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هناك ما يزيد عن بليون فتاة يف العامل. وإن حركة املرشدات وفتيات الكشافة هي املساحة التي يحتاجونها ليكونوا بأفضل حال.

وعىل مدار فرتة تزيد عن مائة عام، ظلت حركتنا هي الحركة العاملية الوحيدة املوجهة كلية نحو كل فتاة وأي فتاة. يف مواقعهم 

املحلية – لتكون آمنة من األحكام الجائرة والقوالب النمطية والعنف – إذ تتعلم الفتيات عن طريق األداء وتكوين الصداقات 

واملرح.

لتتمتع الفتيات بالحرية ملا يريدونه من كل ما تقدمه الحركة، إذ تستطيع الفتيات تحقيق كامل قدراتهن لتصبحن أفراداً يتمتعن 

بالسعادة وحب املغامرة، مع املهارات واملواقف لتغيري مجتمعاتهم وعاملهم.

إن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تخلق أجياالً متواصلة من الفتيات املتمكنات الاليت يتمتعن بالعدالة والجرأة. وتعمل الجمعية 

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل جعل الحركة مزدهرة، ومتحدة ومتنامية.

منذ أن اجتمعنا معاً يف هونج كونج، حققنا قدراً كبرياً من 
اإلنجازات كحركة عاملية ألجل تحقيق طموحاتنا يف تنمية عضويتنا 

حتى يتمكن املزيد من الفتيات والشابات من اإلستفادة من تجربة 
تغيري الحياة لكونها مرشدة أو فتاة كشافة.

ويف مؤمترنا العاملي األخري، أبلغتمونا بأن الفريق العاملي بالجمعية 
العاملية بحاجة إىل اإلنخراط بشكل أفضل وفهم ما يحتاجه 

أعضاء الجمعية العاملية ورغبتهم يف منو حركتنا. ولقد أصغينا 
إىل مالحظاتكم وعىل مدى السنوات الثالث املاضية، قام الفريق 
العاملي بالجمعية العاملية بتغيري الفكر التنظيمي ليكون األعضاء 

هم املحرك الفعيل له. 

ونحن ملتزمون بارشاك أعضائنا والتشاور معهم بشأن املجاالت 
األساسية لعملنا، واستخدام هذه الرؤية لضامن دعمنا ألولويات 

املنظامت األعضاء. وقد تحقق ذلك من خالل استقصاءات العضوية 
السنوية لدينا، والبحث املتعمق يف املوضوعات الرئيسية مع نخبة 

من املنظامت األعضاء ومن خالل التشاورات يف املؤمترات اإلقليمية 
والعاملية.

لقد قمنا بتطوير مقرتحنا الخاص بالقيمة والذي يوضح التزام 
الفريق العاملي بالجمعية العاملية نحو تزويد املنظامت األعضاء 

باألدوات واالتصاالت التي يحتاجونها. لقد أنشأنا وأطلقنا عالمتنا 
التجارية الجديدة، وهذا أمر بالغ األهمية لتقديم الهوية القوية 
والبرصية والصوت العاملي الذي قلتم لنا أنكم تريدون أن تروه.

إننا ندرك أنه لتحقيق أهداف النمو الواردة يف اسرتاتيجية تنمية 
العضوية لدينا، يجب علينا جميعاً أن نعمل معاً. فالنجاح يتطلب 
منا أن نستهدف مواردنا لتكون يف جوهر حركتنا – وهي املجاالت 

التي تحقق أكرب فارق يف حياة الفتيات عند املشاركة فيها. ومن 
خالل برنامجنا الريادي الرائد، وبرامجنا للفتيات مثل “حرة ألكون 

أنا” ومن خالل توسيع تجاربنا الدولية، ميكننا دعم املنظامت 
األعضاء الحداث فارق حيوي يف حياة الفتيات.

وعىل مدى الثالث سنوات املاضية، لعبت مجموعات العمل 
املعنية بنمو العضوية وخدمات العضوية دوراً هاماً يف دفعنا 
نحو تحقيق أهدافنا اإلسرتاتيجية من خالل الخربات املشرتكة 

وااللتزام باالبتكار والتعاون القوي. وقد قامت مجموعات العمل 
هذه بتنفيذ مشاريع مهمة مثل أعاملنا يف االستجابة الرسيعة من 

أجل وصول حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل بلدان جديدة، 
واجتامع املائدة املستديرة للنمو ألجل تحفيز االبداع داخل 

املنظامت األعضاء ومنتدى تجارب املرشدات وفتيات الكشافة.

وشملت خطة السنوات الثالثة توقعاتنا بأننا سوف نقوم بتنويع 
دخلنا بشكل متزايد إضافة إىل رسوم العضوية. وقد كان هذا 

النمو أبطأ من املخطط ألننا أردنا أوالً أن نكون واضحني حول 
الخدمات األكرث أهمية ألعضائنا من أجل مواءمة الدخل الجديد 
ألولوياتنا، فضالً عن تطوير العالمة التجارية الجديدة لتكون أكرث 

جرأة ألجل املساعدة يف إرشاك مجموعة أوسع من مساندينا 
بالتمويل. 

ولتحقيق رؤيتنا لعام 2020، يف عامل معقد ومتغري، سوف نحتاج 
إىل مواصلة االبتكار والتكيف واملرونة من أجل االستجابة 

األفضل ألولويات أعضائنا. ونحن عىل يقني من أن الخطوات 
التي اتخذناها يف فرتة السنوات الثالث هذه تضعنا يف موقف 

أقوى كحركة، وبإمكاننا معاً أن نبني عىل هذه اإلنجازات لتمكني 
الفتيات والشابات حقاً من تحقيق كامل قدراتهن وإمكانياتهن 

عىل أكمل وجه.

نوسيات اتينأ                                                                              دتسنيرج الوكين

ةفاشكلا تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا ،ةيذيفنتلا ةسيئرلا             ةفاشكلا تايتفو تادشرملل ةيملاعلا ةيعمجلا ،يملاعلا سلجملا ةسيئر 
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َمن نحن منتعشة، ومتحدة ومتنامية



العمل كجرس

تعزيز الروابط بني منظامتنا األعضاء واملتطوعات والفتيات حتى يتمكنوا من العمل، والتعلم واملشاركة معاً. ونحن نتواصل مع 
املنظامت والرشكاء الذين يشاطروننا الفكر.

يف العمل: حققت فعالية منتدى عامن 2015 مساحة جديدة للقادة العاملني عىل املستوى الوطني يف تجربة املرشدات وفتيات الكشافة للتعلم من بعضهن 
البعض، وتبادل األفكار والتواصل مع تنوع حركتنا العاملية. لقد أصبحوا أبطال رائدين يف مسار التعلم املثري لالهتامم واألكرث صلة حيث يسهل الوصول إليه. إذ 

يستخدم أسلوبنا التعليمي املتميز إىل أقىص إمكاناته، ويضع الشباب يف مركز الصدارة.

حامل الشعلة 

إننا نعزز ونشارك رسالة حركة املرشدات وفتيات الكشافة. إذ نوصل تأثرينا إىل العامل ونعمل لبناء رشاكات عاملية قوية.

يف العمل:لتسليط الضوء عىل الكيفية التي ميكن بها للفتيات والشابات احداث TeamGirl# لعام 2016، قامت الجمعية العاملية  )GDI( مبناسبة اليوم العاملي 
للفتاة  فارق  يف مجتمعاتهن . وجرت مشاركة قصص خمس مرشدات وفتيات كشافة من خمسة أقاليم توضح كيف أن الفتيات والشابات خرباء بالنسبة 

ألحتياجاتهن ويسهمن إسهاماً حقيقياً يف نجاج أهداف التنمية املستدامة العاملية. ولقد كانت TeamGirl#  مثاالً ناجحاً لرسالة الجمعية العاملية التي يجري 
مشاركتها مع وسائل اإلعالم العاملية. وقد تحققت التغطية بأصوات املرشدات وفتيات الكشافة عىل شبكة يس إن إن ،والجارديان، ويب يب يس فوكس عن أفريقيا، 

ورويرتز ، وهافينجتون بوست، وديفكس، ومجلة ستاندرد إيشو وهيومانوسفري. 

التنمية والنمو 

نقدم األدوات والدعم للمنظامت األعضاء ملساعدتهم عىل تنمية حركة املرشدات وفتيات الكشافة. وإننا ندعم املنظامت األعضاء من منظور 
عاملي لتكون منظامت وطنية قوية موجهة نحو تقديم تجارب عالية الجودة للمرشدات وفتيات الكشافة. 

يف العمل: مع حضور 100 مشاركة من 42 منظمة عضو وحضور مئات أخرى عرب البث اإللكرتوين باإلنرتنت، جلبت فعالية املائدة املستديرة للنمو كبار 
املتطوعات واملوظفني والخرباء الخارجيني معاً ملناقشة إسرتاتيجيات النمو. ومن خالل تبادل أفضل املامرسات وتوفري إرشادات بشأن كيفية بناء الرشاكات وتبادل 

املعارف واملهارات، ساعد هذا الحدث يف توفري اإللهام وتقديم األدوات واإلرشادات لنمو العضوية.

للمساعدة يف تركيز أعامل الفريق العاملي بالجمعية العاملية وضامن قيامنا بتقديم الدعم املناسب ملنظامتنا األعضاء، 

قمنا بتطوير إقرتاح القيمة لدينا. حيث ميثل االلتزام الذي قطعناه عىل أنفسنا لنقدم لكم الدعم الذي تحتاجونه 

للنمو، والتواصل مع بعضنا البعض، والتحدث جهاراً وعلناً عن القضايا التي تهم الفتيات والشابات. ونحن نستعرض 

الرحلة التي قمنا بها خالل الفرتة من 5102 إىل 7102، سوف نعرض لكم كيف أنجزنا العمل عرب هذه املوضوعات 

الرئيسية.

“لقد قدمت لنا باقة كبرية من األفكار الجيدة – إنها توفر لنا منرباً ملشاركة وتبادل األفكار بل حتى تكوين صداقات – لقد كانت بشكل عام 

تجربة رائعة تثقيفية” 

)مشاركة من منتدى عامن عام 2015(

“يف بعض األحيان من الصعب جداً أن ندرك وجود فتيات وسيدات يف مجتمعي خالل هذا اليوم ويف هذا العرص ال يستطعن 

الحصول عىل املنتجات الصحية األساسية، وهناك فتيات تواجهن الزواج املبكر، وهناك عدد قليل جداً من الفتيات والنساء يشغلن 

األدوار القيادية. ولكنني عقدت العزم عىل تغيري ذلك، نظراً ألنه من خالل تعليم الفتيات وتثقيفهن نستطيع أن نغري العامل. ولقد 

شاهدت أشياء جيدة تحدث بالفعل” 

( #TeamGirl Champion) - لويس، مالوي

“لقد جددت املائدة املستديرة الخاصة بالنمو شغفي واهتاممي بحركة املرشدات وفتيات الكشافة... إمنا يؤكد ذلك متاماً أنه باستطاعتنا أن 

نتعلم الكثري من املنظامت األخرى”.

 )مشاركة يف املائدة املستديرة للنمو عام 2015(

إقرتاح القيمة:
نقدم ألعضائنا األدوات واالتصاالت والصوت العاملي الذي يحتاجون إليه للحفاظ عىل منظمتهم

 مزدهرة، ومتحدة ومتنامية.

واملكونات الثالثة القرتاح القيمة هي:
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إقرتاحنا للقيمة 



لقد قمنا جنباً إىل جنب مع تطوير إقرتاح القيمة، بتحديث العالمة التجارية للجمعية العاملية حتى نتمكن من التواصل بشكل أكرث 
فعالية من ناحية تقديم هويتنا وما نؤيده. وسيساعدنا ذلك عىل تواجد عاملي أقوى كخرباء يف مجال الفتيات والشابات ولدعمنا 

للبحث عن فرص متويل جديدة.

لقد جاء تدشني العالمة التجارية تتويجاً للعمل عىل مدار عامني، حيث تم استقبال ردود الفعل من املنظامت األعضاء واملتطوعات والقادة واملوظفني. وكانت ردود الفعل الواضحة هو أن 

الجمعية العاملية بحاجة إىل صورة عامة أقوى وأكرث وضوحاً ومتسقة، للمساعدة يف إعادة تأكيد دور املرشدة وفتاة الكشافة يف عامل اليوم. وقد احتجنا إىل تحسني الوعي وفهم فوائد الحركة 

عىل الصعيدين العاملي والوطني.

وستساعد العنارص املختلفة للعالمة التجارية الجديدة يف وضع الجمعية العاملية باعتبارها الحركة الوحيدة يف العامل لكل فتاة وأي فتاة. فضالً عن قصة العالمة التجارية الجديدة التي توضح 

هويتنا وما ندعمه كحركة. كام أن ألواننا ومناذجنا الجديدة النابضة بالحياة ونربة صوتنا املستحدثة سوف تساعدنا عىل رشح عملنا والتأثري الذي ميكن أن نضفيه عىل حياة الفتيات بطريقة 

أكرث بساطة وإنجازاً وجاذبية.

وخالل هذا التقرير، سوف تالحظوا العالمة التجارية الجديدة يف العمل سواء يف ثوبها الجديد من ناحية التصميم ويف وضع أصوات الفتيات يف قلب ما نقوم به.

إذ نعمل جميعنا يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة نحو هدف واحد – عامل تكون فيه الفتيات والشابات كلهن جديرات باالحرتام ويستطعن اتخاذ إجراءات لتغيري العامل. يجب أن تظل 

أصوات الفتيات ومصالحهن وقصصهن يف صميم عملنا. وتوضح عالمتنا التجارية الجديدة هذه الرسالة يف ثالث كلامت بسيطة – “من أجل عاملها”.

 تستطيع الفتيات أن يحدثن التغيري، إذ أننا نشكل

 نصف مجتمعنا،

، لوال، 20 عام، الكويت

إن مشاركتنا يف املؤمتر اإلقليمي ألفريقيا قد 

كانت مصدر اثراء لتجربتي وفهمي للقضايا 

العاملية وأتاحت يل الفرصة للمساهمة يف 

القرارات التي اتخذت يف إطار منظمتي 

العضو. 

مبجيئي إىل هنا، أدركت كيف أثرت حركة سونيا أسو، غانا

املرشدات وفتيات الكشافة وغريت حياة 

الكثريين من الفتيات والشابات يف جميع 

أنحاء العامل.

 )نيكول، الواليات املتحدة األمريكية، 

متطوعة يف باكس لودج(

يف جمعية جورجيا لفتيات الكشافة، تتعلم الفتيات 

التحدث عام يدور يف أعامقهن، وأن يخرجوا من 

رشنقاتهن ليصبحن أكرث إستقالليًة. إذ تصبح الفتيات أكرث 

ثقة بكينونتهن وما يفعلنه. ويجب عىل الفتيات األخريات 

املشاركة مع فتيات الكشافة ألن هذا سيعطينهن تجربة 

حياتية زاخرة باملهارات” 

تاتا، 6 1عام، جورجيا

ردود الفعل من املشاورات عن العالمة التجارية 

أجريت املراحل النهائية من مشاوراتنا للعالمة التجارية يف املؤمترات اإلقليمية يف عام 2016 حيث وافق 57 يف املائة من األفراد 

عىل أن الهوية البرصية املتناسقة للجمعية العاملية هي ما نحتاج أن نكون فيه أكرث وضوحاً. كام أن نسبة 58% وهي نسبة 

ساحقة أخربتنا بأنه علينا أن نحافظ عىل الشعار الحايل، لذلك حافظنا عىل الرسمة ثالثية األوراق التي تعرفونها وتحبونها. كام 

أوضحت املشاورات أيضاً بأن 76% منكم أعجبتهم قصة عالمتنا التجارية، وأن 16% منهم فضلوا أن يكون الشعار النيص “من 

أجل عاملها” لذلك بدأنا يف تحقيق ذلك عملياً يف كل ما نقوم به. 
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من أجل عاملها                  



OUR PROGRESS ON OUTCOME 1:

لقد قمتم بإبالغنا يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني، بأننا نحتاج إىل منو وتنويع عضويتنا. وخالل الفرتة من 2015 إىل 2017، 

كانت مهمتنا هي االستمرار يف تقديم خدمات عضوية فائقة الجودة ومتكاملة والعمل مع املنظامت األعضاء ملساعدتهم يف توسيع 

الفرص املتاحة ملزيد من الفتيات يف مزيد من األماكن. ويف إسرتاتيجية 2015 – 2017، قلنا بأننا سوف:

سوف نعمل عىل زيادة وتنمية عضويتنا

•  ننمى العضوية إىل 12 مليون عضو مع حلول عام2020 

•  زيادة عدد املنظامت األعضاء من 145 إىل 154 مع حلول عام 2020 

خالل الفرتة من 2015 – 2017، وجهنا أنظارنا نحو زيادة وتنويع عضويتنا عن طريق:

تكوين فريق استجابة رسيعة من املتطوعات لتشجيع مساندة البلدان الجديدة لالنضامم إلينا، األمر الذي مكننا من العمل بطريقة فعالة   •
مع عدد من البلدان / الواليات الجديدة ومنها ألبانيا، والجزائر، وأذربيجان، وبلغاريا، وكوموروس، وكرواتيا، وأثيبويا، والجابون، وموزمبيق والنيجر 

وفلسطني. ونتوقع اقرتاح ثالثة بلدان جديدة للعضوية عام 2017.

لقد عارصت بعض منظامتنا األعضاء وأقاليمنا مستويات منو مذهلة – فلقد منت العضوية ألعداد 
تزيد عن 300,000 يف إقليم أفريقيا خالل السنوات الثالث. كام أن إقليم آسيا باسفيك هو اآلن أكرب 

إقليم بالجمعية العاملية حيث يبلغ تعداد أعضائه 3,76 مليون عضوة.

ويف 2020 – 2018، سوف نستمر يف بناء نجاحاتنا والتعلم عن طريق:

النتيجة األوىل يف العمل

“يا له من يشء رائع! صداقات جديدة – التزامات جديدة! فإنه يشء رائع جداً التواصل مع العديد من الشابات 
األخريات الاليت يشاركن شغفنا يف تحسني حياة الشابات األثيوبيات. ونحن ملتزمون نحو مبواصلة ذلك بروح قوامها 

“إذا مل يكن ذلك مبعثاً للمرح، فإنه لن يكون مصدر إرشاد”. لوزا تسيجايا، أثيوبيا

نعتقد أنه يجب أن تتاح الفرصة لكل فتاة للنمو والتطور وتحقيق كامل طاقاتها. ولجعل ذلك واقعاً ملموساً، يقوم 
فريق االستجابة الرسيعة لدينا مبساندة النهج املبدعة لنمو العضوية. ويف أثيوبيا يُقدم برنامجنا “حرة ألكون أنا” مساراً 
نحو العضوية حتى ميكن لشابة مثل لوزة أن تخترب املزايا الرائعة لحركة املرشدات وفتيات الكشافة قبل تكوين هيكل 

رسمي ملنظمة عضو.

إعداد إطار عمل لتحديد األولويات الرئيسية للمنظامت األعضاء 
وكيف ميكن للفريق العاملي بالجمعية العاملية أن يُقدم الخدمات 

املطلوبة لتدعيم قدرات ومنو املنظامت األعضاء.

سوف يساعد يف منو الفتيات خطوة بخطوة عن 

طريق مساعدتهم للشعور بالطأمنينة وأن يكونوا 

أكرث ثقة... سوف تؤثر برامج املرشدات وفتيات 

الكشافة عىل حياتهم لدرجة كبرية. وسوف يتمكنوا 

من اإلنضامم يف العديد من األنشطة، وأن يتحلوا 

بالشخصية االجتامعية، ويشاركوا يف التدريبات 

املحلية والدولية وعمل العديد من الصداقات من 

كل أنحاء العامل.

 أوليا، أذربيجان

تبني نهج مرن يف البلدان التي رمبا يصعب فيها تأسيس   •
منظمة رسمية عن طريق العمل مع األبطال الرائدين محلياً لتقديم 

برامجنا كوسيلة ملشاركة الفتيات والشابات يف حركتنا. وهذا هو النهج 
الذي اتخذناه يف أثيوبيا وأملانيا، حيث عقد األبطال الرائدون املحليون 

اجتامعات ناجحة يف أوائل عام 7102 ملشاركة الجهات املعنية الرئيسية 
مثل الحكومة واملنظامت الشبابية األخرى، واملنظامت الدينية واملمولني 

املحتملني.

تقديم فعاليات مثل املائدة املستديرة للنمو إلبراز قيمة   •
مشاركة النهج املختلفة نحو النمو من خالل عدد من املجتمعات 
والثقافات والبيئات ولتسليط األضواء عىل الكيفية التي ميكن فيها 

لتوسيع التنوع أن يكون مساراً هاماً للنمو.

وضع النمو كأولوية بني الفريق العاملي للجمعية العاملية واملنظامت األعضاء. • 

ولقد تراوحت مستويات النمو بصورة ملموسة عرب الحركات العاملية املتنوعة، 

ففي بعض املناطق كانت قوية بصورة متسقة. ويناًء عىل مستويات النمو 

الحالية لن نلبي هدفنا يف بلوغ 12 مليون عضو ما مل تكن هناك نقلة فعلية 

عن الكيفية التي نعمل بها بصورة جامعية عىل املستويات العاملية واإلقليمية 

والوطنية. وتلعب املنظامت األعضاء دوراً حيوياً يف تحقيق النمو يف بلدانهم 

وبيئاتهم.

تقديم إطار بناء القدرات املطور حديثاً والذي ميكننا من تقديم املساندة • 

املطلوبة املُعدة خصيصاً ملساعدة املنظامت األعضاء واألقاليم يف النمو خالل 

أجوائهم الخاصة.

غرس عرض القيمة يف كافة مجاالت العمل، حتى نستطيع تجسيد مزايا وقيمة • 

الجمعية العاملية لجذب املنظامت األعضاء الجدد.

“تتبع ومساندة التقدم املحرز يف املنظامت األعضاء الجدد املحتملة بصورة • 

نظامية أكرث.
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مدى التقدم الذي أحرزناه بخصوص النتيجة األوىل:



نعمل عىل زيادة الصورة املرئية وأثر حركة املرشدات وفتيات الكشافة عىل األصعدة العاملية واإلقليمية والوطنية.• 

التأكد من أن الجمعية العاملية واملنظامت األعضاء معرتفاً بها وتعمل كمنظامت رائدة يف القضايا التي تهم الفتيات.• 

التواصل بصورة أفضل وتطويع مساندة الفتيان والرجال داخل حركتنا ومع الرشكاء الخارجيني لتحقيق رؤيتنا ورسالتنا.• 

يف2017 – 2015 ، قمنا بتحسني الصورة واملظهر املريئ لحركتنا عن طريق:

سوف نعمل عىل تحسني الصورة واملظهر املريئ لحركة املرشدات وفتيات الكشافة عىل كافة املستويات

يف املؤمتر العاملي لعام2014 ، أبلغتونا بأننا نحتاج إىل تحسني صورتنا وشكلنا املريئ. فمن 20172 – 015 عملنا لنصبح أكرث توجهاً 

للخارج ولتوصيل أثر حركتنا بوضوح عىل الصعيد العاملي. ويف إسرتاتيجية 2017 – 2015، قلنا بأننا سوف:

لقد طورنا موقع إنرتنت جديد يف 2015 تخطى عدد زواره املستهدف يف عامه األول نسبة 20% )ما 
يزيد عن 670,000 زيارة(. وباملثل، منا مشاهدوا قنواتنا عىل الفيس بوك وتويرت بنسبة تزيد عن 

20% عام 2016.

لقد تعلمت أننا يجب أال نفرق بني الرجال 

والسيدات وأنه يجب معاملتهم عىل قدر 

املساواة.

 شارانج، كشاف عمره 13 عاماً، الهند

سوف نستمر يف البناء عىل هذه النجاحات والتعلم منها يف 2020-2018 عن طريق:

النتيجة الثانية يف العمل:

“التحدث جهاراً يستطيع أن يصنع الفارق! وعندما قدمنا ألول مرة منهجنا بعنوان “أصوات ضد العنف”، 
حرضت هذه الفعالية 856 فتاة وفتى باإلضافة إىل 100 مدرس وقائدة من الراشدات من 54 مدرسة... وقد 
أظهر قوة املرشدات وجاء إىل مخيلتي أنه عندما يتم إعطاء الفتيات مساحة آمنة للتحدث علناً وجهاراً، فإن 
ذلك يستطيع أن يغري حياة الناس. إنني أعرف ذلك نظراً ألنني عشت خالل هذا العنف. ولقد جعلني ذلك 
أن أكون الشخصية التي أنا عليها اآلن وأعطاين الثقة يف أن أتحدث علناً وجهاراً عن نفيس ونيابة عن آالف 

الفتيات بأنحاء العامل. ولذلك فإنني دامئاً ممتنة وشاكرة لذلك” إديث، نيجريا

إننا ندرك بأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تؤثر عىل األفراد واملجتمعات والعامل. إننا نشارك القصص 
مثل قصة إديس من خالل حمالت إعالمية عاملية فمثالً حملة 16ways in #16days 2016# . ولقد شاركنا 

وسوف نستمر يف املشاركة بقصص قوية من متطوعات قدمن الحملة العاملية بعنوان “أوقفوا العنف” ومنهج 
“أصوات ضد العنف”

مساندة األقاليم واملنظامت األعضاء حتى ميكنهم استخدام العالمة التجارية الجديدة، إذا رغبوا يف ذلك. وسوف نُقدم خربات اتصاالت أوسع • 
ومساندة يف هذا املجال حتى ميكن للمنظامت األعضاء أن تحيك قصتهم وتعمل عىل زيادة ملفهم عىل الصعيد الوطني.

زيادة العمل نحو أن نصبح صوتاً عاملياً يف القضايا التي تهم الفتيات والشابات. ويشمل ذلك االستجابة ألجندة األخبار والعمل عن قرب مع • 
منظامتنا األعضاء حتى ميكننا االستجابة برسعة وبصورة علنية للقضايا العاملية ذات الصلة. 

تنمية حمالت إعالمية وحمالت اتصاالت ذات طابع بارز مع أصوات وآراء الشابات يف قلب كل يشء نفعله. وسوف نستمر يف مشاركة • 
املعلومات واملوارد واملساندة مسبقاً مع املنظامت األعضاء حتى ميكنكم إعالء ملفكم الوطني.   

تطوير وإطالق عالمة تجارية جديدة جريئة تعكس روح وطاقة • 
وإثارة حركتنا. وتتوفر اآلن بعض أدوات العالمة التجارية املتاحة 
للمنظامت األعضاء وسوف تنعقد ورش العمل يف املؤمتر العاملي.

إطالق موقع إنرتنت جديد يف 2015، وتجديده عام 2017 ليعكس • 
عالمتنا التجارية الجديدة. ولقد واصلنا يف تنمية قنواتنا للتواصل 

االجتامعي وافتتحناها عىل إنستاجرام عام 2017.

تقديم حمالت اتصاالت ناجحة إلبراز الفعاليات الرئيسية التي • 
تشمل يوم الفتاة العاملي، ويوم الذكرى العاملي ويوم املرأة 

العاملي، مع توليد تغطية إعالمية دولية عىل املنافذ الرئيسية ومنها 
الجارديان والبي يب يس واليس إن إن.

قيام تسع منظامت أعضاء يف التعليم املشرتك بتقديم برنامج • 
الجمعية العاملية بعنوان “أصوات ضد العنف” لكل من الفتيات 

والفتيان ممن ترتاوح أعامرهم بني 5 و 52 عاماً. وهذه البلدان هي 
الربازيل، وشييل، وكوستا ريكا، والهند، وإيطاليا، والربتغال، ورواندا، 

وتونس وتوجو.
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التقدم الذي أحرزناه يف النتيجة الثانية:             



نعمل عىل تدعيم قدرتنا يف مشاركة عرشة ماليني من األعضاء واملساندين اآلخرين يف حمالتنا وبرامجنا العاملية• 

تعضيد وتقوية املنارصة خالل الحركة• 

إعالء امللف الخارجي للجمعية العاملية كمنظمة تحقق فارقاً يف القضايا الرئيسية التي تشمل العنف وتقدير الذات واالستدامة• 

يف 2017-2015، أملينا نفوذنا عىل القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات عن طريق:

        سوف نبني نفوذنا يف القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات

لقد أبلغتمونا بأننا نحتاج إىل نرش التوعية لحمالتنا عن القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات إىل جمهور عاملي عىل نطاق 

أوسع بكثري. ومن2017 – 2015 ، عملنا إليضاح تأثري 01 ماليني من املرشدات وفتيات الكشافة يف التحدث جهاراً واتخاذ إجراءات 

عىل املستويات املحلية والوطنية والعاملية. ولقد قلنا بأننا سوف:

“التقرير اإللكرتوين  U-Reportهو أداة مذهلة 
تسمح بسامع أصوات الشباب. إنها تعطي لنا الفرصة 

لنرش اآلراء ومشاركة الحلول عن القضايا التي 
تؤثر عليهم مع بعضهم البعض ومع صناع القرار 

الرئيسيني.” فريونيكا، 21 عام، اإلكوادور

افتتاح التقرير اإللكرتوين U-Report يف عام 2016 الذي تضمن • 
املرشدات وفتيات الكشافة يف 60 دولة، يف مشاركة مع اليونيسيف. 
وإن التقرير اإللكرتوين هو منصة لرسائل التواصل االجتامعي حيث 

يستطيع الشباب أن يتحدثوا علناً وأن يتم سامع أصواتهم بشأن القضايا 
التي تهمهم. وتقوم تسع منظامت أعضاء بتطوير رشاكات عىل املستوى 

الوطني بشأن التقرير اإللكرتوين مع مكاتب ومنظمة يونيسيف يف 
البلدان. 

تقديم أربع ورش نشطة “لتدريب املدربات”   ACTIVATE عن • 
طريق ُميرسات الجمعية العاملية إىل 182 مشرتكة من 35 دولة. كام تم 

تقديم 50 فعالية إضافية من ACTIVATE عىل املستوى الوطني حيث 
قدمتها 98 مدربة وطنية تم تدريبهم يف هذا الربنامج. وقد اشرتك ما 

يقرب من 10,000 قادة من الشباب يف أنشطة زيادة التوعية.

التأكد من سامع آراء ووجهات نظر الشابات يف االجتامعات العاملية، • 
فمثالً املفوضية عن وضع املرأة، وهابيتات 3 التابعة لألمم املتحدة 

ومنتدى الشباب UN ECOSOC و COP 20  والجمعية العمومية 
باألمم املتحدة.

إضفاء الصبغة الرسمية لرشاكتنا طويلة األمد مع هيئة نساء األمم • 
املتحدة عن طريق توقيع مذكرة تفاهم تهدف إىل تقوية تعاوننا لتعزيز 

املساواة بني الجنسني وحقوق كافة الفتيات والشابات.

تنمية نهجنا ملساندة تقديم أهداف التنمية املستدامة العاملية الجديدة • 
وتأسيس رشاكة thegoals.org وهي أداة متاحة لكل منظامتنا األعضاء 

ملساندة الفتيات يف التعلم واتخاذ إجراء والتواصل مع الشباب حول 
العامل.

إطالق املرحلة الثانية من برنامجنا “حرة ألكون أنا” مع دوف، ويهدف • 
للوصول إىل ثالثة ماليني آخرين من الشباب عىل الصعيد العاملي مع 

حلول عام 2020. ويشمل ذلك شارة جديدة باسم العمل ألجل تعزيز 
الثقة الجسدية لتشجيع الشباب يف القيام بحمالت وتعضيد الثقة 

الجسدية يف مجتمعاتهم.

وسوف نستمر يف البناء عىل هذه النجاحات والتعلم يف 2020-2018 عن طريق: 

النتيجة الثالثة يف العمل 

“تشري الشواهد بأنه يف حالة عدم سامع أصوات الفتيات، فسوف يعمل ذلك ضدنا. وال تصل مخاوفنا أبداً 
إىل قمة األجندة السياسية. إذ تدرك الفتيات ما هو األفضل بالنسبة لهن والحلول لحل مشاكلهن الخاصة. 

وسوف يساعد اليوم العاملي للفتاة عىل زيادة الوعي العام بشأن عدم املساواة التي تواجهها الفتيات يف 
تونس. إذ أن الفتيات لديهن حق يف التعليم ويستحقن الحرية يف اتخاذ خياراتهن الخاصة” نويل، 30 

عاماً، تونس

لالحتفال باليوم العاملي للفتاة عام 2016، أطلقنا TeamGirl #– حيث كانت هذه الحملة تنشد تجميع 
صفوف 10 ماليني عضو بالجمعية العاملية حول العامل للعمل معاً من أجل تحقيق أهداف التنمية 
املستدامة. وقد شاركنا بخمس دراسات حالة من الشابات من تونس، وبوليفيا، ومالوي، واليونان 

ورسيالنكا. وقد ألهمت قصصهم أعضائنا وحققت تغطية إعالمية عاملياً، حيث تم مشاركتها يف منافذ 
إعالمية مثل يس إن إن وأفريقيا دوت كوم، ورويرتز وهافينجتون بوست.

تنمية نفوذنا العاملي عن طريق مزيد من تعزيز عالقتنا • 
مع الرشكاء الذين هم خرباء يف التنمية الدولية وحقوق 
الفتيات والسيدات، فمثالً منظمة نساء األمم املتحدة. 

وسوف ننرش مذكرتنا للتفاهم مع نساء األمم املتحدة إىل 
املنظامت األعضاء حتى ميكنهم استخدامها لتنمية وتطوير 

الرشاكات املحلية داخل البلد.

العمل مع الباحثني إلبراز أثرنا ومكامن قوتنا بصورة أفضل • 
كحركة عاملية. ونحتاج إىل االستفادة ألقىص قدر من مكامن 

القوة هذه وقيادة املحادثات بشأن القضايا األكرث صلة 
بالفتيات والشابات.  

دعم املنظامت األعضاء املختلفة لتوسيع خربتهم يف الدور • 
الذي ميكن فيه للمنارصة والعمل االجتامعي أن يلعب دوراً 
يف منظمتهم، وتوفري األدوات للمنظامت األعضاء التي تريد 

مساندة يف زيادة نفوذهم عىل الصعيد الوطني.

 WAGGGS.ORG             13 12             WAGGGS.ORG  

لتقدم الذي أحرزناه يف النتيجة الثالثة:              



توصيل شبكات فعالة للمنظامت األعضاء خالل مجاالت الخربة واملعرفة باإلضافة إىل مشاركة الطموحات والتحديات.• 

تعزيز جودة املرشدات وفتيات الكشافة بصورة متسقة خالل الحركة.• 

جذب واستبقاء وتدريب وتطوير القادة من املتطوعات عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية وتعزيز تجربة املتطوعات حتى ميكنهم • 
تقديم برامج فائقة الجودة للمرشدات وفتيات الكشافة.

وخالل الفرتة 2015 – 2017، استطعنا تدعيم جودة تجربة املرشدات وفتيات الكشافة عن طريق:

 سوف ندعم جودة تجربة املرشدات وفتيات الكشافة

خالل الفرتة من 2015 إىل 2017 كانت مهمتنا هي تدعيم وتقوية جودة تجربة املرشدات وفتيات الكشافة وتقديم 
أفضل فرص ممكنة للتنمية الشخصية والقيادة. ويف إسرتاتيجية 2015 – 2017 قلنا بأننا سوف نعمل ألجل:

تنظيم منتدى تجربة املرشدات وفتيات الكشافة يف عامن عام 2015، • 
حيث جلب معاً تحت سقف واحد مجموعة متنوعة تزيد عن 100 
عضوة من 40 دولة للمشاركة والتواصل واإلبداع حول كيفية تقديم 

تجربة مشاركة للمرشدات وفتيات الكشافة بصورة زاخرة بالحركة 
والنشاط.

تطوير املشاريع التي حققت تواصل بني املنظامت األعضاء ومتكني • 
 Twinning مشاركة املعرفة مثل مرشوع إقليم نصف الكرة الغريب

2020 وقد تم تطوير املرشوع يف رشاكة مع مرشدات كندا حيث 
تضمن مشاركة إزدواجية للمنظامت األعضاء يف شييل والسلفادور 

وغيانا وسانت فينسن والجريدانني وبريو مع املقاطعات الكندية. وقد 
تم اختيار البلدان يف أولوياتهم املشرتكة: تنمية برنامج تعليمي، تنمية 
القيادة، تحسني الرغبة يف التطوع، وفهم القيمة الدولية التي تستطيع 

الجمعية العاملية أن تجلبها عىل املستوى الوطني.

تقديم املرحلة الثانية لرشاكاتنا مع UPS ، وهي رشاكة دامت ألطول • 
فرتة. وسوف تركز رشاكة 2017 – 2019 عىل التنوع والشمولية وتنمية 

القيادة وسوف تقدم برنامجاً يف سبع منظامت أعضاء مختارة توجه 
أنظارها نحو مشاركة املجتمعات ضعيفة التمثيل وترسيخ إطار التنوع 

والشمولية.

تحسني عرضنا ليوم الذكرى العاملي عن طريق ضامن توفر محتوى • 
الربنامج يف مرحلة مبكرة جداً، بكل لغات الجمعية العاملية. وقد 

ساعد ذلك عىل مشاركة أكرب مع الفتيات واملتطوعات يف التواصل مع 
شقيقاتهن يف جميع أنحاء العامل.

طيحملا ايسآو ايقيرفأ ّيميلقا يف ءاضعألا انتامظنم عيمج نم برقي ام عم تلمع  •

ةبرجت معدل \ ةدايقلا ىلإ يدؤيل دعملا ،“ملعتلل دادعتسالا” جمانرب قيبطتل ئداهلا 

و ،“ملعتلل دادعتسالا” جمانربل ةيميلقإلا لمعلا تاقلح كلذ لمشو .ةززعم ةاتف 

يف لمع تاقلحو ،نيبلفلاو ايقيرفأ بونجو نينيب يف “ةدايقلل دادعتسالا” جمانرب 

.ناوياتو دنالياتو نابايلا

النتيجة الرابعة يف العمل:

“بالنظر إىل األعداد الهائلة من مستخدمي اإلنرتنت يف الهند وحول العامل، فإن مرشوع سريف سامرت يأيت كمبادرة ذات 
أهمية يف هذا الوقت حيث تركز عىل السالمة يف شبكة اإلنرتنت وتشجع الناس عىل االتصال عرب اإلنرتنت بأمان. نحن ممتنون 

للجمعية العاملية وسيامنتك لهذه الفرصة اإلستثنائية للمرشدات وفتيات الكشافة لدينا” )السيد/ ب. أ. نجارال، رئيس املفوضية، 
جمعية كشافة ومرشدات بهارات(

واختتمت املرحلة الثالثة من سريف سامرت يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكريبي والهند يف مارس ، آذار 2016. وشارك 
أكرث من 105,000 من الشباب بأنحاء 18 منظمة عضو يف الربنامج مبارشة، كام أن هناك 15 بلداً إضافياً قرر استخدام الربنامج 

مع مجموعتهم من املرشدات أو فتيات الكشافة. 

تتعلم الفتيات أن يتحدثن مبا يدور يف 
أذهانهن وأن يخرجن عن رشنقتهم وأن 
يُصبحوا أكرث استقاللية. تُصبح الفتيات 
أكرث ثقة بأنفسهن وما يفعلنه. ويجب 
عىل الفتيات األخريات أن يشرتكن مع 

فتيات الكشافة نظراً ألن هذا سيكسبهن 
مهارات حياتية 

)تاتا، 16 عام، جورجيا(

منت املشاركة يف يوم الذكرى العاملي خالل السنوات الثالث املاضية وكانت احتفاالتنا عام 7102 هي األكرب من 
نوعها مع مشاركة الفتيات واملتطوعات من أكرث من 106 دولة. وإننا نصغي إىل منظامتنا األعضاء ونبتكر مزيداً 

من السبل ألجل  مشاركتهم يف هذا اليوم الخاص. وقد اكتسبت احتفاالت هذا العام تغطية إعالمية عاملية إذ 
شاركنا يف رسائل يوم الذكرى العاملي من فتيات بأنحاء كافة أقاليمنا – وأوضحت أصواتهم للعامل ملاذا تُعد حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة أمراً بالغ األهمية.   

وسوف نستمر يف البناء يف هذه النجاحات والتعلم منها خالل الفرتة 2018 – 2020 عن طريق:

تقديم دعم أكرث تفصيالً إىل املنظامت األعضاء واملنظامت األعضاء املحتملة لتقديم تجربة فائقة الجودة للفتيات والشابات.• 

تطوير مبادرة “اإلرشاد يف صندوق Guiding in a Box “ من أجل دعم املنظامت األعضاء الجديدة لتطوير أفضل تجربة للفتيات.• 

جمع األدلة عن تجارب الفتيات واهتامماتهن، حيث ميكننا أن نستخدمها لتطوير وتقديم برامج عاملية فائقة الجودة ومساندة • 
منظامتنا األعضاء لتفعل ذلك.

إطالق رشاكة جديدة تركز عىل التغذية والربامج ذات الصلة خالل املنظامت األعضاء الخمسة لتعزيز إثراء تجربة املرشدات وفتيات • 
الكشافة.
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التقدم الذي أحرزناه يف النتيجة الرابعة:             



نقوم بزيادة فرص تنمية القيادة عىل املستوى العاملي حيث ميكن ملزيد من السيدات والقادة واملتطوعات أن ينموا املهارات يف القيادة الدولية. وتقديم • 
املزيد من الفرص للفتيات والسيدات للتمرن عىل القيادة وتنفيذها والعمل كمواطنات مسئوالت يف العامل.

مساندة رحلة القيادة للقادة الوطنيني حتى ميكنهم تدعيم ومساندة النمو والحوكمة يف منظمتهم العضو.• 

االستمرار يف تعضيد تقدم الشابات يف كافة مجاالت عملنا وعىل كافة مسئوليات القيادة.• 

ضامن حصول املتطوعات عىل خربات التنمية والقيادة لتقديم قيادة فعالة فائقة الجودة بأنحاء الحركة.• 

يف 2015 – 2017، قمنا ببناء قدرات قيادية عىل كافة املستويات عن طريق:

سوف نبني القدرات القيادية عىل كافة املستويات

لقد أبلغتمونا بأننا نحتاج إىل متكني قادتنا املهمني جداً وإعطاءهم األدوات التي يحتاجون إليها عن طريق تقوية الفرص القيادية 

والتنموية لديهم عىل املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية. ويف إسرتاتيجية 2015 – 2017 ، قلنا بأننا سوف:

عمل مراجعة عىل نطاق كبري لنموذجنا الخاص بالقيادة وريادة مناذج تقديم • 
مبدعة للوصول إىل مزيد من الفتيات والشابات بأعداد أكرب باملنظامت األعضاء. 

وكانت أول فعالية لهذا النهج الجديد يف ندوة هيلني ستورو العام 2017 التي 
قدمت وألول مرة بصورة رائدة فعاليات “زيارة” عن بُعد يف 12 دولة عىل طول 

الندوة الرئيسية يف آور شاليه.

تدريب وإلهام الشابات من جميع أنحاء العامل من خالل ندوات جوليت لو • 
وهيلني ستورو عن برنامجWLDP  مع ما يزيد عن 80 مشرتكة يف هاتني 

الفعاليتني كل عام و400 مشرتكة أخرى من خالل فعالية هيلني ستورو الجديدة 
الرائدة بالزيارة عن بعد التي افتتحت عام 2017.

مساندة وتدريب القائدات عىل املستوى الوطني يف املكسيك، وبنام، •   •
وجنوب أفريقيا، ونيجريا، واإلقليم العريب من خالل رشاكة UPS لتحقيق فهم 

أفضل ومعالجة لتحديات القيادة، مع تنظيم فعاليات أخرى لربنامج تنمية القيادة 
عىل املستوى الوطني يف نيوزيلندا وتدريب إقليمي يف أوروبا واسيا باسيفك.   

إطالق مرشوع YESS Girls يف إقليم أفريقيا مبساندة FK Norway وهي برنامج • 
تباديل بني الشابات من مختلف املنظامت األعضاء ملساندة التعلم عرب البلدان. 
ومنذ عام 2015 اشرتك ما يزيد عن 40 شابة يف املرشوع وقررت أن تنضم إليها 

أعداد يصل مجموعها إىل 120 شابة مع نهاية 2018. ويف يوليو/ متوز 2017، سوف 
تجتمع املجموعة الحالية التي تضم 35 شابة مع الخريجات السابقات واألصدقاء 

من أفريقيا يف فعالية بعنوان “الفتيات يف القيادة يف رواندا”.

تطوير األدوات وتيسري املناقشات يف القيادة التطوعية ويشمل ذلك بيان • 
املتطوعات بالجمعية العاملية وأطقم األدوات التي تم تجريبها يف املؤمترات 

اإلقليمية لعام 2016، ومناقشة العمل التطوعي يف اجتامع املائدة املستديرة 
للنمو، وتطوير إطار الرشاكة بني املتطوعات واملوظفني للفريق العاملي بالجمعية 

العاملية.

:لمعلا يف ةسماخلا ةجيتنلا

،اكدايرب اترام .“ملاعلا ءاحنأ عيمج نم تايرخأ تاباش عم يتبرجت تكراشو ةمعادو ةيعادبإ ةئيب يف ةيدايقلا يتراهم تروط دقل” 
)ول تيلوج ةودن ترضح( ايناركوأ

ليوحت” عوضوم عمو .ول تيلوج ةودن روضحل اناغ يف يملاعلا يريفازوك زكرمب دلب 50 نم ةباش 65 ترضح 2016 ماع يفو 
ماهلإو بيردتلا قيرط نعو .عمتجملا يف لوحتلاو ريغتلاو ةدايقلاو ةيصخشلا ةيمنتلا” لثم عيضاوم تاكراشملا تفشكتسا “انملاع 

ًايدجم رييغتلا لعجل اهيلإ نوجاتحي يتلا تاودألا ريوطتو ةيمنت مهنكمي ،تاباشلا ءالؤه  .نهنادلبو نهتاعمتجم يف 

وسنواصل البناء عىل هذه النجاحات والتعلم منها خالل الفرتة 2018 – 2020 من خالل: 

إطالق وتعضيد منوذج القيادة الجديد بناًء عىل التوجهات األساسية التي تحددت يف مراجعتنا عىل أنها مطلوبة للقيادة يف حركة املرشدات وفتيات • 
الكشافة: تأملية، تعاونية، عمل مسئول، تفكري نقدي وعاملي ومبني عىل الجنسني. وسوف نعمل مع املنظامت األعضاء للمشاركة يف إنشاء وتجربة عرض 

القيادة الجديدة عام 2017 وعىل مدى السنوات الثالث املقبلة.

تطوير وتجربة طرق مبتكرة لتنفيذ برنامج القيادة لدينا، مبا يف ذلك زيادة نطاق إتاحة فعاليات القيادة الرائدة إلرشاك مزيد من الفتيات والشابات.• 

تطوير متطوعاتنا العامليات يف عرضنا للقيادة ألجل تخطيط التعاقب وبناء القدرات التنظيمية.• 

لقد كان اليوم يل باأللوان واملعرفة والصداقة 
والتنوع. ورغم االختالف يف اللغة والثقافة إال 

إننا كنا قادرين عىل مناقشة القيادة والبيئة 
بحرية ووجدنا الكثري من األرضية املشرتكة 

)مشاركة يف ندوة هيلني ستورو، 2016(

ننظم مخيم تدريب يشمل جلسات القيادة 
عىل أساس ما تعلمناه. بل أهم من ذلك، سيتم 
بناء الجلسات عىل التيسري وسوف يدور حول 

التنمية العملية والشخصية لألفراد

 )UPS- الجمعية العاملية، بشأن املرونة يف 
األوقات املتغرية، مشاركة، لبنان( 
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التقدم الذي أحرزناه يف النتيجة الخامسة:             



نعمل عىل جمع 10 مليون جنيه إسرتليني لعمليات ومبادرات الجمعية العاملية.• 

العمل بصورة مبارشة مع املنظامت األعضاء املستهدفة لزيادة األموال ألنشطتهم.• 

تيسري مشاركة أفضل املامرسات وبناء القدرات بني املنظامت األعضاء وعىل الصعيد العاملي لتدعيم قدرات تنمية املوارد املالية من خالل التنظيم.• 

ويف 2015 – 2017 قمنا بتوليد الدخل وتحسني قدراتنا عن تحقيق الدخل املستقبيل عن طريق:

سوف نقوم بتوليد الدخل ملساندة وتوسيع تقديم النتائج العاملية األخرى.

كانت مهمتنا للفرتة 2015 – 2017 هي زيادة وتنويع مصادر الدخل عىل الصعيد العاملي وداخل املنظامت األعضاء 
ولبناء قدرات للتنمية املالية للمنظامت األعضاء. ويف إسرتاتيجية 2015 – 2017 قلنا بأننا سوف:

تحقيق الهدف الشامل مببلغ وقدره 10 مليون جنيه إسرتليني. ولكن نود أن • 
نذكر بأن معظم هذا الدخل قد كان مقيداً لربامج معينة ومل نصل إىل الهدف 
املقرر يف امليزانية وقدره 5,570 جنيه إسرتليني للدخل غري املقيد / املوقوف.

توسيع ومتديد عدد من الشبكات الرئيسية بنجاح مع يو يب إس، دوف، • 
سيامنتك، فريزون، و إف كيه الرنويج. ونظراً ألننا قمنا بتجديد وإعادة 

التفاوض عىل الرشاكات الهامة، فلقد عملنا عىل زيادة توجهنا نحو األولويات 
اإلسرتاتيجية بخصوص التنوع والنمو واملنارصة.

وبتأمني الرشاكات الجديدة مع اليفبوي ومبادرة الصحة العاملية “نيوتريشن • 
إنرتناشيونال”. فسوف تدعم الرشاكة مع اليفبوي أهمية غسل األيدي. كام 
أن هذه الرشاكة مع غريها من عالمات يونيلفر التجارية إمنا يعكس تقديم 

الربنامج الفعال واإلرشاف الذي قدمناه من خالل رشاكات يونيلفر األخرى لنا 
مع دوف.

العمل بصورة جامعية أكرث مع تلك املنظامت األعضاء املشرتكة يف تقديم • 
رشاكاتنا املمولة عاملياً للتأكد من أن برنامجنا يعكس أولوياتهم، ومساندة 

التمويل لقدراتهم التنظيمية األساسية أينام كان ممكناً.

فهم الخدمات األكرث أهمية للمنظامت األعضاء من خالل عرض القيادة • 
الجديد لتحسني مواءمة وتركيز طلبات التمويل لدينا.

تطوير العالمة التجارية الجديدة وحالة التمويل من أجل تقديم الدعم • 
لتوضيح وتعزيز من نحن وما نحتاجه – مبثابة قواعد أساسية نبني عليها 

لضامن زيادة التمويل من مصادر خارجية.

تطوير فهم أفضل للمواعيد الزمنية التي ينطوي عليها زيادة التمويل من • 
األفراد من ذوي القيمة العالية وخلق الفعاليات وفرص املشاركة لبناء تلك 

العالقات.

النتيجة السادسة يف العمل:

برنامج “حرة ألكون أنا” يغري الحياة ... فلقد تعلمت أننا يجب أال نجعل العامل يغرينا. فنحن الذين سنغري 
العامل. وكام تعلمت كيف أتحىل بالثقة وأقبل عيويب. لقد نضجت كشخص. فإذا كنت أعاين من عدم األمان 

فأستطيع أن أغري ذلك إىل سالح أستطيع به أن أستخدمه لتغيري اآلخرين ولتغيري العامل. فقد فتح هذا الربنامج 
األبواب يل ولغريي من فتيات  الكشافة. إننا اآلن أقوى من أي وقت مىض وأكرث ثقة يف أنفسنا ويف كل ما نقوم 

به.” جان ترييز، 17 عاما، الفليبني.

لقد وصل برنامج “حرة ألكون أنا” إىل 3,5 مليون من الشباب يف 125 دولة. وإذا عملنا مع الرشكاء مثل 
مرشوع دوف لتقدير الذات مهم جداً بالنسبة للفتيات مثل جان ترييز. فعندما تشرتك الفتيات يف برنامج 

“حرة ألكون أنا” يتبني من بحثنا بأن هناك احتامل أقل من ناحية تجنب األنشطة الحياتية مثل رفع أيديهم 
لإلجابة عىل سؤال يف الفصل الدرايس أو الذهاب إىل الشاطئ أو قضاء وقت مع أفراد العائلة. وإن رشاكتنا 

أساسية لتوليد الدخل ولكن األهم من ذلك أنها أساسية ملساندة الشابات لتحقيق إمكاناتهم وقدراتهم وأن 
يكونوا بالكيفية التي يريدونها!

وسوف نواصل البناء عىل هذه النجاحات والتعلم منها خالل 2018 – 2020 عن طريق:

إعطاء األولوية للعمل لتأمني التمويل من األفراد ألجل األولويات التنظيمية األساسية.• 

القيام بالتطوير املستمر للرشاكات اإلسرتاتيجية مع الرتكيز عىل متويل لعدة سنوات.• 

الرتكيز عىل تعظيم الدخل غري املقيد أو بخالف ذلك القادر عىل تعويض التكاليف التنظيمية األساسية.• 
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مدى التقدم الذي أحرزناه يف النتيجة السادسة:



بصورة شاملة، نتوقع أنه بحسب نتيجة السنوات الثالث -2015 2017، شامالً كافة إعتامداتنا املالية، يوجد عجز مايل متصور قدره 994 ألف جنيه إسرتليني مقابل امليزانية البالغة 583 ألف 

جنيه إسرتليني. وإن العجز املخطط له هو نهج متعمد لالستثامر يف رؤية 2020 وإدارة املستوى الشامل للصناديق االحتياطية.

ولقد كان االفرتاض الرئييس مليزانية 2015 – 2017 هو أننا سنستخدم مبلغ 374 ألف جنيه إسرتليني من الصندوق االحتياطي العام لالستثامر يف تسديد الخطة اإلسرتاتيجية، ومبلغ 200 ألف 

جنيه إسرتليني من الصندوق االحتياطي املخصص ملشاريع خاصة، ومبلغ 9 آالف جنيه إسرتليني للصندوق االحتياطي املقيد، وهكذا يبلغ العجز الشامل 583 ألف جنيه إسرتليني. وإننا اآلن 

بصدد التخطيط الستخدام مبلغ 994 ألف جنيه إسرتليني من الصناديق االحتياطية ولقد جرت تنقالت يف الصناديق التي نستخدمها. 

وخالل فرتة السنوات الثالث ومع منو قيمة استثامرات الجمعية العاملية، فلقد اتخذ املجلس العاملي قرارات واعية بشأن استخدام الصناديق االحتياطية ملزيد من االستثامر يف تنفيذ الخطة 

اإلسرتاتيجية ولالستجابة للتغريات التنظيمية الناشئة.

ويلخص الجدول التايل التغيريات الرئيسية يف استخدام الصناديق االحتياطية، والتي يتم رشحها بتفصيل أكرث يف التقرير.

استعامل الصناديق االحتياطية                                                                                           باأللف جنيه إسرتليني 

االستعامل املخطط له للصناديق االحتياطية          (583)

(994) 7 االستعامل املتكهن للصناديق االحتياطية -2015 2017

          (411) زيادة االستعامل يف الصناديق االحتياطية

توضح الجداول يف نهاية هذا القسم األداء املايل لفرتة الثالث سنوات مقارنًة مبيزانية نفس الفرتة.

يوضح امللحق األداء املايل خالل السنوات الثالث مقارنة مبيزانية السنوات الثالث. وتتوفر الحسابات املنشورة عام 2015 من موقعنا عىل اإلنرتنت. وسوف تتوفر الحسابات املنشورة لعام 2016 

قبل املؤمتر العاملي.

العوامل الرئيسية يف التغيري                                                                                            باأللف جنيه إسرتليني

استعامل الصناديق االحتياطية العامة املرحلة إىل السنوات الثالث 2015-2017                            (390)          

 اإلقليمية )استخدام املبالغ االحتياطية(                           (226)

برنامج استثامرات الصناديق االحتياطية )االحتياطي املخصص(                           (460)

إجاميل الصناديق غري املقيدة                           (1,076)

الصناديق املقيدة – يُرحل إىل السنوات الثالث 2018 – 2020                             665

اإلجاميل                                               (411)
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األداء املايلي



األداء املايل غري املقيد
نصف فيام ييل التغريات الرئيسية يف األداء املايل غري املقيد مقارنة بامليزانية.

التغري الشامل يف الصناديق غري املقيدة بالنسبة للميزانية                                                          باأللف جنيه إسرتليني

     286

             150  

(777)

(529)

(226)

(101)

(22)

81

522

(460)

(1,076)

املراكز العاملية
خالل هذه الفرتة، حققت مراكزنا العاملية استدامة ذاتية. ويف حني كانت االستجابة املالية للمراكز العاملية موضع اهتامم يف املؤمتر 
العاملي الخامس والثالثني، تحسن األداء يف فرتة السنوات الثالثة به. وسيؤدي ذلك إىل تحقيق صايف أرباح متوقعة للمراكز العاملية، 

وإىل تحسن يف العجز املدرج يف امليزانية البالغ 286 ألف جنيه إسرتليني. وقد تحقق التحسن يف األداء من خالل التغيريات يف منوذج 
التشغيل يف كل مركز.

رسوم العضوية
من املتوقع أن تكون إيرادات رسوم العضوية أزيد من امليزانية مببلغ 150 ألف جنيه إسرتليني. ومن املتوقع أن نستخدم فقط 81 ألف 
جنيه إسرتليني من صندوق دعم رسوم العضوية البالغ قيمته 150 ألف جنيه إسرتليني، وقد تلقينا 81 ألف جنيه إسرتليني من إيرادات 

املنظامت األعضاء بشأن خطط سداد الرسوم املستحقة من ثالث سنوات سابقة. 
ويف املؤمتر العاملي لعام 2014، تم االتفاق عىل أن تقوم الجمعية العاملية بإنشاء صندوق لدعم رسوم العضوية ملساعدة املنظامت 

األعضاء التي تواجه فرتات من الصعوبات املالية بخصوص دفع رسوم العضوية. ويف عامّي 2015 و 2016، تلقت مثاين منظامت أعضاء 
دعامً فيام يتعلق بدفع رسوم العضوية من هذا الصندوق. ونحن نتوقع أن تكون هناك حاجة إىل 150 ألف جنيه إسرتليني خالل هذه 

السنوات الثالث.

تنمية الصندوق
من املتوقع أن تكون إيرادات التنمية اإلجاملية للصندوق أعىل مبقدار 132 ألف جنيه إسرتليني مقارنة بامليزانية، إال أن ذلك يشمل 

إيرادات إضافية، مع ما يقابل ذلك من نفقات مرتبطة برشاكات الرشكات التي متول برامج عمل محددة. وقد افرتضت ميزانية 
السنوات الثالث ما قيمته 1,3 مليون جنيه إسرتليني من متويل رشاكة الرشكات لربامج محددة من برنامج الجمعية العاملية )مثل 

برنامج دوف  بعنوان “حرة ألكون أنا”(، مع نفقات برامج ذات صلة بقيمة 1,3 مليون جنيه إسرتليني. وخالل فرتة السنوات الثالث، 
نتوقع مبلغ 2,4 مليون جنيه إسرتليني من دخل رشاكة الرشكات )دوف واليفبوي – تعليم غسل اليدين( و 2,2 مليون جنيه إسرتليني 

من نفقات الربامج ذات الصلة، واسرتداد تكلفة مببلغ 188 ألف جنيه إسرتليني نحو التكاليف العامة غري املقيدة.

ومن املتوقع أن تكون أنشطة تنمية الصناديق بخالف الرشكات أقل مبقدار 777 ألف جنيه إسرتليني مقارنة بامليزانية. وقد استغرق 
األمر وقتاً أطول مام كان متوقعاً يف البداية لتطوير شبكة األفراد من ذوي الرثوات الصافية العالية القادرين عىل العطاء مبستويات كبرية. 

ولزيادة دخل العطاء الفردي، كنا بحاجة إىل بناء قدراتنا يف تطوير الصناديق، وتوضيح الخدمات ذات األولوية التي نسعى إىل متويلها، 
وبناء عالمتنا التجارية الخارجية لجذب دعم األفراد من خارج الحركة. إن الحاجة إىل فرتة من التطور مع تغيري يف فريق قيادة تنمية 
الصندوق خالل هذه الفرتة يعني أن األمر استغرق وقتاً أطول من أجل زيادة املستوى املطلوب إليرادات العطاء الفردية عام كان 

متوقعاً. وقد بدأنا هذه العملية عام 2016، وسنواصل تطوير شبكة املؤيدين يف عام 2017. 

فالتخالاامليزانيةالتكهنكافة املبالغ باأللف جنيه إسرتلني

لخدلا

 1,097  1,328  2,425 ةيملاعلا ةيعمجلا جمارب – تاكرشلا ةكارش

 2(965)   4,242 3,277 ةديقملا ريغ قيدانصلل ىرخأ ةيمنت

132  5,57070 5,702 اإلجاميل

اإلنفاق

(909)  1,328  2,237                                                                                      التكاليف املرتبطة بصورة مبارشة بربامج الجمعية العاملية

(909)  1,328  2,237 اإلجاميل

(777) 4242 3,465 النقص يف الصناديق العامة غري املقيدة

ةمظنملا ةلكيه ةداعإ
لماعلا قيرفلا لكيه ميظنت ةداعإ اًلماش ،ةيملاعلا ةيعمجلا يف رييغت جمانرب لاخدإ مت ،ةيثالثلا ةرتفلا هذه لالخ 
لضفأ عضو يف نوكت ةمظنم ءاشنإ ىلإ لكيهلا يف رييغتلا ىدأ دقو .ةدحاو ةرم ةيفاضإ فيلاكت دبكت ىلإ ىدأ امم 

ةرتفلا لالخ ءاضعألا تامظنملا ىلإ تامدخلا قيقحتو ةيملاعلا ةيعمجلل ةيجيتارتسإلا تايولوألا قيقحت نم اهنيكمتل 
.ةلبقملا

ةيميلقإلا قيدانصلا
تاونسلا ةرتف لالخ ءاضعألا تامظنملا ىلإ ةماهلا تامدخلاو ةدناسملا ميدقت يف ةيملاعلا ةيعمجلا ميلاقأ تلصاو 

لالخو .ةرتفلا هذه نع ةدلوتملا لاومألا يطغتس ةيميلقإلا ةطشنألا نأ ثالثلا تاونسلا ةينازيم تضرتفا دقو .ثالثلا 
ةقطنم يفو .ءاضعألا تامظنملل ةيفاضإ تامدخ يف اهتايطايتحا رارمتسا ةيميلقإلا ناجللا ضعب تررق ،ةيثالثلا ةرتفلا 
ةمظنم ةطشنأ“ناونعب تالمحو ةيميلعتلا جماربلا لاجم يف ةيبيردت داومو ةطشنأ طاشنلا اذه لمش ،كيفساب ايسآ 

ابوروأ ميلقإ يفو .ةبقترملا ةديدجلا كلتو ةديدجلا ءاضعألا تامظنملل ةدناسملاو “ىرخأ وضع ةمظنم بحت وضع 
ثوحبل ةيعامتجالا ةدوعلاو تايميلقإلا تاعوطتملا كارشإو ،عونتلاو نيسنجلا نيب روظنملا جمارب ةطشنألا تلمتشا 
هذهل ةيميلقإلا تايطايتحالا نم ينيلرتسإ هينج فلأ 226 مادختسا ةلماش ةروصب مت دقو .2014 ماع يف رامثتسالا 

.جماربلا 

املراكز العاملية – أداء التحسني

رسوم العضوية – صندوق مساندة رسوم العضوية / خطط التسديد

تنمية الصندوق – النقص يف جمع األموال غري املقيدة العامة

تكاليف إعادة الهيكلة

الصناديق اإلقليمية )استعامل الصناديق االحتياطية(

املؤمترات اإلقليمية / اللجان

التغيريات األخرى

دخل االستثامر

إعادة تقييم االستثامرات

برنامج استثامر الصناديق االحتياطية )االحتياط املخصص(

اإلجاميل
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املؤمترات / اللجان اإلقليمية

لقد زودت املؤمترات اإلقليمية لعام 2016 فرصة هامة للمشاركة والتشاور مع املنظامت األعضاء بشأن العمل الجاري لتنفيذ الخطة 
اإلسرتاتيجية، فمثالً العالمة التجارية الجديدة للجمعية العاملية، ومقرتح القيمة واإلسرتاتيجيات لتحقيق النمو. وشملت هذه املشاورات 
مشاركة أعضاء إضافيني يف الفريق العاملي بالجمعية العاملية. وقد شملت هذه القرارات نفقات إضافية مببلغ 101 ألف جنيه إسرتليني 

من األموال غري املقيدة للجمعية العاملية.

إيرادات االستثامر / إعادة تقييم يف االستثامرات

خالل فرتة السنوات الثالث، واصلت محفظتنا االستثامرية أدائها بشكل جيد، مع زيادة بقيمة 522 ألف جنيه إسرتليني لتحسني مركزنا 
االحتياطي القوي بالفعل. وشملت ميزانية 2015 – 2017 مبلغ 767 ألف جنيه إسرتليني من دخل االستثامر، كام أن األداء القوي 

يعني أنه تم إدراج مبلغ إضايف وقدره 81 ألف جنيه إسرتليني يف الدخل غري املقيد.

برنامج استثامرات الصناديق االحتياطية

وقت انعقاد املؤمتر العاملي الخامس والثالثني، كان من املتوقع تقديم 200 ألف جنيه إسرتليني من برنامج االستثامر يف الصناديق 
االحتياطية إىل عام 2015. ومع ذلك تأخرت بعض األنشطة املدعومة من خالل برنامج االستثامر يف الصناديق االحتياطية عام 2014، 

وتم تقديم مبلغ 489 ألف جنيه إسرتليني من هذه األموال حيث استخدمت هذه األموال لدعم أنشطة مثل املائدة املستديرة العاملية 
للنمو، ومركز كوزافريي العاملي وفعاليات تنمية العضوية، ودعم املوظفني يف األقاليم الثالثة.

وقد مكنت القيمة املتزايدة لحافظة االستثامرات أن يتخذ املجلس العاملي قرارات الستثامر املزيد من األموال يف تنفيذ الخطة 
اإلسرتاتيجية. ويف عام 2015، ويف ضوء النمو يف قيمة املحفظة االستثامرية عام 2014، خصص املجلس العاملي مبلغاً إضافياً وقدره 300 

ألف جنيه إسرتليني من الصناديق االحتياطية لدعم تطوير العالمة التجارية الجديدة لزيادة وضوح ورؤية الجمعية العاملية وعرضنا 
الخاص بالقيمة ملساندة املنظامت األعضاء واالستثامر املبديئ يف التكنولوجيا املحسنة.

ومع نهاية عام 2016، تم إنفاق مبلغ 660 ألف جنيه إسرتليني من هذه األموال اإلجاملية. وقد تم اآلن إغالق برنامجي االستثامر يف 
الصناديق االحتياطية.

النفقات غري املقيدة

دأب املكتب العاملي عىل إدارة النفقات عىل تكاليف التشغيل العامة عىل مدى فرتة السنوات الثالث مع تحقيق وفورات متوقعة 
بلغت قيمتها 115ألف جنيه إسرتليني. وقد تم رشح التحركات يف النفقات مع التعليق أعاله وكام هو وارد يف الجدول أدناه.   

 

اإلنفاق غري املقيد – التغري مقارنة بامليزانية                                                                                    باأللف جنيه إسرتليني  

                              90  

909

529

226     

101

460                                                                           

(115)

2,200

الصناديق املقيدة

شملت إسرتاتيجية تنمية الصندوق خالل الفرتة 2015 – 2017 استمرار الرتكيز القوي عىل الرشاكات املؤسسية وغريها من رشاكات 
الرشكات. وقد نجحنا يف توظيف مانحني جدد ولدينا رشاكات جديدة مع نفيديا ملرشوع مهارات الكمبيوتر يف الهند ومقرها يف مركز 

سانجام العاملي، ومنظمة التغذية الدولية بشأن التعليم والعمل املجتمعي لتحسني تغذية الفتيات. كام جددنا رشاكاتنا مع رشكة “يو يب 
إس” مع الرتكيز عىل القيادة والتنوع، ومع سيامنتك بشأن سالمة اإلنرتنت، ومع رشكة إف كيه الرنويج لربنامج “يس” يف أفريقيا، ألجل 

متكني التبادل بني الشابات من داخل املنظامت األعضاء ألجل النمو واملنارصة ورفع مستوى الوعي بالحركة.

وتوفر هذه الجهات املانحة من الرشكات متويالً كبرياً للمشاريع املحددة من قبل الجمعية العاملية مام يسمح بتحمل بعض التكاليف 
غري املقيدة عىل املشاريع. ويف نهاية عام 2017، نتوقع أن يكون رصيد األموال املقيدة 600 ألف جنيه إسرتليني حيث تستمر بعض 
املشاريع يف عام 2018 والسنوات التالية. ولن تتضمن ميزانية السنوات الثالث 2015 – 2017 أي برامج صناديق مقيدة ذات أهمية.

املراكز العاملية )دخل أعىل / تكاليف أعىل(

رشاكات دوف واليفبوي )دخل أعىل / تكاليف أعىل(

تكاليف إعادة الهيكلة

الصناديق اإلقليمية )استخدام املبالغ االحتياطية(

املؤمترات / اللجان اإلقليمية

برنامج استثامر االحتياطي )الصناديق االحتياطية املخصصة(

وفورات التكلفة يف تكاليف التشغيل

اإلجاميل
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موقف الصناديق االحتياطية 2015-2017 

نتوقع أن ننهي فرتة السنوات الثالث 2017-2015 بوضع مايل سليم. ومن املتوقع أن تبلغ احتياطياتنا الحرة يف نهاية السنوات الثالث 
مبلغ وقدره 5,7 مليون جنيه إسرتليني مقابل 7,3 مليون جنيه إسرتليني يف بداية فرتة السنوات الثالث.

وال يزال موقف الصناديق االحتياطية قوياً ويتجاوز متطلبات سياسة الوقف واالحتياطات الخاصة بالجمعية العاملية لتوفري النفقات غري 
املقيدة لفرتة 12 إىل 15 شهراً. وكذلك مازال صندوق الهبات والوقف يف وضع ميكنه من تحقيق عائدات تعادل نسبة %5 من النفقات 

غري املقيدة للجمعية العاملية. 

ويُعزى االنخفاض يف االحتياطيات عىل مدى فرتة السنوات الثالث إىل خطة متعمدة إلدارة مستوى االحتياطيات. كام أن إدارة 
االحتياطيات مطالبة باالمتثال للمبادئ التوجيهية ملفوضية اململكة املتحدة الخاصة بالجمعيات الخريية والتي أنشئت لضامن قيام 

الجمعيات الخريية بإنفاق غالبية دخلها لتحقيق أهدافها الخريية، وللحفاظ عىل مستوى حذر من االحتياطيات للتخفيف من املخاطر 
املالية التي ميكن أن تؤثر عىل عملياتها وحيويتها يف جمعية خريية.

ومثة سبب هام آخر لتخفيض املبالغ االحتياطية وهو دعم تطوير الصناديق. وعادة ما يرتدد املانحون يف منح مؤسسة خريية إذا كان 
لديها مستوى عال من االحتياطيات بحجة أن لديها أموال كافية، وبالتايل ال يوجد سبب وجيه لطلب املزيد من األموال.

وعموماً، ال يزال مركزنا املايل قوياً. وقد استثمرت األموال يف النهوض بأولوياتنا اإلسرتاتيجية، واالستجابة للتغريات قصرية األجل يف 
الظروف. ومازلنا نتمتع مبستوى عال من االحتياطيات لتحقيق دخل االستثامر ولدينا القدرة املالية عىل الوفاء بأي نفقات غري مخطط 

لها يف فرتة السنوات الثالث املقبلة.

ويوضح الجدول أدناه امليزانية التي متت املوافقة عليها يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني وأرقام اإليرادات والنفقات الفعلية واملقدرة 
حالياُ لكل سنة من السنوات الثالث يف اإليرادات غري املقيدة واملقيدة.

يلاملا ءادألا - ديقم ريغ 

2015 باأللف جنيه اسرتليني
ةيلعف 

2016
ةيلعف   

 2017
 تكهنات

ميزانية السنوات املجموع
الثالث

الفرق

 الدخل

1,7561,7321,6695,1575,007150رسوم العضوية

2,0781,8031,8205,7025,570132تنمية الصندوق

1,2801,3421,6684,2904,100190املراكز العاملية

(18)3483753091,0311,049الصناديق اإلقليمية

31333520084876781استثامرات

1381241185167)البضائع  )صايف

5,7885,6685,69017,14616,544602اإلجاميل

اإلنفاق

(593)  2,910  3,503  1,084  9591,460النتيجة 1: زيادة/تنوع العضوية 

(621)  2,390  3,011  811  1,111 1,089 النتيجة 2: تحسني الصورة وضوح الرؤية

(861)  2,019  2,880  931  909  1,040 النتيجة 3: القضايا املؤثرة

(874)  3,042  3,916  1,355  1,362 1,199 النتيجة 4: تعزيز الجودة

(363)  2,560 2,923  735  1,0721,116 النتيجة 5: بناء القدرات القيادية

 461  1,569  1,108  338  405  365 النتيجة 6: * زيادة التمويل

 878  1,633  755  270  255  230 )الحوكمة: )مبا يف ذلك املؤمترات / اللجان

(227)  995  1,222  373  447  402 **جمع التربعات

(2,200)  17,118  19,318 5,897  7,065 6,356 اإلجاميل

استثامرات

522-522-611(89)تارامثتسالا مييقت ةداعإ

(1,076)(574)(1,650)(207)(786)(657) الفائض/ )العجز( 

ميوله: 

660200460-433227خطة استثامرات االحتياطي

226-447175226استعامل الصناديق اإلقليمية

22051233764374390استخدام االحتياطيات العامة مرحلة إىل الفرتة 2015-2017
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مقيد - األداء املايل األداء املايل الكيل

*النتيجة 6: التكاليف املتعلقة بزيادة نشاط جمع األموال يف املنظمة بأرسها لزيادة الدعم املقدم إىل املنظامت األعضاء وإىل الفتيات والشابات مبا يف ذلك بناء القدرات.

** جمع األموال: التكاليف املتعلقة باإلبقاء عىل أنشطتنا العادية لجمع األموال دعامً للمنظامت األعضاء وللفتيات والشابات.

2015 باأللف جنيه اسرتليني
ةيلعف 

2016
ةيلعف   

 2017
 تكهنات

ميزانية السنوات املجموع
الثالث

الفرق

 الدخل

4,210-1,4481,3371,4254,210تنمية الصندوق

389-389-154235املراكز العاملية

224-123101224-الصناديق اإلقليمية

4,823-1,6021,6951,5264,823اإلجاميل

اإلنفاق

(908) 9 917  560  162  195 النتيجة 1: زيادة/تنوع العضوية 

(506) - 506  100  184  222 النتيجة 2: تحسني الصورة وضوح الرؤية

(536) - 536  191  133  212 النتيجة 3: القضايا املؤثرة

(872) - 872  451  177  244 النتيجة 4: تعزيز الجودة

(793) - 793  325  250  218 النتيجة 5: بناء القدرات القيادية

(189) - 189  53  62  74 النتيجة 6: * زيادة التمويل

(153)- 153  67  39  47 )الحوكمة: )مبا يف ذلك املؤمترات / اللجان

(268)- 268  118  68  82 **جمع التربعات

(4,225)9 4,234  1,865  1,075 1,294 اإلجاميل

استثامرات

2-2-8(6)إعادة تقييم االستثامرات

65-65--65حصة الفائض يف املشاريع املشرتكة

665(9)656(339)367628 الفائض/ )العجز( 

ميوله:  

(665)9(656)339(628)(367)األموال املقيدة املستخدمة / )األموال املقيدة املرحلة إىل ما بعده (

2015 باأللف جنيه اسرتليني
ةيلعف 

2016
ةيلعف   

 2017
 تكهنات

ميزانية السنوات املجموع
الثالث

الفرق

 الدخل

5,7885,6685,69017,14616,544602غري مقيد

4,823-1,6021,6951,5264,823مقيد

7,3907,3637,21621,96916,5445,425اإلجاميل

اإلنفاق

(2,200)6,3567,0655,89719,31817,118غري مقيد

(4,225)1,2941,0751,8654,2349مقيد

(6,425)7,6508,1407,76223,55217,127اإلجاميل

استثامرات

524-524-619(95)إعادة تقييم االستثامرات

65-65--65حصة الفائض يف املشاريع املشرتكة

(411)(583)(994)(547)(158)(290) الفائض/ )العجز(

ميوله:   

660200460-433227خطة استثامر الصناديق اإلحتياطية

226-447175226استعامل الصناديق اإلقليمية

(665)9(656)339(628)(367)األموال املقيدة املستخدمة / )األموال املقيدة املرحلة إىل ما بعده (

22051233764374390استخدام االحتياطيات العامة مرحلة إىل الفرتة  2017-2015
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التحول

تنهي الجمعية العاملية هذه السنوات الثالث وهي يف مكانة قوية، فقد استطاع الفريق العاملي للجمعية العاملية تحسني الكيفية التي نصغي بها ونتشاور مع 
املنظامت األعضاء وأن نطور عرضنا للقيمة لتوجيه أعاملنا عىل األولويات األساسية وتدعيم عالمتنا التجارية العاملية وتقديم مشاريع وبرامج تغري حياة األفراد 
عىل املستويات العاملية واإلقليمية ملاليني من الفتيات والشابات. ولقد استكشفنا نهج جديدة لنمو العضوية خالل السنوات الثالث املاضية من خالل مجموعة 

العمل لنمو العضوية والتي تشمل تأسيس فريق استجابة رسيعة. 

 هناك تطورات وتغيريات هامة قد حدثت عىل املستوى اإلقليمي. فهناك مرشوع Twinning 2020 لنصف الكرة الغريب، ومرشوع MO-Love-MO إلقليم آسيا 
باسيفيك ومشاريع YESS يف أفريقيا قد أدت كلها إىل تيسري اتصاالت أفضل بصورة مبارشة بني املنظامت األعضاء وبناء االتصاالت ومشاركة التعلم فقد كان هذا 
جزًء مركزياً يف منتدى عامن 2015 يف اإلقليم العريب الذي جلب معاً املشاركات من أكرث من 40 منظمة عضو ملشاركة األفكار عن كيفية تدعيم تجربة املرشدات 
وفتيات الكشافة. ولقد كانت قيادة الشباب محوراً يف العمل العاملي واإلقليمي خالل هذه السنوات الثالثة، كام أن فعالية Roverway 2016 التي قدمها إقليم 

أوروبا بالجمعية العاملية لحظة نجاح أخرى حيث أخذ الشباب زمام املبادرة.

ونحن اآلن يف محطة رئيسية يف رحلة رؤية 2020 لنمو املرشدات وفتيات الكشافة إىل 12 مليون فتاة وشابة يف 154 دولة. فعن طريق خلق املزيد من الفرص 
ملزيد من الفتيات، وإبراز تأثرينا العاملي وضامن حركة قوية نابضة بالحياة مع حلول عام 2020 سوف نلهم مزيداً من الفتيات ليكّن يف أفضل صورة باستطاعتهن.

“إذا استطاعت كل فتاة أن تدرك عن حقوقها والتحدث علناً عن نفسها واملطالبة 
بالتغيري، فسوف يكون العامل مكاناً أفضل بكثري.” )أوليمبيا، اليونان(!
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تود الجمعية العاملية أن تشكر مؤيديها ومانحيها ورشكائها الذين بفضلهم استطعنا أن نقدم الكثري من الفرص املجدية واإليجابية للفتيات والشابات. ومل يكن 
ممكناً بوسع الجمعية العاملية أن تفعل ذلك بدون الدخل السخي من أصدقائنا يف جميع أنحاء العامل. شكراً لكم.

 

األمرية بينيدكت من الدامنارك                                         

جوائز األمرية بينيدكت: 

آنا أبدون

رولف أبدون

رسيكا أليكليال

امي تشاند

إيفون كريستنسن

كريسنت فرانك هاربو

بانيس هو

بريل يل

ليسبيث لينزاد

سريي سيسليا ليم

مارلني لوغان

مارثا مانيل

كوين ماتسيوي

ماري جني ميكوين

ريكو جوسويك

تريسيا تيلفور

أليس يب

ولدينا العديد من املساندين ونخص بالذكر منهم

العديد من املتطوعات لخدمة اللجان ومجموعات العمل 

مجموعات التدريب والعديد من املجموعات األخرى 

الزمالة الدولية للكشافة واملرشدات

جمعية أوالف بادن - باول

تريفويل جيلد باململكة املتحدة

املؤسسة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

أصدقاء اإلقليم األفريقي بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

أصدقاء إقليم آسيا والباسيفيك بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

أصدقاء الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

مجموعات أصدقاء املراكز العاملية

مساندو الدائرة املرئية بالجمعية العاملية: 

فيبيك رمير و الرس كوليند

املساندون يف دائرة القادة بالجمعية العاملية:

بيتيس وجون الماشيا

إيلني وجيم باترسون

جوان ويب

لدينا العديد من الرشكاء ومنهم

مشاريع أورورا
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مبادرة كلينتون العاملية 

مجلس أوروبا، مؤسسة الشباب األورويب

دوف و ليفبوي )يونيليفر(

جامعة إكسرت

إف كيه الرنويج

صاحبة السمو املليك األمرية عزيزة من بيهانج، ماليزيا

الرتاست الخريي هون بريل كوزنز- هاردي

)IBLF( منتدى قادة األعامل الدولية

تراست ليدلديل االستنسايب

تراست اللورد كوزين – هاردي

مؤسسة مايرسك مولر

مارشالز

مؤسسة ميتليف

أوكسفام

بالن يو كيه

جامعة ريدنج

رستلس ديفلومبنت

مؤسسة روزيتا

مجموعة البنك املليك باسكتلندا

مؤسسة مجتمع وادي السيليكون

الرابط الدولية ألخوات املحبة 

سيامنتيك

مرشدات كندا – )صندوق الصداقة الكندية العاملية(، مؤسسة المشايا لألرسة

تريفويل )رسمياً تريفويل هاوس أدنربا( 

تحالف املناخ الشبايب باململكة املتحدة

اتفاقية التنوع البيلوجي باألمم املتحدة

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسيكو(

برنامج األمم املتحدة للبيئة

منظمة األغذية املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(

اتفاقية األمم املتحدة االيطالية بشأن تغري املناخ، األمانة

حملة األمم املتحدة األلفية

صندوق األمم املتحدة للسكان

برنامج األمم املتحدة للشباب

هيئة األمم املتحدة للمرأة

اليونيسيف

مؤسسة يو يب إس 

فرييزون

املنظمة العاملية للحركة الكشفية 

جمعية الشابات املسيحية العاملية

أعضاء املجلس العاملي

رئيسة املجلس العاملي: نيكوال جرينستد

نواب الرئيسة: ناتاشا هندريك،  كوين ماتسوي

أمينة الصندوق: فيونا هارنيت

أعضاء انتخبهم املؤمتر العاملي:

شاليكا أبيغناسيكريا

ميشيل فربيواري 

 آن جوياز

 نادين كاز

 آنا ماريا ميديروس

هيفاء أورير

تريوكو وادا

 جيل زيلامنوفيتس )استقالت يف يوليو 2016(

هايدي جوكينن )انتخبت يف أغسطس 2016(

أعضاء انتخبتهم املؤمترات اإلقليمية:

روز كيوكو )الرئيسة، إقليم أفريقيا( تقاعدت يف أغسطس 2016

زوي راسوانياينا راكوتوندراتوفو )الرئيسة، إقليم أفريقيا( انتخبت يف أغسطس 2016

رشيفة الحاريث( الرئيسة، اإلقليم العريب )تقاعدت يف سبتمرب 2016(

 وقد انتخبت السيدة رائده بدر )الرئيسة، اإلقليم العريب( يف سبتمرب 2016

لو ليه جنغ )الرئيسة، إقليم آسيا باسيفك( تقاعدت يف أغسطس 2016

 ماريبييل دميوت ماريناس )الرئيسة، إقليم آسيا باسيفك( انتخبت يف أغسطس 2016

كورينا هوري )الرئيسة، إقليم أوروبا( تقاعدت يف يونيو 2016

مارجولني سلويجزيرس )الرئيسة، إقليم أوروبا( ُعينت يف يونيو 2016

جريس-آن كريشلو )الرئيسة، إقليم األمريكتني( تقاعدت يف يوليو 2016

جوي روزنربغ )الرئيسة، إقليم األمريكتني(  انتخبت يف يوليو 2016

أعضاء ليس لهم حق التصويت:

 آمي تشاند )رئيس لجنة تنمية الصندوق(

أنيتا تايسن )الرئيسة التنفيذية(

األشخاص املعتمدون: الرا  تونا
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سماخلا يملاعلا زكرملا يف لمعلا ريس مدقت ريرقت

ويف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني، تم تبني هذا االقرتاح الخاص باملركز العاملي الخامس والثالثني باالجامع:

أظهرت الدراسة التجريبية التي أجراها املركز العاملي الخامس فائدة تواجد مركز يف أفريقيا الستضافة التجارب الدولية أسوة برؤية الجمعية العاملية لعام 2020. 
ومع مراعاة االستثامر الذي تم يف تطوير مبدأ املركز العاملي الخامس ونتائج السنوات الثالث األخرية ولتمكني الجمعية العاملية من الوصول إىل مزيد من الفتيات 

والشابات، وعرض تجربة تعتمد عىل العروض املتميزة والخاصة لهذه القارة، فيوىص مبا ييل:

أن يتم جمع األموال خارجياً ليك يستمر العمل التنموي خالل الفرتة من 2015 – 2017، بهدف إيجاد منوذح مستدام مالياً يدعم األهداف والغايات • 
اإلسرتاتيجية للفريق العامل فيام يتعلق بالخربات الدولية للفريق العامل، قبل بدء عام 2018.

اسناد املسئولية بخصوص التقييم التايل واتخاذ القرارات بشأن الخيارات الناشئة إىل املجلس العاملي، بالتشاور مع لجنة إقليم أفريقيا ولجنة املراكز العاملية.• 

تقديم تقرير مرحىل آخر إىل املؤمتر العاملي السادس والثالثني عام 2017.• 

أن ينظر املجلس العاملي، خالل الفرتة من 2015 إىل 2017، بالتشاور مع لجنة إقليم أفريقيا، يف إمكانية القيام بأنشطة أو أحداث دولية ملرة واحدة يف • 
أفريقيا تستمر ألجل االستثامر يف تنمية قدرات املنظامت األعضاء وتحسينات رؤوس األموال يف مراكز التدريب التابعة للمنظامت األعضاء ويخضع ذلك 

للتمويل واملوارد وتحديد الرشكاء.

“أنا متحمس ألبعد الحدود بخصوص رحلتي املقبلة إىل كوسافريي لهذا الحدث 
الهام يف غانا! لقد كنت أرغب توسيع مهارايت حتى أمتكن من أن أصبح أكرث 

فائدة ملنظمتي العضو... اليوم تلقيت بالربيد اإللكرتوين رسالة تؤكد مكاين يف 
ندوة جوليت لو وقد كان هذا اليوم يوافق عيد ميالدي! مل يكن لدي األموال 
ومل أكن أعرف أين أحصل عىل املال، ولكن حقيقة قبويل يف ندوة جوليت لو 
كان سبباً كافياً لالحتفال والشعور بأنني محظوظ. وبفضل  الجهات املانحة 

ومنظمتي العضو وعائلتي تحقق كل يشء ببطء”

 )ماجدالينا، تانزانيا(

تجربة كوزافريي  2015 – 2017 التاريخ البلد

 اشرتك 26 مشارك من 14 دولة بخصوص “االستعداد للتعلم واالستعداد للقيادة”! حيث قامت املشرتكات يف كل

 من هذه الفعالية التالية يف بنني باستكشاف الشعارات الرئيسية التي تؤثر عىل جودة تجربة املرشدات وفتيات

 الكشافة بتعمق فمثالً بناء اطارات العمل التعليمية وبناء برنامج تقوده الفتيات وإدماج مبادرات الجمعية

 العاملية. وقد مترنوا أيضاً عىل إعداد نظرية التغيري حتى ميكنهم وصف أثر تجربة املرشدات وفتيات الكشافة

.عىل الشباب والتخطيط عن كيفية بناء فرق جديدة للرتكيز عىل هذا املجال من العمل يف منظامتهم األعضاء

مايو/ آيار 2015 جنوب أفريقيا

29 مشرتكة من 14 دولة تتحدث اللغة الفرنسية اجتمعوا معاً لفعالية أخرى بعنوان “االستعداد للتعلم، 

واالستعداد للقيادة”

يوليو/ متوز 2015 بنني

 مشرتكة من 55 دولة حرضوا ندوة جوليت لو، وكان شعار الفعالية “تحويل عاملنا” وقد تم دعوة املنظامت 65

 األعضاء التي استضافت من قبل تجربة كوزافريي للتعبري عن اهتامم يف استضافة الفعالية وتم اختيار غانا – مع

.األيضاح كيف ميكن لتجارب املركز العاملي املضيف أن تبني فعالً القدرات داخل املنظامت األعضاء

مايو- يونيو

)آيار/ حزيران(

 2015

غانا

 يف أبريل/ نيسان 2017. حيث متت دعوة املنظامت األعضاء بإقليم أفريقيا Arts4Change أقيمت فعالية

 للتعبري عن امتنانهم باستضافة الفعالية وقد تم اختيار سكوتيزما زازافايف مالجايس، وهو اتحاد املرشدات

 وفتيات الكشافة يف مدغشقر. وقد تم اإلعالن عن 60 مكان عام للمشرتكات فقط من خالل صفحة الفيس بوك

.لكوزافريي وتم رشائها خالل 2,5 يوماً. كام تم أيضاً تحقيق جمع أموال عرشة أماكن كمنحة

مدغشقر أبريل/ نيسان2017

ويف فرتة الثالث سنوات هذه، قام الفريق العاملي بالجمعية العاملية بتدبري أموال مالمئة للتمكن من تقديم أربع فعاليات خالل الفرتة بني 2015 – 2017. ويتم 
تلخيصها فيام ييل:
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وبصفة عامة، فإن املراكز العاملية تؤدي أداًء قوياً، وقد كانا كوزافريي إضافة مثرية إىل العرض الدويل بالجمعية العاملية، بجلب أفريقيا إىل العامل والعامل  إىل 
أفريقيا. فقد كان ممكنا االستفادة من موارد املوظفني من املراكز العاملية األخرى لدعم جوهري النجاز املركز العاملي يف بيئة متنقلة يف جميع أنحاء إقليم 

أفريقيا.

واستناداً إىل التجربة يف الفرتة 2015 – 2017، يخطط لتقديم فعالية واحدة متاحة مبركز كوزافريي العاملي كل عام رشيطة أن تستند عىل تكافؤ التكلفة كنموذج 
ناجح الستخدامه عام 2017 حيث يتم تغطية جميع التكاليف من خالل رسوم الفعالية.

وكذلك، فإنه ميكن إقامة فعاليات بعدة بلدان يف أفريقيا يتم تقدميها كجزء من الخطة اإلسرتاتيجية -2018 2020 املدرجة يف امليزانية، والتي تقام مستمدة روح 
ونتائج املراكز العاملية حيث تصف بأنها فعاليات كوزافريي. وبذلك ميكن ملزيد من الشباب تجربة فعالية كوزافريي.

وبهذه الكيفية سنخطط ملواصلة تقديم تجارب املركز العاملي يف أفريقيا. ويعكس هذا النموذج االبتكار املستمر بالجمعية العاملية ملساندة املنظامت األعضاء 
وتقديم تجارب التعلم الدولية ملزيد من الفتيات والشابات.

حققت الورشة الهدف منها 
بنسبة %80 - نظراً ألن نسبة 
%20 األخرية ترجع إلينا نحن، 

بتطبيق ما تعلمناه 

)ماتسبيسو موهايس، قائدة شابة، 
ليسوثو(

Amazing event - loved every 
second... Kusafiri may not 
have a building but it is very 
much a world centre.
- Arts4change Kusafiri participant
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التقدم املحرز يف االقرتاحات التي تم إقرارها يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني 

باعتبارها فرصة للتفكري الذايت ويف روح الشفافية، يود املجلس العاملي أن يُقدم تقريراً عن مدى التقدم الذي تم إحرازه يف تنفيذ اقرتاحات املنظامت 
األعضاء التي تم إقرارها يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني والتي كان مطلوباً العمل عليها خالل فرتة السنوات الثالث 2015 – 2017. 

وعموماً، تم إحراز تقدم ملموس وقوي يف معظم املجاالت عىل نحو يثري اإلعجاب مع العلم بأن االقرتاحات التي صدرت خالل املؤمتر العاملي، والتي مل 
تكن مدرجة يف الخطة اإلسرتاتيجية عن الفرتة 2015 – 2017، مل تستفد من أي موارد إضافية لتنفيذها. 

ولذلك، تم لحد كبري إدارة تنفيذ هذه االقرتاحات من خالل إدماجها يف مجاالت العمل القامئة أو عن طريق تحويل املوارد لضامن تنفيذها. ويف بعض 
الحاالت قرر املجلس العاملي تأجيل التنفيذ نظراً لالفتقار إىل املوارد الالزمة لتمكينه من تنفيذ النشاط خالل هذه السنوات الثالث.

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

اإلقرتاح 1-11 

أظهرت الدراسة التجريبية التي أجريت بخصوص املركز العاملي الخامس قيمة وأهمية إقامة تواجد يف أفريقيا الستضافة 
التجارب الدولية يف املركز العاملي مبا يتامىش مع رؤية الجمعية العاملية لعام 2020. ومع األخذ بعني االعتبار االستثامر 
الذي تم ألجل تطوير مفهوم املركز العاملي الخامس والنتائج خالل السنوات الثالث املاضية، ومن أجل متكني الجمعية 

العاملية للوصول إىل مزيد من الفتيات والشابات، وتقديم تجربة عىل أساس العروض الفريدة والخاصة من هذه القارة 
فمن املستحسن:

فمن املستحسن أن يتم جمع هذه األموال خارجياً ليك يستمر العمل اإلمنايئ خالل الفرتة من 2015 إىل 2017، بهدف 
وضع منوذج مستدام مالياً، يدعم األهداف والغايات اإلسرتاتيجية للجمعية العاملية فيام يتعلق بالخربات الدولية بداخل 

الجمعية العاملية، قبل بداية عام 2018. 

اإلقرتاح 2-11 

ستفوض املسئولية عن التقييم الجاري واتخاذ القرارات بشأن الخيارات الناشئة إىل املجلس العاملي بالتشاور مع لجنة 
إقليم أفريقيا ولجنة املراكز العاملية.

االقرتاح 3-11 

أن يتم تقديم تقرير مرحيل آخر إىل املؤمتر العاملي السادس والثالثني.

االقرتاح 4-11 

أن ينظر املجلس العاملي خالل الفرتة من 2015 إىل 2019، بالتشاور مع لجنة إقليم أفريقيا، عن إمكانية القيام بأنشطة 
أو فعاليات دولية ملرة واحدة يف أفريقيا حيث تستمر يف االستثامر ألجل تنمية قدرات املنظامت األعضاء والتحسينات 

الرأساملية يف مراكز التدريب التابعة للمنظامت األعضاء، برشط تحديد التمويل واملوارد والرشكاء.

املركز العاملي   .1
الخامس

موجز التقدم املحرز

استمر تطوير املركز العاملي الخامس خالل السنوات الثالث املاضية، وأطلقنا رسمياً االسم الجديد للمركز – كوسافريي Kusafiri – وقد كانت أول فعالية 
أقيمت تحت هذا االسم ندوة جولييت لو يف غانا عام 2016. كام أقيمت أول فعالية مفتوحة ومتاحة يف مدغشقر عام 2017.  

كام أقيمت فعاليتان إضافيتان يف املركز العاملي الخامس يف جنوب أفريقيا وبنني عن دعم املنظامت األعضاء يف مراجعة برنامجها التعليمي، وشملت 
الفعاليات األخرى تدريبات عىل تنمية القيادة والصناديق ودعم وتدريب منظمتني من األعضاء كجزء من برنامج UPS ، وبرنامج YESS للتبادل.

ويف املستقبل، تتضمن الخطط فعالية سنوية مفتوحة ومتاحة )والتي، من خالل التمويل الذايت أثبتت استدامتها مالياً( وأنشطة أخرى تتامىش مع الخطة 
االسرتاتيجية للفرتة 2018 – 2020. 

ويوجد تقرير عن املركز العاملي الخامس يف امللحق 1 من هذا املستند.
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االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

الطلب املقرتح 12 – 3

أال تكون هناك زيادة يف كوته أية منظمة عضو )أو رسوم العضوية( يف الفرتة بني عام 2018 إىل 2020 نتيجة للزيادة يف 
حجم عضويتها منذ تعداد 2012. وسوف يستمر تطبيق أي زيادات واجبة ترجع النتقال املنظمة العضو إىل رشيحة ثروة 

أعىل.

و 

أنه خالل الفرتة املتبقية بني عام 2014 وعام 2015، يواصل املجلس العاملي واملكتب العاملي استكشاف مصادر متويل 
بديلة وذلك لإلقالل من االعتامد عىل رسوم الكوته )أو العضوية(. وأنه إذا أمكن تقييم مصادر التمويل البديلة بثقة 

فسوف ينسق املجلس العاملي واملكتب العاملي سوياً مع األقاليم واملنظامت األعضاء من أجل تطوير نهج لتحديد رسوم 
الكوته )أو العضوية( التي تقوم مبا ييل: 

تدعم منو املنظامت األعضاء  •

تساعد يف جعل حركة املرشدات والكشافة أكرث تناوالً  •

تدعم قيم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وتطوير أهدافنا اإلسرتاتيجية  •

 2.      رسوم العضوية بالجمعية 

العاملية

موجز التقدم املحرز

وال تتضمن ورقة رسوم العضوية التي ستعرض عىل املؤمتر العاملي أي زيادة بسبب الزيادة يف عدد األعضاء منذ عام 2012، كام أنها ال ترسي عىل الزيادات 
بسبب انتقال املنظمة العضو إىل رشيحة  ثروة أعىل.

وفيام يتعلق بالجزء الثاين من االقرتاح، قامت لجان التنمية املالية والصناديق يف عام 2015 بتقييم إمكانية زيادة مصادر الدخل غري املقيد يف الفرتة -2018
2020 إىل مستوى من شأنه أن يساعد يف متكني الجمعية العاملية من تخفيض رسوم العضوية. ولدى إجراء هذه املراجعة، أخذت اللجنتان يف اعتبارهام 

أيضا املخاوف لدى بعض املنظامت األعضاء بشأن الزيادات اإلضافية يف الرشاكات املؤسسية املمولة والوقت الالزم لتوليد دخل كبري من الرتكيز الجديد عىل 
األفراد ذوي الرثوات العالية. وخلصت املراجعة إىل أنه خالل الفرتة 2020-2018 مل نكن واثقني من أننا ميكن أن نولد مستويات عالية مبا يكفي من الدخل 

غري املقيد للسامح لنا بتخفيض رسوم العضوية.

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 1-15 

يويص املؤمتر العاملي مبا ييل: 

عن وجود صفحة ويب عىل موقع waggsworld.org حيث يستطيع الشباب املهتمون  )ممن ترتاوح أعامرهم من 17 إىل 
30 عاماً( أن يقوموا مبا ييل:

البحث عن اتصاالت لقادة املشاريع املشاركة من املنظامت األعضاء،  •

تبادل خرباتهم والتحدث عنها )صفحة الدردشة، منتدى املناقشة(.  •

تشجيع وتعضيد هذه الفرصة من خالل الفعاليات ومن خالل وسائل التواصل املتاحة.

مساحة عىل شبكة   .3
اإلنرتنت للشباب

موجز التقدم املحرز

أعطيت األولية إلعادة تطوير موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية، الذي أطلق يف عام 2015، قبل إضافة مهام جديدة. وسيشمل وضع نهج تكنولوجي 
أطول أجالً توفرياملزيد من فرص االتصال واملشاركة، وخالل فرتة السنوات الثالث املاضية، مل تكن هناك إمكانيات كافية يف امليزانية أو يف قدرات املوظفني 

إلدارة املهمة املحددة املشار إليها يف االقرتاح الذي تم إقراره. 

ومع عدم توفر موارد كافية حالياً لتسهيل الصيانة املستمرة لهذا النوع من املنصات، فسوف نواصل الرتحيب بحلول بديلة للتواصل من خالل استخدام 
املنصات الحالية مثل “الفيس بوك” و “والواب سات” وما إىل ذلك. 

كام قدمنا أيضاً التقرير اإللكرتوين  U-Report التقرير اإللكرتوين، وهو برنامج عمل للتواصل االجتامعي يُتيح فرص أكرب لالتصال والتواصل بني الفتيات 
والشابات يف جميع أنحاء الحركة بشأن القضايا ذات الصلة بهن. 

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 2-15

يُويص املؤمتر العاملي للمرشدات وفتيات الكشافة بقوة ويطلب ما ييل دون أن ترتتب عىل ذلك آثار مالية من جانب 
الجمعية العاملية.

إعطاء جميع الشبكات التي تعمل عىل تطوير البعد الروحي نقاط اتصال خاصة من قبل الجمعية العاملية.  •

إىل اهتامم خاص لتيسري فرص التبادل واملساهمة يف املسائل األخرى ذات االهتامم املشرتك فيام يتعلق   •
بالروحانية.

وتوفر هذه الشبكات واملجموعات دعمها للجمعية العاملية أثناء العمل يف املسائل التعليمية املتعلقة بالتنمية الروحانية؛ 
وتنظيم الجمعيات من أجل التعاون بشكل تفاعيل يف تطوير املحتوى وتنظيم األوقات الروحانية خالل املناسبات 

والفعاليات الدولية.  

الروحانية  .4

موجز التقدم املحرز

تشمل اإلجراءات التي تم االضطالع بها دون أن ترتتب عىل ذلك آثار مالية، مشاركة لجنة التنسيق الدولية ICCG يف املؤمتر اإلقليمي لعام 2016، ومتثيل 
املجلس العاملي يف احتفاالت الذكرى السنوية الخمسني لتأسيس لجنة ICCG الدولية.

وتستمر الروحانية يف إدراجها ضمن السياق األوسع لتجربة املرشدات وفتيات الكشافة كام تم تضمني جلسات معينة حول هذا املوضوع يف األكادميية يف 
.The Academy in Europe أوروبا

وستظل املنظامت األعضاء هي نقطة االتصال الرئيسية يف الجمعية العاملية دامئاً وقبل كل يشء. ولكن، ستواصل الجمعية العاملية دعم أعضائها يف عالقاتهم 
وشبكاتهم األوسع. فعىل سبيل املثال عندما أجرينا املشاورات الثالثة للمؤمتر العاملي، شجعنا املنظامت األعضاء عىل مشاركتها عرب شبكاتها األوسع نقاطاً 

قبل تقديم تعليقاتها إىل الجمعية العاملية. 
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االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 3-15 

مع األخذ يف الحسبان الحاجة املتزايدة إىل املرونة واالستجابة؛ ومع الوضع يف االعتبار تطور أنظمة االتصاالت عىل الصعيد 
العاملي، سواء كانت مطبوعة أو رقمية عىل حد سواء وتزايد رسعة انتشار األفكار واملعلومات؛ 

يقرتح املؤمتر العاملي عام 2014 أن يقرتب موعد تقديم االقرتاحات املطروحة للمؤمترات العاملية إىل )4( أشهر قبل انعقاد 
املؤمتر.

اقرتاحات املؤمتر   .5
العاملي

موجز التقدم املحرز

املوعد النهايئ لتقديم املقرتحات املطروحة للمؤمتر العاملي السادس والثالثني هو 17 مايو/آيار 2017؛ أي قبل موعد انعقاد املؤمتر بأربعة أشهر. وكان 
االستثناء الوحيد هو أي اقرتاحات مطروحة من شأنها أن تؤدي إىل تغيري النظام األسايس أو الالئحة الداخلية والتي تم تقدميها بحلول 28 فرباير / شباط 
2017، إلتاحة الوقت الكايف إلخطار املنظامت األعضاء األخرى بخصوص هذه املقرتحات )تتطلب املادة 8 من الالئحة الداخلية إشعاراً مهلته 120 يوماً(.

تحاول الجمعية العاملية تحقيق التوازن بني السامح مبزيد من املرونة بخصوص هذه األنواع من املواعيد النهائية، مع ضامن وجود وقت كايف للمنظامت 
األعضاء لتناقش هذه األمور عىل املستوى الوطني وداخل شبكاتهم األوسع نطاقاً. وللمساعدة يف ذلك تواصل الجمعية العاملية يف تقديم املعلومات/ الوثائق 

يف أقرب وقت ممكن.

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 4-15  

مع األخذ يف الحسبان الحاجة املتنامية للمرونة واالستجابة،

يوىص املؤمتر بأنه: 

ميكن تعديل االقرتاحات املطروحة التي تتطلب أغلبية بسيطة أثناء املؤمتر العاملي وذلك بصفة دامئة لكافة املؤمترات 
املستقبلية.

تعديل االقرتاحات   .6
املطروحة أثناء املؤمتر 

العاملي

موجز التقدم املحرز

يقرتح املجلس العاملي اقرتاحاً يطرحه عىل املؤمتر العاملي السادس والثالثني ملعالجة هذه النقطة. وقد اشرتكت كافة املنظامت األعضاء بالفعل يف تشاور 
بشأن القواعد اإلجرائية، حيث تم رشح التغيريات مثل هذه النقطة.

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 5-15  

تويل الجمعية العاملية مرة أخرى أولوية يف زيادة أو تعجيل تطوير األدوات الداعمة واملوارد، فعىل سبيل املثال العمل 
األخري الذي قامت به الجمعية العاملية بشأن األساليب غري الرسمية، ويتضح ذلك يف املوارد الخاصة باالستعداد للتعلم 

واالستعداد للقيادة، وتشمل تجديد املبادئ التوجيهية بشأن الربامج والتدريبات وإعداد أطقم أدوات، جنباً إىل جنب مع 
غريها من األدوات املفيدة إلدارة الجمعيات.

.

األدوات واملوارد   .7
املساندة

موجز التقدم املحرز

لقد ظلت هذه كأولوية خالل هذه السنوات الثالث، يُرجى االطالع عىل الصفحتني 13 و 14 يف التقرير الرئييس للحصول عىل التفاصيل الكاملة. 

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 15-6 واالقرتاح 7-15 

القيادة: إقرار االقرتاح الخاص بربنامج تنمية القيادة من املؤمتر العاملي عام 2011، والذي وافق عىل تطوير برنامج 
الجمعية العاملية لتطويع لتنمية القيادة )WLDP( ليتضمن مزيد من االتصال املبارش مع املنظامت األعضاء وأهمية تنمية 
القيادة ورضورة تطبيق األساليب التعليمية الجديدة للقيادة، سوف يقرتح املؤمتر العاملي عام 2014 استمرار تطوير برنامج 

تنمية القيادة للجمعية العاملية مع الرتكيز عىل البعد القيادي:

قيام الجمعية العاملية بالتعاون مع املنظامت األعضاء بتنظيم حلقات دراسية عن القيادة  •

تطوير مفهوم برنامج تنمية القيادة كمعيار جودة مستقبيل للتدريب عىل القيادة عىل املستويات العاملية   •
واإلقليمية والوطنية.

التطوير املستمر ملفهوم التيسري ودور املُيرسة.  •

استخدام قدرات مجموعة العمل الحالية بخصوص املُيرسات لتحقيق املزيد من املُيرسات من املنظامت األعضاء.  •

العمل الجامعي: يويص املجلس العاملي بالجمعية العاملية بالنظر يف وتطوير املفهوم الحايل “للعمل الجامعي” عىل جميع 
مستويات تدريبات القيادة حيث يتم متكني الشباب وتنمية مشاركتهم.

املشاركة مع املؤمتر العاملي يف مخرجات دمج هذا املفهوم املوسع للقيادة ضمن اإلطار الحايل لتدريبات القيادة.

القيادة والعمل   .7
كفريق

موجز التقدم املحرز

ساعدت هذه االقرتاحات يف صياغة استعراض وتطوير منوذج القيادة الجديد بالجمعية العاملية. 

ويشمل هذا النموذج ستة موجهات للقيادة بالجمعية العاملية والتوجه التعاوين الذي يعالج مفهوم العمل الجامعي. 

فمن خالل دمج هذا املفهوم ودور العمل الجامعي عرب عرض القيادة الجديد، ميكننا تضمينه بفعالية داخل الجمعية العاملية. 

وسيتم تقديم هذا العرض الجديد خالل فرتة السنوات الثالثة 2018 – 2020، وقد متكننا من تأمني التمويل لدعم تنفيذه.

االقرتاح/ االقرتاحات التي تم إقرارها موضوع االقرتاح

االقرتاح 8-15 

أن نعرتف بالتحديات التي تواجه بعض املنظامت األعضاء يف حالة عدم وجود اتحاد، ويهدف االعرتاف بالتنوع ومتكني 
عدد أكرب من الفتيات والشابات من االنضامم إىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة، متشياً مع إسرتاتيجية تنمية العضوية، 

نقرتح: أن تستعرض الجمعية العاملية سياستها بشأن إنشاء اتحادات جديدة وتوسيع االتحادات القامئة، مع توضيح العملية 
والظروف التي ميكن من خاللها قبول الجمعيات الفرعية الجديدة يف الجمعية العاملية، عندما تكون هذه هي الطريقة 

األنسب لتوسيع العضوية ودعم التنوع.

االتحادات  .9

موجز التقدم املحرز

أنشأ املجلس العاملي مجموعة مهام لدراسة هذا املجال عىل وجه التحديد. وقامت املجموعة باستطالع الرأي لعدد 14 اتحاد قائم، وتقوم حالياً بوضع 
مبادئ توجيهية لتقديم ملحة عامة عن املوقف الدستوري ومتطلبات االتحادات. 

ونعرتف تحديداً بالتعارض بني االعرتاف بالنموذج املوحد الوارد يف النظام األسايس، دون أن نكون دامئاً عىل دراية بكيفية تنفيذه وتفسريه عىل أرض الواقع. 

نحن نريد معالجة هذه املسألة من خالل املبادئ التوجيهية الجديدة، لضامن دعم مناذج العضوية املناسبة، ضمن السياق املحيل. ويشكل هذا جزًء من 
أعامل الجمعية العاملية عىل نطاق أوسع لتُصبح أكرث استهدافاً ومحددة يف إدارة عالقاتنا مع املنظامت األعضاء املختلفة، كونها أكرث استجابة لالحتياجات 

الفردية.
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