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ّ
ز
الرسم لحملة  .GMWاستخدمت
اإلعالن
‘تعلم .وفر .اكسب  ‘Learn.Save.Earnهو الشعار
ي
ي
ز
ّ
اإلعالن للحملة ،وإننا نعتقد
وتحولت لتصبح الشعار
هذه العبارة كعنوان لحملة ،GMW2017
ي
ر
بأنها توصل الرسالة الرئيسية ر
الن تسىع حملة  GMWلنشها ،وتدعم هدف هذه الحملة ،من
تمكي األطفال والشباب يمن تعلم كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة ومساعدتهم فز
ز
خالل
ي
الوقت نفسه عىل نقل معرفتهم إىل عائالتهم ومجتمعاتهم .باإلضافة إىل ذلك ،يساعد هذا الشعار
ز
ر
ز
الن تتمحور
ي
اإلعالن كافة المعنيي عىل استحداث مجموعة متنوعة من الفعاليات واألنشطة ي
ر
والن تساعد األطفال والشباب عىل:
حول هذه المواضيع ي
ّ
• تعلم كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة
تعتي عملية تثقيف األطفال والشباب وتعريفهم عىل حقوقهم ومسؤولياتهم االجتماعية
ر
ز
المؤهلي والقادرين عىل اتخاذ قرارات
واالقتصادية مسألة أساسية إلنشاء جيل من الراشدين
حكيمة حول مستقبلهم.
• ادخار المال لضمان مستقبلهم
من المهم أن يقوم األطفال والشباب باكتساب عادات ذكية عىل مستوى ادخار المال ،وذلك
من عمر مبكر بهدف تعزيز مهاراتهم األساسية ز يف مجال إدارة المال واستخدامها ز يف مرحلة
الحقة من حياتهم.
• كسب المال ألنفسهم ولعائالتهم
ز
تساهم عملية تطوير المهارات المعيشية والحصول عىل التدريب المناسب يف مجال ريادة
األعمال ز يف دعم األطفال والشباب وتساعدهم عىل الحصول عىل وظيفة ،أو إنشاء عملهم
الخاص وتطوير حياتهم المهنية.

تعتب حملة  GMWمناسبة مهمة
" ر
لتوعية الشباب ف المجال الماىل،
وتعزيز روح الريادة لديهم ،ودعمهم
وتوجيههم ،وعىل وجه الخصوص
توجيه األطفال من العائالت
الضعيفة من أجل ادخار المال
لمتابعة تعليمهم ف المستقبل.
برأي ،ال ينبغ أن تقترص حملة
 GMWعىل أسبوع واحد فقط،
لكن يتعي علينا أن ننظم أنشطة
متنوعة تتضافر فيها جهودنا مع
جهود كافة األطراف المعنية ف
بلدنا عىل مدار السنة ،واستخدام
أسبوع واحد من حملة  GMWمن
أجل االحتفال بالنجاح ووضع
الخطة المناسبة للسنة التالية،
بحيث تصبح هذه الحملة عملية
مستدامة ومستمرة".
 فاروخشو فريدونوف ،مدير شؤونز
المهن والمستمر ز يف
كلية التعليم
ي
ز
جامعة آسيا الوسىط يف تاجكستان
٢٠١٨ GMW

Learn.
Save.
Earn.
ّ
تعلم.
ّ
وفر.
إكسب.
ز
الرسم
اإلعالن
الشعار
ي
ي
لحملة GMW
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تعتب حملة  GMWأداة رائعة
" ر
لتثقيف األطفال والشباب ،وتغيب
عاداتهم ،وبناء جيل يتمتع بالمسؤولية
المالية"
مازامال يار ،نائب مدير الضمانز
االجتماع يف باكستان٢٠١٨ GMW ،
ي

عن حملة أسبوع المال
العالم GMW
ما ه حملة أسبوع المال العالم GMW؟
حملة  GMWوه مبادرة تقوم بها منظمة
ً
 ،CYFIه حملة توعية مالية تنظم سنويا
لتوعية األطفال والشباب وتحفبهم عىل
اكتساب المعرفة الرصورية ف المسائل
المالية ،والمعيشية ،وريادة األعمال.
ز
انطلقت حملة  GMWيف عام ٢٠١٢
كيوم/أسبوع تمويل الطفولة فأثرت ،منذ ذلك
ز
ز
الوقت ،يف حياة  ٣٢مليون طفل وشاب .يف
ز
 ٢٠١٨شاركت  ١٣٤٠٠منظمة ف ر
أكي من ١٥٠
ي
بلد.
احفظ التاري خ!
من  ٢٥إىل  ٣١مارس ٢٠١٩
#GlobalMoneyWeek2019

ما مدى أهمية تعليم األطفال والشباب
حول المسائل المالية من عمر مبكر؟
ّ
ز
كلما بكر الطفل يف التعلم عن المسائل
المالية ،واالدخار ،واالستثمار ،تمكن من
إدارة موارده المالية الشخصية بشكل أفضل
عىل مر السنوات .بحيث تساعد هذه
المهارات األطفال والشباب عىل فهم الفرق
ز
بي كسب المال وادخاره وإنفاقه،
فيصبحون بذلك قادرين عىل إدارة شؤونهم
المالية بشكل أفضل وتحديد موازنتهم
واكتساب عادات مالية صحية .كما تساعد
األطفال عىل فهم كيفية إدارة الشؤون
ّ
المالية من عمر مبكر وتعلمهم كيفية اتخاذ
قرارات مالية مناسبة عىل مستوى قروض
التعليم ،والسكن ،والسيارة األوىل ،والسفر،
والنفقات األخرى.
ما هدف حملة GMW؟
نؤمن ز
ز
تمكي أطفال وشباب اليوم
بضورة
ز
ز
ليصبحوا مواطني اقتصاديي قادرين عىل
فهم أهمية االخار ،ومزودين بالمهارات
الالزمة للحصول عىل وظيفة وخلق سبل
ّ
معيشتهم.
بالتاىل ،نريد أن نعلم الشباب
ي
كيفية إدارة مواردهم المالية بحكمة .فمن
ز
تمكي األطفال والشباب ،نساعدهم
خالل
عىل نقل معرفتهم إىل عائلتهم ومجتمعاتهم
ز
يحتف
بأرسها .تشكل حملة  GMWمناسبة
ي
رً
ومنيا لمناقشة هذه
بها العالم أجمع
المواضيع المهمة.
من يستطيع المشاركة ف هذه الحملة؟
ال يهم من تكون أو أين موطنك ،سواء
ً
أكنت فردا ،أو مجموعة ،أو كنت تمثل
ً
ر
جماعة ،أو ررسكة ،أو بلدا ،فال تيدد
ز
بالتواصل مع المنظمة الرائدة يف بالدك
بهدف تنظيم حملة ذات أثر ز
وطن.
ي
لتعرف المزيد ،قم بزيارة صفحة
التاىل:
’ ‘Countriesعىل الرابط
ي
www.globalmoneyweek.org
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أين تنظم حملة GMW؟
زف أي مكان .فحملة  GMWه حملة دولية يشارك فيها ر
أكي من
ي
ي
 ١٥٠بلد من حول العالم.
ماذا يحصل خالل حملة GMW؟
ز
يف إطار حملة  ،GMWتعمل المنظمات الوطنية مثل الهيئات
الحكومية ،والوزارات ،والمؤسسات المالية ،والمصارف المركزية،
الن ال ز
ر
ر
والشكات المحلية،
تبىع الرب ح،
والمنظمات الشبابية ي
والجامعات ،والمدارس ،وغيها من الجهات عىل تنظيم أنواع
مختلفة من األنشطة المخصصة لألطفال والشباب من أجل تأجيج
حماستهم حول موضوع  Learn.Save.Earnمن خالل:
•

•
•
•
•

واليلمانات ،والمصارف المركزية ،ومراكز
زيارة المصارف ،ر
البورصة ،ووكاالت رصف العمالت ،ومتاحف العمالت،
والشكات المحلية ،ر
ر
والشكات العالمية؛
تنظيم ورش عمل وجلسات مالية؛
تنظيم معارض تربوية وتعليمية مالية ،وفعاليات السوق
المفتوحة ،ومسابقات حول المعرفة المالية؛
استحداث ألعاب تثقيفية ومسابقات حول االدخار ،ومباريات
الماىل؛
كرة القدم ذات الهدف
ي
ز
ز
اف ،وتصوير
ر
الفوتوغ
والتصوير
الرسم،
تنظيم مسابقات يف
ي
مقاطع الفيديو حول شعار الحملة .Learn.Save.Earn
& Child

عن المنظمة الدولية لتمويل األطفال والشباب
)Youth Finance International (CYFI
تعمل منظمة  CYFIعىل إعادة تشكيل ورسم النظم المالية من
ً
ً
ز
واجتماعيا.
اقتصاديا
تمكي األطفال والشباب حول العالم،
أجل
ر
إننا منظمة عالمية ال ز
تبىع الرب ح ،تعمل مع ررسكاء من أكي من 150
ي
بلد.
ر
الن تنفذها منظمة :CFYI
وتشمل المبادرات ي
العالم GMW
حملة أسبوع المال
•
ي
• جوائز الدمح العالمية )Global Inclusion Awards (GIA
ا
• أهًل برواد األعمال الشباب
)!Ye! for Young Entrepreneurs (Ye

لمعرفة المزيد عن  CFYIأو لدعم عمل المنظمة وهدفها ز يف
تعزيز الثقافة المالية ،وإيصالها إىل األطفال
التاىل:
والشباب حول العالم ،الرجاء زيارة الموقع
ي
www.childfinanceinternational.org
www.globalmoneyweek.org

ً
سنويا
"أفتخر بأن تتاح يىل الفرصة للمشاركة
ز
ً
ر
إيجابيا عىل حياة
الن تؤثر
يف أنشطة  GMWي
ز
الوطن من
األطفال والشباب عىل الصعيد ز ي
خالل تنظيم أنشطة متنوعة يف مجال
التوعية المالية".
 السيدة عزة الدوري ،رئيسة قطاع األطفالز
ز
والشباب يف وزارة الشباب يف مض،
GMW2017

خطط حملة GMW
الخاصة بك
كيف تنظم حملة GMW؟
باختصار ،تقوم منظمات من حول العالم بتنظيم
ز
ر
الن تندرج يف حملة  GMWخالل
فعالياتهم الخاصة ي
أسبوع الحملة ،وترسل األخبار ،والصور،
ز
والمعلومات مع فريق  GMWيف منظمة  .CYFIويتم ربط
عي وسائل التواصل
األخبار حول هذه األنشطة ر
االجتماع ،وموقع  ،GMWو.GIA
ي
كيف تضع خطة حملتك الخاصة؟
الن ز
المشاركة مجانية! اطلع فيما يىل عىل الخطوات ر
ينبىع
ي
ي
ي
اتباعها لتنظيم حملة  GMWالخاصة ز يف بلدك:
•

•

•
•
•

•

اتصل بفريق  GMWعي إرسال رسالة ر
إلكيونية
ر
التاىل:
عىل الرابط
ي
globalmoneyweek@childfinance.org
ً
ر ز
ون بحثا عن
استكشف موقع  GMWاإللكي ي
ر
الن
الموارد ،والمواد المتوفرة ،واألفكار الملهمة ي
تساعدك عىل التخطيط لحملة .GMW
ز
خذ زمام المبادرة وانطلق يف حملة GMW
ز
يف بلدك ،واحرص عىل أن تكون مناسبة للمواضيع
ر
الن ترغب بتسليط الضوء عليها خالل هذا األسبوع.
ي
تعاون مع مجموعات متنوعة من المنظمات
والمؤسسات من أجل وضع الخطة المناسبة
للفعاليات واألنشطة المخصصة لألطفال والشباب
ر
والن تالءم حملة .GMW
ي
احرص عىل أن تكون كل فعالية معتمدة من قبل
ز
 .GMWأقرأ المزيد يف مستند "المبادئ التوجيهية
ز
بتميي العالمة التجارية لحملة GMW
الخاصة
التجارية وأسلوب ها قبل الفعالية ،قم بتعبئة استمارة
ما قبل حملة  ،٢٠١٩ GMWمن أجل تحديد
ر
الن تنوي تنظيمها خالل حملة
الفعاليات واألنشطة ي
 ٢٠١٩ GMWزف مهلة أقصاها الحادي ر
عش من
ي
ز
مارس  .٢٠١٩وتستخدم المعلومات المقدمة لنا يف
ر
الن تصدرها حملة
الرسالة اإلخبارية اليومية ي
.GMW

•

بعد انتهاء الفعالية ،قم بتعبئة استمارة ما بعد
ر
والن تتضمن صور
حملة ٢٠١٩ GMW
ي
ر ُ
الن نظمت
وتقارير حول الفعاليات
وانشطة ي
ز
خالل حملة  ،٢٠١٩ GMWيف مهلة أقصاها
ز
الثالثي من أبريل  .٢٠١٩وتستخدم
ز
المعلومات المقدمة لنا يف تقرير ٢٠١٩GMW
ر ز
ون الخاص بالحملة.
والموقع اإللكي ي

ما هو الدعم الذي نقدمه لك خالل تنظيم حملتك
GMW؟
التاىل:
الشكل
عىل
الدعم
نقدم لك
ي
ر
الن تساعدك عىل التخطيط
• نقدم لك الموارد ي
ر
والنشة اإلعالنية،
ألسبوع الحملة (الدليل،
والمواد التعليمية ،وشعارات  ،GMWإلخ).
أنظر صفحة ’ ‘Resourcesعىل الموقع
ر ز
ون الخاص بحملة .GMW
اإللكي ي
• استطالع افكار وتقديم النصائح لمساعدتك
عىل تنظيم حملة  GMWناجحة.
ز
• ربطك ب رشكاء اخرين يف بلدك أو حول العالم
ز
ر
إلكيونية قبل
• دعوتك للمشاركة يف ندوات
حملة  ٢٠١٩ GMWلمشاركة األخبار حول
 GMWولقاء المشار ز
كي اآلخرين
• إبقاؤك عىل تواصل بالحملة من خالل إعالمك
بآخر التحديثات
• جمع البيانات من المشار ز
كي من خالل
االستمارة المسبقة واستمارة ما بعد الحملة من
أجل إعداد تقرير حول حملة ٢٠١٩GMW
مع تسليط الضوء عىل الحملة والبلد.
عي وسائل التواصل
• مشاركة الفعاليات
ر
االجتماع والرسالة اإلخبارية الخاصة بالحملة،
ي
قبل حملة  GMWوخاللها وبعد انتهائها.
ر
لالشباك ف الحملة؟
هل هناك رسم
بالطبع ال! ال نطلب منك إال إبقائنا عىل اطالع عىل
ر
الن تندرج ضمن حملة  GMWمن
آخر انشطة ي
خالل تعبئة االستمارة
ر
(الن تسبق الفعالية) واستمارة ما بعد
المسبقة ي
الحملة (بعد انتهاء الفعالية).

كيف يمكنك أن ترسل الصور أو مقاطع الفيديو إىل
فريق GMW؟
ز
• الخيار األول :يف حال أردت إرسال عدد قليل من
ز
الصور ،الرجاء تحميلها يف استمارة ما بعد حملة
ز
ر
ون إىل
 ٢٠١٩ GMWأو إرسالها ر
بالييد الكي ي
فريق.GMW
ز ز
الثان :يف حال أردت إرسال كافة الصور أو
• الخيار ي
أي ملفات كبية ،الرجاء استخدام موقع
 www.wetransfer.comإلرسال ملفاتك إىل
فريق .GMW
• الخيار الثالث :قم بتحميل صورك عىل دروب
بوكس ومشاركة الرابط مع فريق GMW
ر ز
ون الخاص بفريق  GMWهو
عنوان ر
الييد اإللكي ي
globalmoneyweek@childfinance.org
ر
الن
انتبه! بالنسبة إىل كافة المواد اإلعالمية ي
تتضمن/تظهر الشباب ،احرص عىل الحصول عىل
ز
القانونيي و/أو المصور
موافقة األهل و/أو واألوصياء
للتأكد من إمكانية ر
نش الصور /مقاطع الفيديو عىل
ر
:
نطاق واسع عىل شبكة اإلنينت (مثل المواقع
ر
اإللكيونية لحملة  GMWومنظمة  ،CFYIوالصحافة،
ز
وف
ومواقع التواصل اال
جتماع ،وما إىل ذلك) ي
ي
منشورات منظمة .CYFI
إليك نصائح صغبة للتخطيط لفعالية
!GMW
•
•

•
•

•

ال تنس إضافة  GMWإىل روزنامة فعالياتك
السنوية
اتصل بالمؤسسات ،ر
والشكات ،والجهات
الراعية ،والمدارس التابعة لك إلعالمها حول
هذا "األسبوع" ،واحرص عىل مشاركة هذه
األطراف ز يف حملة .GMW
استطلع األفكار ذات الصلة بالفعاليات
المحتملة ز يف صفحة ’.‘Activities
اقرأ تقارير  GMWعن الفعاليات السابقة
ر
بي العام ز
الن نظمت ز
ي  ٢٠١٣و ٢٠١٨
ي
للحصول عىل أفكار ملهمة.
التقط الصور ومقاطع الفيديو تتضمن شعار
 GMWوأرسلها إىل فريق .GMW

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
لتعرف المزيد ،قم بزيارة صفحة ’ ‘Aboutعىل الرابط
ي
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تحدي حملة GMW
٢٠١٩

زيارات إىل مراكز
البورصة

تحدي حملة ٢٠١٩ GMW
.
#GMWChallenge2019

ً
شارك ر
أكب من ٧٩مركزا
للبورصة ف حملة GMW

ً
شارك  ٨٥متحفا للعمالت ف
حملة GMW

تابعنا! سنقوم ر
بنش تفاصيل تحدي
ز
نوفمي
 ٢٠١٩ GMWيف األول من
ر
 ٢٠١٨عىل صفحة ’‘Activities
ر ز
ون.
عىل موقع  GMWاإللكي ي

يمكن أن تشارك مراكز البورصة
ز
يف مبادرة
‘Ring Around the
’ ،Worldمن خالل دعوة
األطفال والشباب لقرع جرس
افتتاح عمليات البورصة
وإغالقها.
ويعتي هذا النشاط
ر
فرصة لألطفال والشباب لتعلم
المزيد حول كيفية عمل مراكز
البورصة حول العالم.

تقدم زيارة متاحف العمالت
للشباب فرصة رائعة للتعرف
ز
الماض -معرفة تاري خ المال
إىل
ي
والنقود -لفهم أهمية االدخار
لضمان مستقبلهم .وليس من
ز
الضوري أن تنحض زيارة
المتحف زف إجراء جولة سياً
ي
عىل األقدام ،بل قد تتضمن
ً
أيضا تنظيم ورش عمل يتعلم
الطالب من خاللها حول
العمالت المختلفة وتاري خ
المال.

األنشطة
يتم تنظيم فعاليات وأنشطة
مختلفة خالل أسبوع الحملة.
يىل أمثلة ملهمة
وتجدون فيما ي
حول األنشطة ر
الن يمكن تنظيمها
ي
وتنفيذها خالل حملة .GMW

حافلة خاصة بحملة
ّ
تتجول ف البالد
GMW
وتنظم ورش عمل لمحو
األمية المالية

"دعوة الشباب إىل التفكب
والمشاركة ف النقاش حول المال،
والسبب ف أهمية المسائل
المالية  ،أمر بالغ األهمية
لراحتهم المالية واستقاللهم
االقتصادي ف المستقبل”
كوبا جوفينتادز ،
ز
الوطن لجورجيا،
محافظ البنك
ي
٢٠١٨ GMW

٦

زيارات إىل متاحف
العمالت

ا
ال تنس أن تخرج قليًل عن
المألوف ،فتقدم أفكارا تسمح
ز
للجميع بالمشاركة يف حملة
ز
فف هذا السياق،
 !GMWي
يمكنك إعداد حافلة تجول
ز
يف كافة المناطق وتصل إىل
ز
يف
والشباب
األطفال
ً
المناطق الريفية أيضا! وقد
تكون هذه الحافالت مزودة
بمنشآت تعليمية تسمح
بتعليم الشباب عن المال
واالدخار ،مثل األلعاب
والكتب،
المالية،
والمنشورات اإلعالنية.

زيارات إىل البنوك
والمؤسسات
المالية األخرى
تستطيع مجموعات من
فروع
زيارة
الطالب
مقراتها
أو
المصارف
الرئيسية للتعرف ر
أكي عىل
كيفية عملها والوظائف
ر
الن
المتوفرة فيها والمهام ي
يؤديها الموظفون.

تنظيم معارض
تربوية مالية أو وضع
خطة لألسواق
المفتوحة
ر

زيارات إلى المدارس
و الجامعات
إىل جانب زيارة منظمات
ومؤسسات مختلفة،
يستطيع موظفو المصارف
ر
واليلمانات أن
والشكات ر
يقوموا بدورهم بزيارة
ً
أيضا.
المدارس والجامعات
فإن فكرة تنظيم ورش
عمل وجلسات للشباب
ه فكرة رائعة بالفعل!
ي

تشكل المعارض اليبوية والتفاعلية
فكرة رائعة لعرض أعمال
المؤسسات المختلفة وجمع
ز
الشباب يف مكان واحد والمشاركة
ً ز
معا يف ألعاب مالية تفاعلية وورش
عمل تسمح لهم بتعلم مهارات
جديدة والتفاعل ً
معا.

السوق المفتوحة
يستطيع األطفال والشباب تنظيم
ً
ز
ز
سوقا مفتوحة يف المدارس أو يف أي
مكان آخر -بحيث يتمكنون من
إدارة وتشغيل طاولة بيع
الليموناضة ،أو بيع المجوهرات
المصنوعة زف ز ز
الميل ،أو
ي
المخبوزات ز ز
الميلية .فعندما يطلق
األطفال أعمالهم الخاصة الصغية،
يأخذون ز
بعي االعتبار عوامل
متعددة مثل الرأسمال المطلوب
لبدء التشغيل ،وعمليات الجرد،
وخطط السداد ،والنفقات
وه طريقة رائعة
التشغيلية -ي
لتطوير المهارات المالية والريادية
ز
المفيدة واالستمتاع يف الوقت
نفسه.

.

زيارات إىل
البلمانات
ر
تنظيم زيارات يقوم بها
الشباب إىل اإلدارات
الحكومية ،مثل وزارة المال،
ز
ووزارة ر
اليبية ،ر
وإرساكهم يف
ز
األنشطة مثل إعداد الميانية
ر
الن تعزز فهم
التشاركية ي
طريقة وضع السياسات ،وأثر
هذه القرارات .وتساعد هذه
ز
الزيارات الشباب يف فهم
اليلمانات بشكل
كيفية عمل ر
أفضل ،وسبب وكيفية اتخاذ
القرارات ووضع السياسات.

زيارات إىل ر
الشكات
المحلية
 .تشكل حملة GMW
فرصة رائعة للتواصل مع
عمالء المستقبل وقواه
العاملة .بحيث تستطيع
مجموعات الطالب زيارة
ر
الشكات المحلية،
وفروعها ،أو مراكزها
الرئيسية لتعلم كيفية
عمل أقسامها وإدارتها
المختلفة ،ونوع األعمال
ر
الن يؤديها الموظفون،
ي
والمهارات المطلوبة ألداء
العمل .وتشكل هذه
الزيارات فرصة رائعة
تسمح للشباب بتعلم
الدروس حول السبل
المعيشية مثل النصائح
الخاصة بريادة األعمال
والمهارات المطلوبة
ليكون أي شخص رب
عمل /موظف جيد.

إجتماع حاشد
المعلومات المالية
 .نظم اجتماع حاشد كبي
ز
للمعلومات المالية مع ررسكاء يف
بالدك من أجل تعزيز الثقافة
المالية وحقوق األطفال والشباب
مع منظمة .CYFI
ز
وقد تشارك يف هذه الفعالية كافة
ر
الن تخطط لفعاليات
المؤسسات
يز
حملة  GMWيف بالدك .وال تنس
صياغة كلمات أساسية تتضمن
رسالة واضحة.
قم بإعالم الصحافة ووسائل
اإلعالم ز
بضورة الحضور وتوثيق
األحداث.

انتبه! ال تنس أن تطبع قمصان
خاصة بحملة  GMWللمشار ز
كي
ز يف المسابقة!

التخطيط لورش
العمل والدروس
تنظيم جلسات ودورات
للتوعية عىل أهمية ر
اليبية
المالية ز
بي الشباب
ز
ز
والمشاركي اآلخرين يف حملة
 .GMWفمن خالل ورش
العمل هذه ،يمكن المساعدة
ز
ز
تمكي الشباب ،وتزويدهم
يف
ز
بالمهارات العملية يف مجال
المال والسبل المعيشية.

.

وقد تتضمن األمثلة" :كيفية
ز
مضف"" ،كيفية
فتح حساب
ي
إدارة الموارد المالية بحكمة"،
و"كيفية التقدم لوظيفة" كما
يمكنك تنظيم دورات تعليمية
ز
تساهم يف تعليم الشباب حول
ر
الن تقدمها
المنتجات المالية ي
المصارف وما تعنيه للشباب.
ز
وف هذ السياق ،تستطيع
ي
منظمات المجتمع المدنز
ي
اإلعالن عن ورش العمل
ز
ز
والمساعدة يف استضافتها يف
مناطق وأماكن محلية مختلفة.

تنظيم مسابقات االدخار،
والرسم ،والتقاط الصور
الفوتوغرافية ،وتصوير مقاطع
الفيديو ،وكتابة المواضيع
اإلنشائية
قم بإطالق مسابقات الرسم،
ز
اف ،وكتابة
والتصوير الفوتوغر ي
المواضيع اإلنشائية حول
مواضيع مبتكرة وخالقة مثل" :ما
"حلم
أهمية االدخار؟"،
ي
ز
أحالم وشجرة
المضف"،
ي
ي
النقود"" ،لماذا تدخر المال؟"
"أهمية المسائل المالية"" ،لو
كنت رائد أعمال ،ما نوع العمل
ر
الن
الذي
سأملكه؟" "الوظيفة ي
ز
أحلم بها يف المستقبل" أو
ر
"فكرن للعمل" .كذلك ،فإن
ي
مسابقات االدخار فكرة رائعة!
ر
وأكي بكثي!

مشاري ع بحثية
تنظيم معارض
كتاب
قم بتنظيم معرض كتاب
ز
خاص يف المدرسة أو المكتبة
المحلية ،بحيث تعلم األطفال
حول المال واالدخار .فقد
تكون الكتب حول رواد
ز
المعروفي إعالمية
األعمال
وملهمة!

برامج حوارية
تلفزيونية وإذاعية
أعط الشباب مشاري ع بحوث
ِ
حول "تاري خ العمالت"،
ز
"العمالت المختلفة يف العالم"،
إلخ .فإن هذه البحوث ال تعلم
الطالب فحسب ،بل تسمح
لهم بالخروج وزيارة متاحف
العمالت والمكتبات!

التاىل:
لتعرف المزيد و تستطلع األفكار ذات الصلة بالفعاليات المحتملة قم بزيارة صفحة ’ ‘Aboutعىل الرابط
ي
www.globalmoneyweek.org

يستطيع الشباب والممثلون
الرفيعون المستوى إجراء
مقابالت تلفزيونية أو إذاعية
حول أهمية التعليم ر
اليبية
المالية .فبهذه الطريقة
ز
يمكن المساعدة يف التوعية
حول حملة GMW
وأهدافها!

٧

ً
مهما للجميع! لكن
يعتب موضوع "المال"
" ر
ولألسف ،ال نتعلم ما يكف عن هذا الموضوع
ً
ف المدرسة ،لكنه يؤدي ً
دورا ً
مهما وواضحا
ف حياة الجميع (ويؤثر ف حياة الجميع)!"
-

كارو ( ، )22مضيفة معرض ،ألمانيا ،
٢٠١٨ GMW

اإلعالن واإلعالم

ز
ر
ر
المفبض
من خالل التغطية اإلعالمية ،يمكنك اليوي ج لعملك يف • استحدث قائمة بالوسائل اإلعالمية
المجتمع ،وتوسيع نطاق إيصال رسالتك ،ر
ونش المعلومات
االتصال بها
ر
ز
حول حملة !GMW
اتصل بالوسائل اإلعالمية والمراسلي مبارسة
إلبالغهم حول أنشطة حملتك  .GMWاعتمد
ر
ر
واخي الجهات ر
كيفية العمل مع وسائل اإلعالم؟
الن من
اسياتيجية
منهجية
ي ّ
• حدد القصة ر
الت تريد إخبارها
تغىط فعاليتك ،و أرسل مواد معدلة
أن
المحتمل
ي
ز
ز
ر
ر
ر
الن ترغب يف نشها يف وسائل ومخصصة للنش إىل هذه الوسائل اإلعالمية وإىل
قبل أن تبدأ بإعداد المواد ي
اإللكي ز
ر
اإلعالم ،فكر زف الهدف الذي تسىع إىل تحقيقه من خالل هؤالء المر ز
ون.
يد
الي
عي
اسلي
ر
ر
ي
ي
ّ
وحدد ما ترغب زف ر
الي ز
كي عليه.
التغطية اإلعالمية
ي
• قم بإعداد ملف إعالم خاص بالصحفيي
ر
ر
انش رسالتك بشكل فعال
•
الن قمت بإعدادها
أدرج كافة المواد اإلعالمية ي
ً
ر
.
األسئلة
عىل
واإلجابة
قصتك
إلخبار
ا
جيد
استعد
والن تشكل خلفية لعملك ،أو منظمتك ،أو
ي
ز
الن ترغب ر
ر
بنشها مؤسستك ،وحملتك  .GMWيمكن تسليم
فينبىع أن تكون المواد اإلعالمية ي
ي
واضحة ،ومختضة ،ومقنعة ،وتتضمن مجموعة الملفات اإلعالمية قبل الفعالية ،وخاللها ،أو إىل
ز
يحضوا ولكنهم استجابوا لجهود ر
جوهرية من الرسائل.
النش
الذين لم
اإلعالم.
ي
ً
الت ترغب ر
• قم بإعداد المواد ر
إعالميا
بنشها
ر.
ز
تستخدم أنواع مختلفة من المواد يف وسائل إعالمية اقباحات خاصة بمواقع التواصل االجتماع
االجتماع
إذاع تقرأه عىل الهواء تساعد مواقع إنشاء شبكات التواصل
تاىل ،قم بإعداد نص
مختلفة؛ بال ي
ي
ي
ر
أكي من دون أي كلفة أو
مبارسة من أجل اإلعالن عن الفعالية عىل الهواء ،أو قم عىل الوصول إىل جمهور ر
ر
بالتاىل ،استخدم الحسابات
عي مواقع التواصل ،أو بكلفة زهيدة-
بإعداد مقالة جاهزة لنشها ر
ي
ز
ز
ر
والشكاء،
الصحف الموجود يف رزمتنا الصحافية القائمة ،أو اطلب من الزمالء،
استخدم البيان
ي
ز
ر
ر
كمثال للمواد ر
ز
الن تريد نشها يف المطبوعات.
عي حساباتهم
والمتطوعي اليوي ج للفعالية ر
ي
الشخصية.
فيسبوك
قم باستحداث فعالية  GMWوأرسل دعوات إىل
شبكتك ،وقم بمشاركة المعلومات والحالة مع
اآلخرين .استخدم إمكانية البحث من أجل إيجاد
فعاليات محلية أخرى لحملة GMW
ومستخدم فيسبوك الذين يشاركونك
ي
االهتمامات نفسها.

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
لتعرف المزيد ،قم بزيارة صفحة ’ ‘Mediaعىل الرابط
ي

٨

إنستاغرام
التقط الصور الفوتوغرافية أو قم بتصوير مقاطع
فيديو لفعالية  ،GMWوقم بمشاركتها ر
ونشها
عىل موقع إنستاغرام الخاص بك.
استخدم الهاشتاغ الرسم لحملة GMW
#GlobalMoneyWeek2019
نصيحة! ضع تاغ @globalmoneyweek
الن ر
ر
تنشها من أجل
عىل كافة الصور والتدوينات ي
الحصول عىل فرصة الظهور عىل صفحتنا!

يوتيوب
قم بتحميل مقاطع الفيديو عىل يوتيوب من
أجل ر
اليوي ج لحملة  ،GMWواإلبالغ عنها
والتوعية بشأنها -وال تنس ذكر الرابط للفيديو
ز
المنشور عىل يوتيوب أو قناة يوتيوب يف
التحديثات المنشورة عىل فيسبوك و التويتس،
وقم بتحميل مقاطع الفيديو عىل موقعك
ر ز
ون.
اإللكي ي
ر
تويب
ر
استخدم التويتس لنش الرسائل اإليجابية،
والدعوة إىل العمل ،أو تسليط الضوء عىل
المعلومات الرئيسية حول فعاليتك .فاستخدام
هاشتاغ  #GlobalMoneyWeek2019يسهل
عىل مستخدم ر
تويي البحث عن المعلومات
ي
حول الفعاليات المحلية والتواصل مع الفعاليات
واالحتفاالت العالمية.

نصيحة! ال تنس تحديث صفحتك عىل
تويي بشكل مستمر ،ر
فيسبوك و ر
واليوي ج عىل
ز
اإلعالم الخاص بالحملة!
الموقعي للمحتوى
ي

نصيحتنا لك
ز
يىل يف المواد
ما
تدرج
أن
بشدة
ننصحك
ي
ر
اليويجية:
•

ر
اإللكبوي الخاص
عنوان الموقع
بحملة GMW
www.globalmoneyweek.org

•

مواعيد حملة GMW
من  ٢٥إىل  ٣١مارس ٢٠١٩

•

الهاشتاغ الرسم لحملة GMW
#GlobalMoneyWeek2019

•

الشعار اإلعالي
Learn.Save.Earn.

.

الشعار
ز
ز
ينبىع إدراج هذا الشعار يف كل مادة من المواد
ي
ر
الن سيتم إنتاجها ألسبوع الحملة.
ي

.

المبادئ التوجيهية لتميب العالمة
التجارية لحملة  GMWوأسلوب ها
لقد قمنا بتجميع المبادئ التوجيهية لتميب العالمة التجارية
لحملة  GMWوأسلوب ها ،ويمكنك االطالع عليها ف صفحة
’ ‘Resourcesعىل العنوان التاىل:
www.globalmoneyweek.org
ز
يف هذا الدليل ،ستجد تطبيقات خاصة بشعارات الحملة،
واأللوان المستخدمة فيها ،وعائلة الخط ،ونماذج التصميم
ر
يغىط كافة
تعي عن العالمة التجارية لحملة  .GMWوهو
الن ر
ي
ي
ز
ر
الن يتم إنتاجها لصالح الحملة ،بما يف ذلك األفكار مع
المواد ي
مواد ترويجية لحملة .GMW

االستخدام
اختيار شعار
إىل الحد المعقول ،تركنا لك الحرية الستخدام
ً
شعارا
الشعار .فنحن ال نطلب منك إال تختار
ومرن بشكل واضح.
عاىل الجودة
ي
ي
نرحب باستخدام ألوان الشعار ر
الن تتالءم
بشكل أفضل مع شعاراتك الخاصة يوالمواد فز
ي
الخلفية.
مع شعارات أخرى
ً
سابقا ،ز
ينبىع أن يكون شعار GMW
كما رأرسنا
ي
الشعار األبرز عند استخدامه إىل جانب
شعارات أخرى .الرجاء الحرص عىل عدم
مخالفة هذه التعليمات.

ز
أوىل واحد -عىل
إن الشعار متوفر يف ترتيب ي
شكل نسخة أفقية مكدسة.
إىل الحد المعقول ،تركنا لك الحرية الستخدام
الشعار.
المظهر
عندما تضع الشعار عىل الصفحة ،الرجاء أخذ
ما يىل ز
بعي االعتبار:
ي
•

ز
ينبىع أن رييافق الشعار ً
دائما مع عبارة
ي
مبادرة من منظمة CYFI

•

ز
ينبىع استخدام شعار
عند اإلمكان،
ي
أكي
 GMWعىل شكل عنوان عريض ،ر
ً
حجما من عنوان الفعالية.

•

ز يف حاالت نادرة ،عندما يتعذر ذلك:

بالنسبة إىل  ،GMWالمحافظة عىل صورة متجانسة وعالية
أكي
الجودة ومنظمة تظهر قدرتنا عىل توعية الجمهور بشكل ر
بشأن أسبوع الحملة .ولتحقيق ذلك ،نحتاج إىل مساعدتك!
ز
تميي العالمة
يىل بعض النصائح األساسية حول
وتجد فيما ي
التجارية لحملة .GMW

-

المسائل األساسية
ينبىع التقيد بهذه النصائح عند إعداد المواد ر
ز
اليويجية.
ي
شعار GMW
•

الخط هو  Gothamواألسلوب هو Ultra

ال تنس ر ز
االليام بالقيود التالية:
• ال ز
ينبىع أن يكون لون الشعار بنفس لون
ي
الخلفية ،بحيث ز
ينبىع أن رييز لون الشعار.
ي

ز
األكي عىل
ينبىع أن يكون الشعار
ر
ي
الصفحة؛
عندما ال تكون عبارة Global
 Money Weekواضحة ومرئية
ز
زف العنوان ،ز
ينبىع إدراج الشعار يف
ي
ي
أعىل صفحة ومع أي شعارات
ز
عائدة ر
للشكاء ومدرجة يف أسفل
الصفحة.

ز
ينبىع أن تكون نسخة الشعار
ي
المستخدمة عالية الدقة إىل أقىص
الحدود.

استخدام األلوان
ز
بلوني متغيين-
تم تصميم شعار GMW
األساس للنص واللون األصفر للقطع
اللون
ي
النقدية .لكن يمكن أن تكون القطع النقدية
متعددة األلوان.
ر
يأن الشعار بثمانية
إلضافة المزيد من المرونة ،ي
ألوان مختلفة يمكن االختيار من بينها.

التاىلwww.globalmoneyweek.org :
لتعرف المزيد ،قم بزيارة صفحة ’ ‘Resourcesعىل الرابط
ي

االستخدام الخاط
ً
ً
وحاسما إلقامة
اساسيا
يعتي تجانس الشعار
ر
التجانس والتناسق ز
بي كافة البلدان المشاركة
ز يف حملة .GMW
يىل:
الرجاء تفادي ما ي
ا
• ال تجعل التصميم مائل
• ال تقم بتكبي أو تغيي النسب ز يف أي جزء
من التصميم
• ال تعد ترتيب التصميم
• ال تستخدم التصميم ز
ز
اللون
التباين
ف
ي
ي
المنخفض
نصيحة!
للحصول عىل أفكار وأمثلة حول المواد
راليويجية لحملة  ،GMWاقرأ المزيد ز يف
ز
لتميي العالمة التجارية
المبادئ التوجيهية
لحملة  ٢٠١٩ GMWالمتوفرة عىل موقع
ر ز
ون.
حملة  GMWاإللكي ي

٩

المراجع
ر
الن ستقدم لك
الرجاء االطالع عىل المراجع ي
التوجيهات ز
الضورية لك للتخطيط لحملة GMW
ر
أو تساعدك عىل اليوي ج ألسبوع الحملة .وتتضمن
مراجع حملة  GMWومواردها:
•
•
•

مجموعة أدوات حملة GMW
مجموعة مطبوعات حملة GMW
المبادئ التوجيهية لتميب العالمة التجارية
لحملة  GMWوأسلوب ها
شعارات وتصاميم حملة GMW
ر
النشة اإلعالنية الخاصة بحملة GMW
المواد التعليمية الخاصة بحملة GMW
التقارير الخاصة بحملة GMW
رشائح العرض الخاصة بحملة GMW
استمارة ما قبل حملة *٢٠١٩ GMW
استمارة ما بعد حملة *٢٠١٩ GMW

•
•
•
•
•
•
•

ز
تجدون كافة هذه المراجع يف
التاىل:
صفحة ’ ‘Resourcesعىل العنوان
ي
www.globalmoneyweek.org

دليل حملة  GMWلعام
٢٠١٩
ز
إنه دليل لكل من يرغب بالمشاركة يف
 .GMWوستساعدك مجموعة األدوات عىل
التخطيط للفعاليات وتتضمن معلومات
الن ز
ر
ينبىع إتباعها
ي
حول الحملة ،والخطوات ي
إلعداد خطة الحملة ،واألفكار الخاصة
باألنشطة ،ونصائح خاصة باإلعالن واإلعالم،
باإلضافة إىل المبادئ التوجيهية الخاصة
ز
بتميي العالمة التجارية ،ولمحة عامة عن
المراجع المتوفرة.

نصيحة! تحقق من مجموعة المطبوعات
ر
والن تتضمن
المضافة عىل مجموعة األدوات ي
ر
الن يمكن طباعتها.
المراجع ي

"تعتب حملة  GMWفعالية تربوية مهمة .بحيث
ر
ينبغ أن تلحظ العنارص الرئيسية للعملية ر
الببوية
مسألة تطوير المهارات ذات الصلة بإدارة الموارد
المالية بحكمة ،إذ يفتقر عدد كبب من البالغي إىل
هذه المهارات ،مما قد يؤدي إىل مشاكل كثبة عىل
ً
صعيد التمويل الشخص .بالتاىل ،من المهم جدا
تعليم األطفال كيفية إعداد خطة مالية ،ووضع
خطة مناسبة للنفقات والمدخرات بهدف تعزيز
التخطيط الماىل عىل المدى الطويل ،ر
وشح أهمية
االدخار ف تحقيق األهداف المالية .لذلك ،أعتقد
ّ
بأن فعاليات حملة  GMWتعلم هذه المهارات
العملية المهمة وتدعم عملية توجيه أطفالنا نحو
تحقيق الرفاه الماىل".
ز
ز
ان للشباب
أوكسانا سامبارا ،أستاذ يف المعهد األوكر ي
الذي يحمل اسم إيفان فرانكوGMW2016 ،

١٠

مجموعة مطبوعات حملة
 :GMWالمراجع ر
البويجية
ر
الت يمكن طباعتها
تتضمن مجموعة مطبوعات حملة GMW
مستندات إضافية تساعدك عىل إدارة عملية
ر
اليوي ج لحملتك .GMW
يىل:
وتتضمن مجموعة المطبوعات ما ي
 )1مثال عن قائمة المراجعة الخاصة بحملة
GMW
ز
الصحف الذي يتم التوجه
البيان
عن
 )2مثال
ي
فيه إىل الوسائل اإلعالمية
 )3مثال عن الرسالة الموجهة للتواصل مع
المنظمات األخرى
 )4مثال عن شهادة المشاركة
 )5مثال عن فقاقيع المحادثة القابلة
للطباعة" :أوفر ألن "...و"أفضل ز
مية
ه".....
لحملة  GMWي
 )6مثال عن استمارة التقييم الخاصة
باألطفال والشباب

المبادئ التوجيهية لتميب
العالمة التجارية ل حملة
 GMWوأسلوب ها لعام ٢٠١٩
ز
يف هذا الدليل ،ستجد تطبيقات خاصة
بشعارات الحملة ،واأللوان المستخدمة فيها،
ر
تعي عن
الن ر
وعائلة الخط ،ونماذج التصميم ي
يغىط
العالمة التجارية لحملة  .GMWوهو
ي
ر
الن يتم إنتاجها لصالح الحملة،
كافة ز المواد ي
بما يف ذلك األفكار مع مواد ترويجية لحملة
.GMW

نصيحة! تحقق من شعارات وتصاميم
حملة  GMWللحصول عىل أفكار ملهمة
خاصة بالمواد التسويقية.

شعارات وتصاميم حملة
GMW
نوفر لك نسخ متعددة
ر
الن
 GMWمع الملصقات ي
كمواد ترويجية للحملة.

ومختلفة لشعار
يمكن استخدامها

نصيحة! تعلم المزيد من مستند المبادئ
ز
بتميي العالمة التجارية
التوجيهية الخاصة
لجملة  GMWوأسلوب ها لعام  ٢٠١٩لمعرفة
ز
وتميي
كيفية استخدام الشعار بشكل صحيح
ر
الن ستنظمها عىل
العالمة التجارية للفعالية ي
أنها ً
جزءا من حملة GMW

ر
النشة اإلعالنية الخاصة
بحملة GMW
ر
النشة اإلعالنية عبارة عن مستند من
ز
ز
صفحتي ،يمكنك استخدامه يف
ر
الن تسبق حملة  GMWمن
الفعاليات ي
أجل ر
اليوي ج للحملة والتوعية بشأنها!
وتتضمن معلومات عن ،GMW
واألنشطة ،والمراجع ،ومنظمة .CYFI

رشائح العرض الخاصة
بحملة ٢٠١٩
يتضمن ملف باور بوينت هذا معلومات حول
الحملة ،واألنشطة ،والمراجع ،والجهات
الداعمة ،ومنظمة  .CYFIال رتيدد باستخدام
ررسائح العرض هذه ر
لليوي ج لحملة GMW
الخاصة بك.
باإلضافة إىل ذلك ،ستقام المحادثات التحضيية
ر
اإللكيونية قبل تنظيم حملة
والمنتديات
 GMWمن أجل دعم المنظمات ،والمؤسسات
واألفراد ز يف عملية التنظيم.
تابعنا للحصول عىل المزيد من المعلومات حول
مواعيد انعقاد المحادثات التحضيية!

المواد التعليمية الخاصة
بحملة GMW
تم إعداد المواد التعليمية الخاصة بحملة
 GMWبالتعاون مع مؤسسة أفالطون
الدولية وتتضمن مواضيع مثل :إعداد
ز
الميانية ،واالستثمار ،واإلنفاق،
والكسب ،وريادة األعمال وغيها .وقد تم
تكييف هذه المواد بشكل خاص لتتالءم
ز
ز
ز
أساسيتي هما من عمر
عمريتي
فئتي
مع
 ١٠إىل  ١٤ومن عمر  ١٥إىل  .١٨ويمكن
ز
استخدامها يف الصف لتطوير وتنمية
معلومات الطالب ومهاراتهم المالية ،أو
يمكن استخدامها كجزء من خطة أوسع
ز
التعليم
الماىل يف المنهج
لدمج التعليم
ي
ي
المدرس.
ي

التقارير الخاصة بحملة
GMW
منذ عام  ٢٠١٣ر
وحن تاريخه ،قام فريق
 GMWر
بنش  ٦تقارير حول حملة
 GMWبحيث تقدم هذه التقارير لمحة
ر
الن جرى
عامة عن ز األنشطة والفعاليات ي
تنظيمها يف بلدان مختلفة حول العالم.
وإن هذه التقارير مليئة بأفكار مبدعة
ورائعة حول كيفية مشاركة األطفال
والشباب ،والمجتمعات ،والبلدان حول
العالم ز يف حملة .GMW

استمارة ما قبل حملة
٢٠١٩ GMW

استمارة ما بعد حملة
٢٠١٩ GMW

ز ز
كي يف حملة
كل عام ،نطلب من المشار
 GMWتعبئة استمارة ما قبل الحملة قبل
أسبوع الحملة من أجل تقديم معلومات
ر
الن يخططون
حول
الفعاليات واألنشطة ي
لتنفيذها ز يف إطار الحملة.

ز ز
كي يف حملة
كل عام ،نطلب من المشار
 GMWتعبئة استمارة ما بعد الحملة بعد
انتهاء أسبوع الحملة من أجل تقديم
ر
الن
معلومات حول الفعاليات واألنشطة ي
شملها أسبوع الحملة.

ز
وتستخدم المعلومات المقدمة لنا يف الرسالة
ر
الن تصدرها حملة GMW
اإلخبارية اليومية ي
ز
االجتماع.
وف مواقع التواصل
ي
ي

ز
وتستخدم المعلومات المقدمة لنا يف مواقع
االجتماع والتقرير الخاص بحملة
التواصل
ي
.GMW

المهلة الزمنية :الرجاء تعبئة هذه االستمارة
ز
يف مهلة أقصاها  ١١مارس .٢٠١٩

المهلة الزمنية :الرجاء تعبئة هذه االستمارة
ز يف مهلة أقصاها  ٣٠أبريل .٢٠١٩

ز
التاىلwww.globalmoneyweek.org :
تجدون كافة هذه المراجع يف صفحة ’ ‘Resourcesعىل الرابط
ي
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بمبادرة من

اتصل بنا
التاىل:
إذا أردتم طرح أي أسئلة ،الرجاء االتصال بنا عىل العنوان
ي
فريق  GMWز يف المنظمة الدولية لتمويل األطفال والشباب
)Child & Youth Finance International (CYFI
ر
أمسيدام ،هولندا
ص.ب رقم  ،1001 ،16524آر إي
www.childfinanceinternational.org
globalmoneyweek@childfinance.org
+31 (0)5203900

اتبع  GMWعب ر
اإلنبنت!
ر
www.globalmoneyweek.org
@GlobalMoneyWeek
الرسم لحملة  GMWهو #GlobalMoneyWeek2019
الهاشتاغ
ي

ر
بالشاكة مع

ر
ر
اإلفريف
بالشاكة مع مفوضية االتحاد

