى أن تفكر في األساليب التالية:

 .www.worldthinkingday.org/en/donatenow  تبرع أون الين: بالعنوان  •
وإن التبرع أون الين بسيط وسريع ومكفول أمنيًا. استعد بتفاصيل بطاقة االعتماد أو تفاصيل البنك اخلاصة 

بك.

التبرع عن طريق شيك  •
أيضًا من موقع  إنزالها  اليسار. ميكنك  املوجودة على  العاملي  التفكير  ليوم  التبرع  استمارة  استخدام  ميكنك 

اإلنترنت:
www.worldthinkingday.org  استكمل االستمارة وأرسلها بالبريد مع شيك إلى:

WTD Fund, 
The World Association, Olave Centre,

 12 c Lyndhurst Road, London, 
NW3 5PQ, England

طرق أخرى للتبرع  •
في حالة إذا كانت الطرق املذكورة أعاله غير مالئمة لك ُيرجى االتصال بنا مباشرة ملعرفة كيف ميكننا أن 

نساعدك في تقدمي تبرعك.
اتصل بفريق صندوق يومالتفكير العاملي عن طريق البريد اإللكتروني بالعنوان:

wtd@wagggs.org        أو بالهاتف: 

صندوق يوم التفكير العاملي

+44 )0( 2077941181
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ملساندة أعمالنا بشتى أنحاء العالم ...
تعمل اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة على التأكد من أن كل املرشدات 

وفتيات الكشافة في كل مكان يستطيعون أن يعملوا كوكالء للتغيير داخل مجتمعاتهم 
وأن يجدوا اُلسبل ملعاجلة القضايا املهمة بالنسبة لهم. إننا نعتقد في تفعيل الفتيات من 

خالل إجراءات تتكون من ثالث خطوات تختص باالنتماء والقيادة واملناصرة. ويتم 
استخدام صندوق يوم التفكير العاملي للمساعدة في تنمية حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة بأنحاء العالم وجعل ذلك ممكنًا.

تبرعاتكم جتلب املزيد من الفرص للفتيات من حركة املرشدات وفتيات الكشافة. ما 
تفعلونه عند التبرع إلى صندوق يوم التفكير العاملي لهو استثمار في حركة املرشدات 

وفتيات الكشافة بأنحاء العالم ملساعدة اجلمعيات الوطنية في تطوير برنامج التعليم غير 
الرسمي اخلاص بهم وحتقيق املشاريع وتنمية عضويتهم.

معًا نستطيع أن ُنغير عاملنا...
ميكنك التبرع باألموال التي جمعتها أو قمت بتحصيلها عن طريق إرسال شيك مستحق 
الدفع إلى  WAGGGSعلى العنوان الوارد في بداية الكتيب أو التبرع أون الين على العنوان:

www.worldthinkingday.org/en/donatenow. 

لصالح :wtd@wagggsworld.org أو إتصلوا بالهاتف


