
أو4 أنت  قطعتها  التي  المسافة   احسبي 
مع وشاركيها  بالكيلومترات   مجموعتك 
وفتيات للمرشدات  العالمية   الجمعية 
من مزيًدا  هنا  ستجدين  على.   الكشافة 
والمسافة  ، النشاط  حول   المعلومات 
من مجتمعات  قطعناها  التي   اإلجمالية 

."خالل نشاط وتحدي "مسيرة حول العالم

 خالل مسيرتنا ، سيفتح مسارنا حقائق حول 5
 المعالم الموجودة على طول الطريق ، مثل
أو  ، كوسافيري   ، المسافر  العالمي   مركزنا 
 كيف يمكنك حماية الحاجز المرجاني العظيم

!في أستراليا

مسيرة حول العالم
النشاط األخير

 كلنا نريد حماية كوكب سلمّي . يمكنك القيام بذلك
أنحاء جميع  في  أخواتك  إلى  االنضمام  خالل   من 
 الحركة في مسيرة جماعية حول العالم ، ومشاركة
الطريق طول  على  ميكو  قصة  مثل  .قصص 
وعائلتك  أصدقائك  وإقناع  التسجيل  أيًضا   يمكنك 
بالمال بالتبرع  حياتك  في  المتواجدين   ,واألشخاص 
ينها في مسيرتك   , من أجل الخطوات التي سُتخطِّ
 وجمع األموال أثناء مسيرتك من أجل صندوق يوم 

.الذكرى العالمي

التحضير

22  ، العالمي  الذكرى  يوم  في  التحدي  هذا   سيبدأ 
أبريل  22  ، األرض  يوم  في  وسُيخَتَتم   ،  2023  فبراير 
إلى للوصول  بالضبط  شهرين  يمثل  وهذا   .2023 

.هدفك

 مع عمل 10 مليون مرشدة وفتاة الكشافة مًعا
الدوران فيها  يمكننا  التي  المرات  عدد  نرى  هيا   ، 
 حول الكرة األرضية! كل خطوة نخطوها مًعا هي
.خطوة نحو حماية كوكبنا ونحو مستقبٍل سلمي

وحدتك مع  جماعي  بشكل  بذلك  القيام   يمكنك 
!للتأكد من وصولكن إلى هدفكن

 إما أن تضعي هدًفا للمدى الذي تريدين سيره1
واحد لشخص  الجيد  )الهدف  يوم  كل   فيه 
 هو 4000 خطوة ، وتساوي 3 كيلومترات أو
 1.85 ميل . وإذا قررتن إكمال التحدي كوحدة
تحدًيا!( أكثر  هدف  بتعيين  فقمن   ، فرقة   أو 
بمسيرة القيام  تقررن  قد  كمجموعة  أو    ، 

.ُتكملنها قبل يوم األرض ، 22 أبريل

طلب2 يمكنك   ، مسيرتك  تكملين   عندما 
.التبرعات لدعم صندوق يوم الذكرى العالمي

من3 أجزاء  مسيرتك  في  أيًضا  تصادفين   قد 
 البيئة ترين أنه يمكنك تحسينها. على سبيل
أو المحلية  حديقتك  في  قمامة   ،  المثال 
 شارع محلي يحتاج إلى المزيد من المساحات
إجراءات باتخاذ  ذلك  يلهمك  قد   .  الخضراء 
 لتحسين منطقتك المحلية - قومي بتنظيم
 حملة تنظيف للحديقة للمساعدة في إكمال
الخلوية للزراعة  يوم  تنظيم  أو   ،  مسيرتك 
الذي المكان  في  الهواء  جودة   لتحسين 
مشروع في  المشاركة  أو   ، فيه   تعيشين 
وتسجيل حساب  طريق  عن  مدني   علمي 

.الحياة البرية أو النباتات في منطقتك

 هناك طرق عديدة إلكمال
 هذا التحدي . يمكنك الذهاب في جولة

 حول الحي الذي تعيشين فيه ، أو الركض عبر حديقة
 محلية ، أو القيام برحلة خلوية في الجبال . ابحثي عن أفضل

 !طريقة تناسبك

 يمكنك
 الفوز بشارة يوم

 األرض من خالل سير
 أبعد مسافة أو جمع أكبر

 قدر من المال لصندوق يوم
 الذكرى العالمي. ستحصل األكبر

 100 مسافة وتبرع على شارة يوم
  .األرض العالمي

 احصلي
عملك مكافأة   على 

، اطلبي إذا استطعت   ،  الشاق 
التبرع وأصدقائك  عائلتك   من 

العالم حول  مسيرتك   أثناء 
.في 59 يوًما

 دعونا جميعا نتخذ الخطوة التالية لحماية كوكبنا
!وحماية مستقبل سلمي

 راقبي بيئتك الطبيعية وابحثي عن السالم في6
الطبيعة ألجزاء  صوًرا  والتقطي   ،  محيطك 
ذلك مشاركة  يمكنك   . جميلة  تجدينها   التي 
 لتحفيز األخريات على االستمرار في المسيرة
وفتيات المرشدات  لحركة  األموال  وجمع   ، 
موضوعنا حول  الوعي  لزيادة  أو   الكشافة 

.لهذا العام عن البيئة

 يبلغ محيط األرض 40.075.17 كيلومتًرا
ذلك يستغرق   . مياًل   24901.461  أو 
على للمشي  خطوة  مليون   66 
 طول الطريق. سجلي مسافتك
 وساعدينا في السير حول العالم
بصندوق الوعي  مستوى   لرفع 

!يوم الذكرى العالمي

 ال تنس أنه عند االنتهاء من المسيرة
هنا! اإلنترنت  عبر  تسجيلها  من   تأكد 
مناحياتك صور  مشاركة   يمكنك 

.وقصص حول بيئتك المحلية

 !تهانينـــــــــــــــا
الذكرى  يوم  أنشطة  ملف  أكملت   لقد 

!العالمي لعام 2023
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