			
األنشطة الحمراء

التوقيت :ساعة و 20دقيقة

ملخص:

اتخاذ إجراء ملساعدة اآلخرين عىل تناول طعام صحي أكرث.

الرسائل الرئيسية:

Ìهذا مثال عىل استبيان تستطيع املجموعة استخدامه كواجب منزيل إذا أرادوا اكتشاف ما يعرفه مجتمعهم عن التغذية.
Ìيتم إعداد نسخة واحدة من االستبيان لكل شخص.
Ìيستطيع الجميع إجراء االستبيان عىل أي عدد من األشخاص حسب الرغبة ،ثم املشاركة بالنتائج يف االجتامع التايل.

املوارد املتاحة:

نص برنامج املواهب – الحلقة السادسة

بطاقات إجراء األفوكادو
منوذج وصفات لإلجراء
منوذج الخطاب/الربيد اإللكرتوين الخاص باملنارصة
التغيري بدعم الفتيات (منفصل ،حزمة اختيارية)

التحضري:

١.تذكري املجموعة بإحضار نتائج االستبيان املجتمعي يف
حالة إمتامه.
٢.قراءة املرحلة الحمراء يف ملف الحقائق الخاص بالتغذية
القوية للفتيات.
٣.جمع كل عدادات الشارة ولوحة ورقية وأقالم.
٤.إعداد ست نسخ من نص برنامج املواهب ،وإعداد
نسخة واحدة من وصفات لإلجراء لكل شخص.
٥.نسخ وقص بطاقات إجراء األفوكادو ،مع إخفائها يف كل
أنحاء املكان.

استمروايفالحركة!
يجب البدء دامئًا بتسخني
ريايض
(انظروا صفحة .)8

البداية:

 15دقيقة

١.مراجعة جميع حلقات برنامج املواهب حتى اآلن.
٢.يُطلب من ستة من املتطوعني متثيل الفصل السادس من برنامج
املواهب.
٣.يف النهاية ،يتم إعداد قامئة بكل األفكار املبدعة لإلجراءات يف
الحلقة ،إعداد قمصان التي شريت أو الحديث مع وزير ،عىل
سبيل املثال.
٤.يتم رشح أنها كلها إجراءات حقيقية قامت بها  100ألف من
املرشدات وفتيات الكشافة الاليت أكملوا شارة التغذية القوية
للفتيات بالفعل!

استخدموا الطعام إن أمكن! قوموا بكتابة اإلجراء عىل قرش فاكهة ،ثم قوموا بتقشري الفاكهة وتناولها بعد ذلك.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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الوجبة األساسية:

 45دقيقة

اتخاذ إجراء
١.ستستخدم أعضاء املجموعة اآلن املعرفة التي اكتسبتها
فيام يخص التغذية القوية للفتيات ملساعدة عىل األقل
شخصني آخرين يف تسحني التغذية الخاصة بهام!
٢.مع عدادات الشارة ،يُطلب من املجموعة املشاركة بأكرث
يشء تعلموه يف التغذية القوية للفتيات.

٣.يتم تقديم منوذج وصفات لإلجراء (متاح) ملساعدتهم يف
التخطيط لإلجراء الخاص بهم:

.أأوالً ،يختار كل شخص مشكلة التغذية التي يرغب يف
مواجهتها .قد تكون هذه املشكلة ذات صلة مبا تعلموه
يف التغذية القوية للفتيات ،عىل سبيل املثال :عدم علم
الفتيات مبدى أهمية تناول املكمالت األسبوعية من الحديد
وحمض الفوليك ( .)WIFASميكن الرجوع إىل نتائج
االستبيان املجتمعي (يف حالة إمتامه).

تأمل:

.ثيتم دعم الجميع يف اختيار إجراء بسيط سيقومون به
لنرش رسالتهم املختارة لشخصني عىل األقل (من خارج
املرشدات وفتيات الكشافة) ،عىل سبيل املثال :مقابلة
مدير/مديرة املدرسة لطلب الرتويج للمكمالت األسبوعية
من الحديد وحمض الفوليك.
.جدعم الجميع يف إنهاء وصفة اإلجراء الخاصة بهم .ويتم
املشاركة بنموذج الخطاب/الربيد اإللكرتوين الخاص
باملنارصة كمصدر لإللهام.
٤.يتم االتفاق عىل موعد نهايئ (أسبوع أو أسبوعني) ينتهي فيه
الجميع من اإلجراء الخاص بهم.

 15دقيقة

.أيُطلب من الجميع تلوين الجزء األحمر من عداد الشارة،
والرسم/الكتابة يف شكل األفوكادو لإلجراء الذي قرروا القيام به
ملساعدة عائالتهم وأصدقائهم.
.بتستطيع املجموعة أيضً ا كتابة/رسم أفضل ذكرياتهم يف التغذية
القوية للفتيات ،والتقدم الذي تم إحرازه يف تعهد األناناس.
تقدم التهاين للجميع عىل إمتام املرحلة الحمراء! يرشح القادة
للمجموعة أنه فور إمتام اإلجراءات ،سيتسلمون شارات التغذية
القوية للفتيات (راجعوا صفحة ( )53ألفكار خاصة باالحتفال)!
.تيتم تقديم حزمة التغيري بدعم الفتيات ،ورشح أن هذه الحزمة
دليل إرشادي قصري يستطيع الجميع استخدامه بعد االنتهاء من
أنشطة الشارة وإذا أرادوا إحداث أثر أكرب يف تغذية اآلخرين.
يطلب القادة من املجموعة الحديث معهم ملعرفة املزيد.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

.ببعد ذلك ،يتم االتفاق عىل رسالة إيجابية واضحة ومحددة
تحاول حل مشكلة التغذية التي تم اختيارها (متا ًما مثل
الراقصني الديناميكيني!) ،عىل سبيل املثال“ :املكمالت األسبوعية
من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASتجعلنا أقوياء
وأصحاء( ”.راجعوا املزيد من األفكار يف ملف الحقائق).
.تيتم إعطاء املجموعة  10ثواين للعثور عىل كل بطاقات إجراء
األفوكادو (متاحة).

ال ميكنكم التجمع م ًعا؟

يُطلب من املجموعة قراءة الحلقة السادسة ،ثم التخطيط
التخاذ إجراء لشخصني آخرين وذلك بإكامل وصفات لإلجراء.

لديكم تقنية؟

شاركوا باإلجراءات التي فكرت فيها املجموعة بشكل آمن
من خالل وسائل التواصل االجتامعي باستخدام الهاشتاج

girlpowerednutrition #wagggs#
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نص برنامج املواهب – الحلقة السادسة

املكان :ستوديو الربوفات ثم بعد ذلك يف العرض النهايئ 6 .شخصيات 4 :أصدقاء يف سن املراهقة ،أخصايئ التغذية ،مقدم الربنامج.
[الجميع يحتفل].
		
أومي:

ما زلت ال أصدق أننا يف النهايئ!

		
زروق:

أنا فخور بنا للغاية .يجب أن نبدأ يف تخطيط العرض الخاص بنا!

		
روخو:

كنت أفكر ..سيشاهدنا املاليني من األشخاص ..إنها منصة كبرية للغاية .هل يجب أن نقوم مبا هو أكرث من الرقص؟

		
ريو:

مباذا تفكرين؟

غي ذلك من حياتنا! فنحن اآلن نتمتع بالكثري من الطاقة ونشعر باملزيد من
روخو:
		لقد تعلمنا كيف نقوم باختيارات صحية ألنفسنا ،وقد ّ
الثقة .أعتقد أن علينا مساعدة اآلخرين يف تعلم ذلك أيضً ا .نستطيع إضافة رسالة يف رقصتنا للجمهور – رسالة عن التغذية!
		
زروق:

إنها فكرة مدهشة .نحن أقوياء للغاية! يجب أن تكون الرسالة واضحة ومحددة – هذه مهم ج ًدا.

		
أومي:

حس ًنا ،ما الذي نريد أن يعرفه الجمهور أو أن يقوم به بشكل مختلف فيام يخص التغذية؟

		تحدث أخصايئ التغذية الذي زارنا كث ًريا عن احتياج الفتيات املراهقات للحديد .أعتقد أن الكثريون بحاجة ملعرفة هذه املعلومة –
ريو:
فنحن مل نكن نعرفها! نستطيع االتصال بأخصايئ التغذية وسؤاله عن رأيه – معي رقمه.
[تتصل ريو بأخصايئ التغذية من خالل الهاتف املحمول].
		أهالً ،أنا ريو! أمتنى أال متانع اتصايل بك .لدينا سؤال .لقد نجحنا يف الوصول إىل النهايئ ،ونريد تقديم رسالة صحية من خالل رقصتنا .ما
ريو:
رأيك يف أن نتحدث عن حاجة الفتيات املراهقات للمزيد من الحديد للنمو والتطور؟
	أهنئكم عىل الوصول للنهايئ! إن تقديم رسالة عن الحديد فكرة رائعة .فأنا من خالل عميل أعلم نسبة اإلصابة باألنيميا مرتفعة
أخصايئ التغذية:
يف مجتمعكم ،ولذلك فإن الفتيات بحاجة لسامع هذا الرسالة .وقد تكون رسالتكم“ :يا فتيات :يجب تناول املزيد من األطعمة
الغنية بالحديد للمزيد القوة والطاقة!”
[تشكر ريو أخصايئ التغذية عىل مساعدته وتنهي املكاملة].
		
أومي:

اآلن لدينا رسالة واضحة .كيف سنقوم بتوصيلها للجامهري؟

		
روخو:

نستطيع ارتداء التي شريت بالرسالة مكتوبة عليها؟

		
زروق:

نعم! أو نستطيع توزيع النرشات يف النهاية .أو إعداد ملصقات ضخمة؟

		أو نستطيع الحديث مبارش ًة (أو من خالل وسائل التواصل االجتامعي) مع وزير الصحة ،مطالبني بتوفري املكمالت األسبوعية من الحديد
ريو:
وحمض الفوليك ( )WIFASملجتمعنا واألطعمة الغنية بالحديد يف املدارس! هذا ما يُعرف باملنارصة – عندما تؤثر عىل أشخاص يف
مناصب مهمة.
		
أومي:

نستطيع أيضً ا اقرتاح أن يقوم الجمهور بزراعة حدائق من الخرضوات الغنية بالحديد لعائالتهم؟

		
روخو:

ال لها من أفكار رائعة! علينا اختيار طريقة بسيطة نرى أنها ستوصل الرسالة بشكل واضح .ملاذا ال نصنع قمصان يت شريت؟

		من املمكن أن يرتدي كل واحد م ّنا يت شريت بحرف واحد من كلمة “حديد” عليه .ويف بداية العرض ،نستطيع االستدارة وتهجي كلمة
زروق:
“حديد”.
التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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نص برنامج املواهب – الحلقة السادسة

[يوافق الجميع عىل هذه الفكرة!]
		يجب أن نقول“ :يا فتيات :يجب تناول املزيد من األطعمة الغنية بالحديد للمزيد القوة والطاقة! يا فتيات ،هل تعلمن أنكن بحاجة
ريو:
للمزيد من الحديد؟ بإمكانكن الحصول عليه بتناول األطعمة الغنية بالحديد مثل الخرضوات الورقية الداكنة وكذلك تناول
املكمالت .لديكن القوة للقيام باختيارات صحية!”
[يوافق الجميع ويح ّيون بعضهم بالكفوف!]
[تغيري املنظر :العرض النهايئ .لقد انتهت املجموعة من تقديم عرضهم .مقدم الربنامج موجود عىل املرسح ،يف حني تتواجد املجموعة بعيدً ا عن املرسح].
		
املقدم:

لقد ظهرت النتائج .حصلنا عىل عدد قيايس من املكاملات .يسعدنا إعالن أن الفائزين هم..

[وقفة .ينظر الجميع لبعضهم اآلخر].
		
املقدم:

فريق الراقصني الديناميكيني! تهانينا!

[يتوجه الجميع إىل املرسح .ويعطي املقدم امليكروفون ألومي].
		
أومي:

ال نصدق ما يحدث .شك ًرا لكم .شك ًرا لكم جمي ًعا عىل تصويتكم لنا!

		كثريون من الذين اتصلوا للتصويت عربوا عن إعجابهم بأدائكم ،وخاص ًة أنكم استخدمتم املنصة للمنارصة لآلخرين! لقد كانت رسالتكم
املقدم:
عن حاجة الفتيات للحديد قوية للغاية.
		نحن سعداء للغاية! فنحن مجرد أربعة مراهقني عاديني تعلمنا بعض األمور عن صحتنا ،وأردنا أن ننرش الرسالة .كام نريد االستفادة من
أومي:
هذه اللحظة ليك نطلب من وزير الصحة توفري املزيد من األغذية الغنية بالحديد يف املدارس .فالفتيات بحاجة للمزيد من الحديد!
		أمتنى أن يكون وزير الصحة يسمعنا! لقد قمتم بعمل رائع ،يا فريق الراقصني الديناميكيني .ال نستطيع االنتظار حتى نرى ما ستقومون
املقدم:
به بعد ذلك.
[يقبل الجميع الجائزة ،مبتسمني].
[النهاية]

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة من البطاقات وقصها.
٢.يتم إخفاء البطاقات يف جميع أنحاء املكان.

إعداد ملصقات عن التغذية،
وتعليقها يف املدرسة أو املنزل
برسالة واضحة عن التغذية.

الحديث أمام اجتامع
للمدرسة برسالة واضحة عن
التغذية.

إعداد التي شريت برسالة
واضحة وارتدائها يف املجتمع.

الحديث مع العائلة واألصدقاء
برسالة واضحة عن التغذية.

كتابة وأداء أغنية أو رقصة أو
مرسحية برسالة واضحة عن
التغذية.

إعداد كتاب للوصفات
واملشاركة به مع األصدقاء
والعائلة.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

زراعة حديقة للمطبخ وتناول
خرضواتها.

مساعدة األصدقاء يف قراءة
أغلفة األغذية.

تنظيم ورش عمل عن الطهي
الصحي يف مجتمعك.

تنظيم جلسة للرقص أو
مامرسة الرياضة.

التسوق مع العائلة ورشح ما
يجب رشاؤه.

كتابة التامس برسالة واضحة
واملشاركة به.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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بطاقات إجراء األفوكادو

تنظيم مسرية مجتمعية
برسالة واضحة عن التغذية.

تنظيم مهرجان طعام.

مقابلة مدير/مديرة املدرسة
لطلب تحسينات غذائية
محددة.

تنظيم حملة من خالل وسائل
التواصل االجتامعي برسالة
واضحة عن التغذية.

الكتابة ألحد الصحفيني املحليني
بطلب نرش رسالة واضحة عن
التغذية.

الكتابة لوزير الصحة برسالة
واضحة عن التغذية.

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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منوذج وصفات لإلجراء

تعليامت للقادة:

١.يتم إعداد نسخة (فارغة) من النموذج لكل شخص.
٢.تم توفري وصفات لإلجراء مكتملة أيضً ا ملساعدة املجموعة عند الرضورة.

وصفات لإلجراء
مشكلة التغذية التي أحاول حلها
هي..

رسالتي الواضحة املحددة عن التغذية هي..

اإلجراء الذي سأتخذه لنرش رسالتي لشخصني (أو أكرث) هي..

?

سأقوم بذلك يف موعد أقصاه[ ..تاريخ]

املوارد أو املساعدة التي أحتاجها
هي..

تأماليت (يتم إكاملها بعد اتخاذ اإلجراء)

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة

46

مورد (:)3

منوذج وصفات لإلجراء

وصفات لإلجراء
مشكلة التغذية التي أحاول حلها
هي..
ال يتناول األفراد يف مجتمعنا ما يكفي من
الفاكهة والخرضوات.

رسالتي الواضحة املحددة عن التغذية هي..
تناول وجبات صحية لحياة صحية – تناول طبق ألوان الطيف!
أو
تناول خمس فواكه وخرضوات يف اليوم.

اإلجراء الذي سأتخذه لنرش رسالتي لشخصني (أو أكرث) هي..

?

إعداد كتاب للوصفات الصحية للعائلة والجريان.
أو
تقديم عرض عن التغذية يف اجتامع املدرسة القادم.

سأقوم بذلك يف موعد أقصاه[ ..تاريخ]
فور أن تبدأ املدرسة.

املوارد أو املساعدة التي أحتاجها
هي..
كتب عن األطعمة املغذية ،بعض األقالم
والورق.
أو

تأماليت (يتم إكاملها بعد اتخاذ اإلجراء)

فريق جيد من األصدقاء ،وملصقات ورشائح
عرض وجهاز عرض.

أشعر بالسعادة أن الجميع تعلم كيفية طهي أكل صحي!
أو
لقد تغري أصدقايئ املدرسة موقفهم تجاه الطعام وأصبحوا يتناولون طعام صحي أكرث!

التغذية القوية للفتيات حزمة األنشطة
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خطاب/بريد إلكرتوين للمنارصة

تعليامت للقادة:

١.دعم املجموعة يف معرفة اسم الوزير/الشخص املسؤول يف بلدكم عن وزارة األغذية والزراعة ،باإلضافة إىل تفاصيل االتصال به؛ بريده
اإللكرتوين عىل سبيل املثال.
٢.يجب أن تقوم املجموعة بتعديل النموذج بحيث يعرض طلبات واضحة عن التغذية الخاصة بالفتيات املراهقات.
٣.يتم إرسال الخطابات بالربيد العادي أو من خالل الربيد اإللكرتوين .عىل سبيل املثال“ ،نطالب بالتغذية الجيدة للفتيات”.
[اسم الوزير/الشخص املسؤول]
[منصبه/املسمى الوظيفي]
[العنوان بالكامل ،يف حالة اإلرسال بالربيد العادي]
تحية طيبة وبعد،
أكتب إليكم ألطلب من سيادتكم ضامن أن يتاح لكل شخص يف بلدنا التغذية الجيدة ،وخاص ًة الفتيات املراهقات .إن فرتة املراهقة
من الفرص الرئيسية يف حياة األفراد والتغذية الجيدة من األمور الحيوية للشباب حتى يتمكنوا من تحقيق أقىص قدراتهم.
تؤثر التغذية غري الكافية أو غري الصحية عىل نظامنا املناعي ،فتجعل أجسامنا أكرث عرضة لألمراض وأقل قدرة عىل التعايف من
األمراض.
يف بلدنا ،يواجه املراهقون تحديات متعلقة بالتغذية تؤثر عىل رفاهم الجسدي والذهني .املشكالت األهم يف مجتمعي هي:
[إدراج أمثلة حقيقية ذات صلة ببلدكم ،عىل سبيل املثال:
•تعاين الكثري من صديقايت أو هن عرضة لإلصابة باألنيميا  /معدالت األنيميا بني الفتيات املراهقات يف مجتمعي عالية
للغاية.%_ :
•يف مدرستي ،ال تتناول الفتيات املكمالت األسبوعية من الحديد وحمض الفوليك ( )WIFASالتي يوفرها العاملون بالصحة
وذلك ألنهن ال يفهمن أهميتها  /مدرستنا ال توفر للفتيات املكمالت األسبوعية من الحديد [اسم الوزير/الشخص املسؤول]
كام يجب.
•نتيجة لجائحة كوفيد ،-19أصبحت أرسيت ال متلك ما يكفي من مال لرشاء الطعام الصحي  /أصبح الطعام الصحي غري
متوفر بشكل كايف ألرسيت  /أصبحت أرسيت تخىش اإلصابة بالفريوس أثناء رشاء الطعام.
•نحن ال نتعلم ما يكفي عن التغذية يف املدرسة  /مدرستي ال تقدم ما يكفي من خيارات الطعام الصحي  /يروج باعة
الوجبات الرسيعة الطعام غري الصحي خارج أسوار املدرسة.
•معدالت سوء التغذية ،خاص ًة [السمنة املفرطة ،عىل سبيل املثال] ،مرتفعة للغاية يف مجتمعنا ،ويحتاج أفراد املجتمع فهم
أهمية اتباع نظام غذايئ متوازن ومامرسة الرياضة يوم ًّيا.
ولذلك ،نريد أن نطلب منكم اتخاذ الخطوات الالزمة لضامن اإلتاحة الكافية للطعام الصحي للجميع ،ونقرتح
[إدراج األفكار ،مثل الوجبات املجانية ،التثقيف الغذايئ ،حمالت وطنية].
بوصفكم [املنصب/املسمى الوظيفي] ،تقع عىل عاتقكم مسؤولية عدم حقوقنا اإلنسانية والعمل عىل تحقيق هديف التنمية
املستدامة الثاين (القضاء عىل الجوع) والخامس (املساواة بني الجنسني) .نحتاج منكم إعكاء أولوية لتغذية املراهقني حتى يحافظ
جيلنا عىل صحته وسعادته وازدهاره.
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
[اسمك بالكامل]
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