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نحن الحركة العاملية الوحيدة لكل فتاة وأي فتاةوثيقة املؤمتر العاملي رقم 3تكوين الصداقات واملرح ومساعدة مجتمعاتهن.

يجب أن تكون أصواتهن ومصالحهن والقضايا التي تهمهن يف صميم ما نقوم به عىل الصعيد الوطني واإلقليمي والعاملي. نحن اآلن يف مرحلة 

حاسمة من رحلتنا الخاصة برؤية عام 2020، إذا أردنا أن نجلب حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل 12 مليون فتاة وشابة يف 154 دولة.

إن خطتنا اإلسرتاتيجية توجهنا كحركة لتحقيق رؤية عام 2020. إنها خطة تشكلت عن طريق كل الذين يشكلون حركتنا الديناميكية املتنوعة. 

إنها مبنية عىل أفكار وتجارب الفتيات والشابات والقادة واملنظامت األعضاء والرشكاء. فمن خالل إتاحة املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات، 

محققني نفوذنا العاملي ولضامن حركة قوية نابضة بالحياة، فمع حلول عام 2020 سوف نكون مصدر إلهام ملزيد من الفتيات ليكن يف أفضل 

حال ممكن. 

ويف الفرتة بني عامي 2015 و 2017، قام فريق العمل العاملي بالجمعية العاملية واملنظامت األعضاء – معاً – بوضع لبنات البناء الحيوية يف 

مكانها لتحقيق رؤيتنا لعام 2020. وتستند هذه الخطة اإلسرتاتيجية للفرتة 2018 – 2020 بدورها عىل تلك األساسات. إذ تزود خطة 2018 – 

2020 نقطة مرجعية مشرتكة لألقاليم واملنظامت األعضاء لوضع خطتهم الخاصة عىل نحو يتناسب مع أجوائهم ومرحلة منوهم. وإن تعاوننا 

عىل املدى الطويل هو أفضل ما تم استحواذه يف عرض القيمة الوارد أدناه، والذي يصف كيف ميكن للفريق العاملي بالجمعية العاملية أن 

يقوم بتمكني املنظامت األعضاء ليصبحوا أكرث قوة: 

نحن منُد أعضاءنا مبا يحتاجونه من أدوات وعالقات وصوت عاملي؛ لإلبقاء عىل منظمتهم مزدهرة ومتحدة ومتنامية.  

إن عرض القيمة هو التزام الفريق العاملي بالجمعية العاملية نحو أعضاء الجمعية العاملية. إنه يُحدد األدوار الثالثة التي يقوم بها الفريق العاملي 

بالجمعية العاملية بوصفه الكيان املركزي لحركة املرشدات/ فتيات الكشافة – ليكون مبثابة جرس، ملساعدة الحركة عىل النمو وإبقاء شعلة 

الحركة مرشقة.

وبني عامي 2018 و 2020، سنقوم بهذه األدوار من خالل دعم املنظامت األعضاء للنمو واالزدهار مع أدوات جديدة وخدمات مصممة 

خصيصاً، وصالت أقوى بداخل الحركة وخارجها. وسنعمل سوياً مع املنظامت األعضاء لنظهر للعامل األثر اإليجايب لحركتنا عىل حياة األفراد 

وعىل املجتمعات املحلية والدولية. وسيساعد الفريق العاملي بالجمعية العاملية يف ضامن استدامة الحركة من خالل زيادة التمويل وتحسني 

الحوكمة وصنع القرار فضالً عن توسيع قدرات القيادة. 

وما بعد عام 2020، نعتزم إعالء قيمة الحركة تجاه املجتمع من خالل املساهامت الجامعية عىل مستوى الفرد واملنظامت األعضاء عىل 

املستويات اإلقليمية والعاملية. وسيكون العمل عىل نحو تعاوين من أجل تحقيق أهدافنا ورؤيتنا املشرتكة للنمو عىل جميع مستويات حركتنا 

إذ يُعد هذا أمراً رضوريا عىل مدى الثالث سنوات املقبلة. 

نيكوال جرينستد                                                                       

رئيسة املجلس العاملي، 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة                  

أنيتا تايسن

الرئيسة التنفيذية األوىل، 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

“منذ انضاممي كمرشدة، مل أعد كام كنت من قبل! فلقد أصبح ذلك مبثابة  بوابة  أمام العديد من الفرص يف حيايت، لقد 

كان ذلك نافذة أستطيع أن أرى من خاللها الجانب اآلخر من العامل. عندما كنت صغرية، شعرت بأنني حتى أكون قائدة 

يجب أن يكون لدي موقف أو دور معني، ولكن حركة املرشدات علمتني أننا جميعا قادة ... أريد أن أشجع املزيد من 

النساء والفتيات لالنضامم ضمن حركة املرشدات ، ألنها سوف تساعدهم عىل فهم إمكاناتهم لتغيري العامل!”

إليشيوبندو، 23عام، تنزانيا
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تحقيق رؤية عام  2020 
رسالة من الرئيسة والرئيسة التنفيذية األوىل



يف االجتامع األول للمجلس العاملي عن الفرتة 2015 – 2017، كانت املشورة املهيمنة واملتسقة بشأن التخطيط اإلسرتاتيجي طويل األجل 

هي التشاور عىل نطاق واسع مع الهيئات الرئيسية يف الجمعية العاملية وهي: املنظامت األعضاء، فضالً عن املتطوعات وجهاز املوظفني عىل 

املستويات العاملية واإلقليمية والوطنية.

 

ونتيجة لذلك، متكنا من دمج وبناء رؤى حاسمة واتجاه متجدد تم اكتسابه من الدراسات االستقصائية السنوية لألعضاء ومن خالل املشاورات 

املبارشة وورش العمل واملنتديات العاملية واملؤمترات اإلقليمية وفعاليات جهاز املوظفني. 

وقد سلطت هذه العمليات األضواء عىل النقاط الرئيسية التي يجب الرتكيز عليها يف الجمعية العاملية كحركة عىل مدى السنوات الثالث 

املقبلة، وهي مبينة يف بقية هذه الخطة. والكثريين ممن استجابوا اقرتحوا بأن نهج الجمعية العاملية يف التخطيط بشكل عام ميكن أن يكون 

صارماً ومتقادماً. وقد أدرك الجميع بأن الحركة والعامل عىل الصعيد األوسع يف تغيري مستمر، ويجب أن يكون تخطيطنا عىل املدى الطويل أكرث 

قدرة عىل التكيف. 

 

ولذلك، سنواصل خالل الفرتة 2018 – 2020 يف جمع البيانات والبحوث ذات الصلة، والتعاون مع املنظامت األعضاء يف دورة تخطيط أقل 

تقيداً وأكرث استجابة لتطلعات الفتيات والشابات اليوم ويف املستقبل.

تبّني التوجهات العاملية

تظل املبادئ األساسية لحركة املرشدات وفتيات الكشافة نابضة بالحياة اآلن كام كانت عليه منذ مائة عام، ومع ذلك، فإن العامل الذي تعيش 

فيه الفتيات والشابات اليوم يختلف بصورة كبرية عام كان عليه منذ بداية هذا القرن. 

ونتيجة لذلك، من املهم وضع خطة إسرتاتيجية خاصة بنا يف سياق أوسع لضامن أن تكون ذات صلة باحتياجات وتطلعات الفتيات والشابات 

واملتطوعات الذين هم بالفعل جزء من حركتنا، وكذلك أولئك الذين نأمل أن نجذبهم عىل مدى السنوات الثالث املقبلة.

وال نستطيع أن نتكهن بدقة رسعة واتجاه التغيري االجتامعي. ومع ذلك، فمن املمكن تحديد عدد من االتجاهات الناشئة. حيث تسلط 

االتجاهات الواردة أدناه الضوء عىل التحديات والفرص املحتملة التي تنتج عن تغري الظروف االجتامعية واالقتصادية العاملية. وإن فهم اآلثار 

املرتتبة عىل هذه التغيريات سوف يساعد حركتنا يف إيجاد أفضل االستجابات الفعالة منا بصفتنا الحركة العاملية الوحيدة املوجهة نحو الفتيات 

والشابات.

مستويات عالية من البطالة بني الشباب اتجاه:   

زيادة الرصاع االجتامعي والسيايس وانتشار العنف عىل نطاق واسع اتجاه:   

زيادة التنوع بني الجنسني يف أماكن العمل اتجاه:   

صعود رشكات ومؤسسات اجتامعية تقودها النساء  اتجاه:  

تحوالت يف الوضع االقتصادي للعائالت اتجاه:   

بذل املزيد من الجهود من قبل الحكومة والجمعيات الخريية والعمل ملواجهة ومعالجة عدم املساواة والظلم اتجاه: 

اعتامد الشباب عىل األجهزة الجوالة للحصول عىل املعلومات والتفاعل اتجاه:   

التغري املناخي وتدهور البيئة الطبيعية اتجاه:   

تراجع االهتامم باملنظامت املعتمدة عىل العضوية وخاصة بني من هم تحت عمر األربعني اتجاه: 

ولن نتمكن من تعبئة املوارد الداخلية والخارجية من أجل النمو وإبراز صورتنا وتأثرينا عىل نطاق واسع إال من خالل إظهارنا الصلة املبارشة والفاعلية 

املتكاملة لحركة املرشدات وفتيات الكشافة تجاه الفتيات وعائالتهن والجهات الحكومية واملمولني والجمهور بوجه عام.
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يف سياق تطوير الخطة اإلسرتاتيجية العاملية للفرتة 2018 – 2020   

“تُعد مشاريعنا يف غاية األهمية ملا تقدمه للمجتمع املحيل، وإمنا هي أيضاً وسيلة إلرشاك الفتيات يف أنشطة 

التنمية العاملية ... فسوف تتمكن الفتيات من أن يقلن بكل فخر أنهن قد ساعدوا يف تحقيق مستقبل أفضل”

قائدة مرشدات، سليمة من مالوي



يف الخطة اإلسرتاتيجية 2015 – 2017، وجهت الجمعية العاملية أعاملها حول ست نتائج متفق عليها يف عام 2010 كجزء من اإلطار 

اإلسرتاتيجي لرؤية عام 2020.

الرؤية: الفتيات والشابات كلهن جديرات باالحرتام ، ويعملن عىل تغيري العامل

الرسالة: متكني الفتيات والشابات من تحقيق كامل قدراتهن كمواطنات مسئوالت يف العامل

توفري املزيد من الفرص للفتيات والشابات للنمو والقيادة من خالل الربامج واألساليب املعتمدة عىل املبادئ األساسية   الهدف 1: 

لحركة املرشدات وفتيات الكشافة

الهدف 2:متكني الفتيات والشابات ليكن صانعات للتغيري يف العاملن خالل الربامج واألساليب املعتمدة عىل املبادئ األساسية   

لحركة املرشدات وفتيات الكشافة

زيادة وتنوع العضوية  النتيجة 1:  

تحسني صورة حركة املرشدات وفتيات الكشافة وإبرازها عىل كافة املستويات  النتيجة 2:  

التأثري يف القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات  النتيجة 3:  

تعزيز نوعية تجربة حركة املرشدات وفتيات الكشافة  النتيجة 4:  

بناء الكفاءات والقدرات القيادية عىل كافة املستويات. النتيجة 5:  

زيادة مصادر التمويل. النتيجة 6:  

وبالنسبة للخطة اإلسرتاتيجية 2018 – 2020، يجري تكثيف هذه النتائج الستة إىل ثالثة محاور إسرتاتيجية تصف عملنا بطريقة أكرث إيجازاً 

وقوة  .

بصورة جامعية، نستطيع أن نتيح مزيداً من الفرص ملزيد من الفتيات عن طريق توسيع نطاق التنوع واالنتشار للوصول إىل 	 

عدد أكرب من الفتيات وتعزيز املهارات القيادية والحياتية املكتسبة من خالل حركة املرشدات وفتيات الكشافة

بصورة جامعية: نستطيع إعالء صورتنا العامة كحركة والرتكيز عىل نفوذنا وصوتنا العاملي يف القضايا األكرث إلحاحاً وأهمية للفتيات 	 

والشابات

بصورة جامعية:  ميكننا أن نبني قدرات قيادية فردية وتنظيمية، مع منو وتنويع دخلنا وتعزيز التعلم املستمر واالبتكار 	 

واالستدامة يف حركتنا.

إن هذا اإلطار اإلسرتاتيجي يعطي للجمعية العاملية واملنظامت األعضاء ليس فحسب هيكالً متيناً وإحساساً موحداً بالتوجه، ولكن أيضاً حرية 

التكيف مع تغري الظروف وظهور فرص جديدة. وهذا يعني أننا نتوقع أن تقوم األقاليم املختلفة واملنظامت األعضاء بتفسري وتنفيذ املحاور 

من خالل اسرتاتيجيات مختلفة وبرسعات مختلفة – ولكن مع وجود نفس األهداف يف الرأي. 

فعن طريق التكيف واالستجابة مبرونة للسياقات واألجواء الوطنية، واإلقليمية والعاملية املتنوعة، سوف نحقق برسعة، وعىل نحن موثوق، 

املصداقية واالعرتاف من املجتمعات، والبلدان والقارات التي تعيش فتياتنا وشاباتنا فيها. ومن خالل االستفادة من التنوع ووضوح الرؤية 

والرتكيز عىل تلك الجهود التي لها أكرب تأثري محتمل، تُصبح الحركة أكرث قوة ونجاحاً ومرونة. 

وفيام ييل بعض األمثلة عن الكيفية التي نستطيع بها تحويل هذه املحاور الثالثة إىل عمل مؤثر:

وسوف نوضح يف القسم التايل تفاصيل الكيفية التي يويف بها الفريق العاملي بالجمعية العاملية بالتزاماته تجاه هذه املحاور اإلسرتاتيجية الثالثة.

الفريق العاملي بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

مصطلح“الفريق العاملي للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة”، وهو الكيان املركزي للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

كل يشء يحكمه املجلس العاملي بحسب توجيهات املؤمتر العاملي.

ويشمل ذلك املجلس العاملي ذاته وكل املتطوعات وجهاز العاملني الذين يقومون بأداء أعامل الحوكمة والتنفيذ نيابة عن املجلس العاملي 

واملؤمتر العاملي، فعىل سبيل املثال:

		  أعضاء اللجان واللجان الفرعية باملجلس العاملي

		  أعضاء مجموعات العمل عىل املستويات العاملية واإلقليمية

		  اآلخرون الذين يعملون عىل املستويات الدولية.

	     أعضاء جهاز العاملني بالجمعية العاملية.  

زيادة مصادر التمويل.

تأثيــــر عــــاملي أكبـــــر

حركة قوية ونابضة بالحياة

زيادة العضوية وتنوعها  	

تعزيز نوعية تجربة حركة املرشدات وفتيات الكشافة  	

التأثري يف القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات  	

تحسني صورة حركة املرشدات وفتيات الكشافة وإبرازها  	

                

زيادة مصادر التمويل  	

بناء الكفاءات والقدرات القيادية عىل كافة املستويات  	
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الشعارات اإلسرتاتيجية 2018 – 2020   



الهدف اإلسرتاتيجي

1  مزيد من الفرص ملزيد من الفتيات 

مع حلول عام 2020، نهدف إىل أن يكون هناك 12 مليون عضواً نشطاً يف 154 بلداً يستفيدون من تجربة املرشدات وفتيات الكشافة فائقة 

الجودة. 

ومن أجل تحقيق ذلك، سنصل إىل مزيد من البلدان، وندعم املنظامت األعضاء إلرشاك املزيد من الفتيات والشابات؛ وتوفري املزيد من 

التجارب الدولية ألعضائنا. سنعرض بشكل أكرث فعالية كيف ميكن للفتاة التي أصبحت مرشدة أو فتاة كشافة أن تساعد يف تلبية احتياجات 

الفتيات والشابات التنموية واملجتمهية يف كلتا البيئتني الخاصة بالفتيات فقط والضامة للجنسني يف بيئة تعليم مشرتك. 

1-1  العمل مع البلدان الجديدة

ما نريد تحقيقه 

سوف نُيرّس األمور برسعة أكرب للمجموعات الجديدة ومنها الجمعيات الوطنية – لالنضامم إىل حركتنا من خالل إيجاد مسارات مرنة ومبتكرة 

ومستدامة للعضوية.

سنحقق ذلك من خالل:

إنشاء مجموعة متنوعة من النامذج املستدامة واملناسبة وطنياً التي تسمح للمنظامت األعضاء الجديدة باالزدهار  1-1-1

مواصلة النهج املرنة التي تم تطويرها خالل الفرتة 2015 – 2017 للعمل يف البلدان التي ال يوجد لديها حالياً منظمة عضو   2-1-1

استخدام إطار عملنا لبناء القدرات مع البلدان الجديدة املحتملة، مبا يتامىش مع احتياجات كل بلد  3-1-1

إيجاد طرق بديلة لتوسيع حركتنا يف البلدان التي ال ميكن أو من غري املالئم إنشاء منظمة عضو فيها  4-1-1 

استبقاء ومساندة منو املنظامت الحالية  2-1

ما الذي نريد أن نحققه

سوف ندعم املنظامت األعضاء لجذب املزيد – واألكرث تنوعاً – من الفتيات والشابات واملتطوعات لالنضامم واستبقاء األعضاء الناشطني يف 

حركتنا.

سنفعل ذلك من خالل: 

1-2-1  دعم املنظامت األعضاء يف تصميم اسرتاتيجيات لجذب واستبقاء املتطوعات، والتي تتناول “تحدي القيادة” يف جذب واستبقاء  

متطوعات مالمئات.  

تعضيد التنوع بأنحاء الحركة من خالل:  2-2-1

مساندة املنظامت األعضاء لجذب املزيد من الفتيات والشابات واملتطوعات عىل نحو أكرث تنوعاُ  1-2-2-1  

2-2-2-1  تعميم التنوع واإلدماج يف جميع أعاملنا  

1-3   عرض املزيد من الفرص ألعضاء الحركة ألجل االتصال والتواصل

ما نريد تحقيقه

سنبني اتصاالت عامليةع الرتكيز عىل املرح والصداقة وتعزيز الخربات املتبادلة بني الثقافات لدعم منو حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة.

سنفعل ذلك من خالل:

1-3-1  تسهيل االتصاالت وتحديد الفرص املتاحة للمشاركة يف الخربات والربامج الدولية لعدد أكرب من املنظامت األعضاء

التأكد من توافق أنشطة املراكز العاملية مع الربامج العاملية لتكون متاحة وُميرّسة للمشاركات األكرث تنوعاً  2-3-1

دعم املنظامت األعضاء لتعزيز مشاركاتهم يف األنشطة مثل يوم الذكرى العاملي، واليوم الدويل للفتاة  3-3-1
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 1-4   إثراء حياة الفتيات والشابات من خالل تجربة حركة املرشدات وفتيات الكشافة

ما نريد تحقيقه

سوف نحرص عىل أن تظل املنظمة موحدة ومزدهرة ومتنامية من خالل فهم احتياجات وطموحات الفتيات والشابات واالستجابة لها مع 

إبراز قيمة أن صبحن مرشدات أو فتيات كشافة بناء عىل نهجنا نحو التعليم غري الرسمي.

سنفعل ذلك من خالل:

جمع األدلة عن أوليات وتجارب الفتيات بأنحاء العامل من خالل منابر وتقنيات مبتكرة  1-4-1

استعامل هذه األدلة لتصميم وتقديم برامج عاملية مبتكرة وجذابة لتمكني الفتيات والشابات بالقيم والسلوكيات والقدرات لتويل    2-4-1

القيادة  

مساندة املنظامت األعضاء لتقوية برامجهم الخاصة بالفتيات وتقديم تجارب فائقة الجودة لحركة املرشدات وفتيات الكشافة  3-4-1

بناء الرشاكات مع املؤسسات ذات النفوذ املعتمدة يف مجال القيادة وتنمية املهارات والتي ميكن أن تؤيد علناً نهجنا الذي نتبعه    4-4-1

لتطوير الفتيات والشابات  

ونحن نُدرك أننا سوف نحرز تقدماً يف تقديم مزيد من الفرص ملزيد من الفتيات من خالل:

استالم ردود فعل إيجابية من الرشكاء يف البلدان الجديدة عن الدعم الذي حصلوا عليه يف رحلتهم مع الجمعية العاملية  	

تلقي ردود فعل نوعية من املنظامت األعضاء التي برهنت فعاليتها يف اجتذاب مجموعات متنوعة من األعضاء  	

زيادة عدد وتنوع املنظامت األعضاء التي تستفيد من الفرص الدولية  	

دليل عىل أن الربامج العاملية وبرامج املنظامت األعضاء تستجيب ألولويات الفتيات والشابات  	

زيادة االنتامء العام مع الرشكاء املؤثرين الذين يعملون عىل تطوير الفتيات والشابات  	

جمع األدلة عنكيف تُِعد تجربة حركة املرشدات وفتيات الكشافة ورحلة التنمية الفتيات لتويل القيادة وإحداث فارقاً  	

“أريد أن تكون حركة املرشدات وفتيات الكشافة 

يف كل مكان، وليس فقط لعرشة ماليني. فإن كل 

فتاة تستحق أن تشعر بقوة بهذا االنتامء”

مرشدة، من سوريا  
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مع حلول عام 2020، سوف تكون حركة املرشدات وفتيات الكشافة صوتاً عاملياً رائداً ألحداث تغيري إيجايب يف القضايا الهامة للفتيات 

والشابات.

ومن أجل تحقيق ذلك، سنعيل صورتنا العامة – بإبراز الدليل للجميع عن قيمة كل مرشدة وفتاة كشافة. ومدى ارتباطنا بالقضايا الهامة 

املوضحة من خالل اإلعالم مبوجب قاعدة إثباتات قوية، سوف نستخدم خربتنا ومعرفتنا للمنارصة والدفاع عىل املستوى العاملي يف القضايا 

التي لها صلة بالفتيات والشابات يف كل مكان.

 2-1  زيادة صورتنا املرئية

ما نريد تحقيقه

سوف نبني الصورة العامة للحركة مع تسهيل الفرص للجمعية العاملية لتسليط الضوء عىل مساهمتها املتميزة من نوعها والقيمة تجاه 

املجتمع.

سنفعل ذلك من خالل:

1-1-2  زيادة تواجدنا يف وسائل اإلعالم العاملية عن طريق تعضيد تجربة مشاركة فائقة الجودة ميكن للفتيات والشابات أن تحصل عليها  

كجزء من حركتنا النابضة بالحيوية  

االستجابة برسعة وعلناً للقضايا العاملية التي تؤثر عىل نحو غري متناسب عىل الفتيات والشابات  2-1-2

مساندة املنظامت األعضاء لحكاية قصة الحركة بكيفية تربز قيمنا ومبادئنا ولتجلب الفتيات والشابات يف بلدانهم  3-1-2

تطوير رشاكات عاملية إلظهار تأثرينا اإليجايب عىل حياة الفتيات والشابات  4-1-2

2-2  تعزيز نفوذنا العاملي

ما نريد تحقيقه

سوف نستخدم مكامن قوتنا كحركة دولية لقيادة املحادثات العاملية حول القضايا – مبا فيها األهداف اإلمنائية املستدامة – التي هي أكرث 

مالمئة للفتيات والشابات. 

سنفعل ذلك من خالل:

2-2-1  توسيع نفوذنا يف القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات من خالل عالقات إسرتاتيجية مثمرة مع املنظامت التنموية الدولية   

الرائدة ومنظامت حقوق الفتاة واملرأة   

2-2-2  زيادة مشاركة املرشدات وفتيات الكشافة يف املنتديات واملحافل العاملية الرئيسية التي تُركز عىل قضايا الفتيات والشابات

مساندة املنظامت األعضاء إلرشاك أعضائهم يف مزيد من العمل املجتمعي األكرث فعالية ويف املنارصة  3-2-2

الرشاكة مع الباحثني لجمع األدلة عن أثر برامجنا العاملية والتي ستمدنا باملعلومات من أجل حمالتنا للمنارصة  4-2-2

إننا ندرك بأننا سوف نحقق تقدماً يف إبراز نفوذ عاملي أكرب من خالل:

“كفتاة من اإلكوادور أبلغ من 

العمر 16 عاماً، فإنني مل أعتقد 

أبداً أن تتاح يل الفرصة ألتحدث 

مع جمهور عاملي حول الفقر 

والعنف ضد الفتيات”

مرشدة، من اإلكوادور

زيادة يف مستوى التغطية اإلعالمية عن الجمعية العاملية والحركة	 

إثبات مشاركة املرشدات وفتيات الكشافة واملنظامت األعضاء أو الجمعية العاملية يف 	 

مناقشات السياسة العاملية والوطنية
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 2 - تأثري عاملي أكرب 



مع حلول عام 2020، سوف تعمل حركة املرشدات وفتيات الكشافة عىل زيادة استدامتها عن طريق تقوية الدخل ومنوتعزيز لقيادة 

والقدرات التنظيمية عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية. 

ومن أجل تحقيق ذلك، فإننا سوف نعمل عىل تنويع دخلنا، باإلضافة إىل زيادة نوعية وعدد القادة واملتطوعات. وسنعمل أيضاً عىل تدعيم 

قدراتنا التنظيمية وتحسني أساليبنا يف العمل.

 3-1   تأمني متويلنا 

ما نريد تحقيقه

سوف نتأكد من القوة املالية للحركة من خالل العمل مع املنظامت األعضاء ألجل تنويع وتكميل دخلنا من رسوم العضوية. 

سنفعل ذلك من خالل:

3-1-1   زيادة دخلنا من جمع التربعات من األفراد – من خالل الخريجات وأعضاء مجتمع أوالف بادن – باول واألثرياء – كمصدر   

     رئييس لتمويل األولويات التنظيمية األساسية الخاصة بها.

3-1-2      مواصلة منو دخلنا من مصادر أخرى من الرشكات والصناديق االئتامنية واملؤسسات والجهات املانحة املؤسسية األخرى.

 3-1-3  مساندة املنظامت األعضاء لنمو وتنويع مصادر دخلها لتعزيز سالمتها وحيويتها املالية – مبا يف ذلك تبادل أفضل املامرسات،   

وتقديم الجهات املانحة ورشاكات التمويل.  

3-2  تعزيز القيادة يف الحركة  

ما نريد تحقيقه

سوف نحرص عىل قوة الحركة من خالل بناء قدرات القيادة عىل الصعيد العاملي وداخل املنظامت األعضاء.

سنفعل ذلك من خالل 

تدشني وترويج منوذجنا الجديد للقيادة ومناذج التقديم املبدعة  1-2-3

العمل مع املنظامت الرئيسية واملؤسسات واألفراد لتطوير وتقديم برامج قيادة مبتكرة وفعالة عىل الصعيدين العاملي والوطني.  2-2-3

مساندة املنظامت األعضاء عىل تعزيز قدراتهم القيادية وتخطيط التعاقب من خالل التعامل مع هذه الربامج الخاصة بالقيادة،    3-2-3

وتبني املبادئ األساسية للقيادة يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة  

تدعيم القدرات التنظيمية للجمعية العاملية   3-3

ما نريد تحقيقه

سوف نعمل عىل ضامن مرونة الحركة عىل املستويات الوطنية واإلقليمية والعاملية من خالل تقوية العمل التطوعي والقيادي وتعزيز 

استخدام عالمتنا التجارية العاملية وتوضيح أثر حركة املرشدات وفتيات الكشافة، وتحسني القدرات عىل االستجابة الحتياجات املنظامت 

األعضاء لدينا.

سنفعل ذلك من خالل:

تطوير خدمة مصممة خصيصاً لتعزيز القدرات داخل الجمعية العاملية ويف املنظامت األعضاء  1-3-3

تعزيز جودة جمع البيانات وتحليلها واستخدامها من قبل الجمعية العاملية واملنظامت األعضاء استجابة الحتياجات األعضاء  2-3-3

تواصل املنظامت األعضاء من خالل متكني كل منهم والجمعية العاملية من تبادل الخربات واملوارد والتعلم من بعضهم البعض  3-3-3
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3- حركة قوية نابضة بالحياة   



3-4  تحسني سبل العمل لدى الفريق العاملي بالجمعية العاملية

ما نريد تحقيقه

سوف نصبح منظمة حديثة تتحىل بالشفافية ورسعة االستجابة، وخاضعة متاماً للمسائلة أمام منظامتنا األعضاء من خالل تضمينعرض القيمة 

املضافة يف جميع أعاملنا.

سنفعل ذلك من خالل:

زيادة التوصل إىل واستعامل منصات التكنولوجيا لتحسني طاقتنا اإلنتاجية ولتمكني االبتكار يف التمويل والتوعية كجزء من نهج   1-4-3

املحور العاملي.  

توضيح وتبسيط الهياكل اإلدارية للجمعية العاملية وعمليات صنع القرار  2-4-3

تحسني نوعية ومدى صلة اتصاالتنا مع املنظامت األعضاء، مبا يف ذلك التحسني والتوحيد النمطي الستخدامنا للغات الرسمية     3-4-3

)اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية( ولغة العمل )العربية(.  

تحسني املساءلة لدينا تجاه املنظامت األعضاء – مشاركة وتفسري سياستنا وإجراءاتنا وقراراتنا، باإلضافة إىل الدعوة للتشاور     4-4-3

واملشاركة  مبا يتناسب مع  تلبيتنا لعرض القيمة املقرتح للمنظامت األعضاء.  

إننا ندرك بأننا سوف نحرز تقدماً يف ضامن كوننا حركة قوية وحيوية من خالل:

تحقيق تنمية الدخل الناشئ من تنمية املوارد املالية لفرتة الثالث سنوات من خالل مصادر متنوعة	 

مستوى عايل من مشاركة املنظامت األعضاء يف منوذج القيادة الجديد وردود الفعل النوعية حول التأثري اإليجايب عىل املستوى   	 

الوطني

إحراز تقدم من جانب املنظامت األعضاء والفريق العاملي بالجمعية العاملية فيام يتعلق بالجوانب ذات الصلة يف إطار بناء القدرات	 

ردود فعل إيجابية من املنظامت األعضاء حول حسن توقيت وفائدة واتساق اتصاالت وشفافية الجمعية العاملية	 

“لقد كان لوجودي يف حركة املرشدات تأثرياً كبرياً عىل الخيارات التي قمت بها واملهارات التي 

اكتسبتها يف بناء شخصيتي التي أنا عليها اليوم. فلقد شجعوين أيضاً عىل تثقيف الفتيات األخريات 

ومتكينهن من تكوين اآلراء، حتى ميكنهن أن يتمتعوا بالثقة مبا يكفي للدفاع عن حقوقهن.”

قائدة مرشدات، أثينا، اليونان
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ًايلعف 17-2015 ينيلرتسا هينج فلألاب  ماقرألا ةفاك ،يلامجإلا ريغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

21,96922,229260لخدلا

23,55223,160392قافنإلا

524-5240تارامثتسالا مييقت ةداعإ

65-650كرتشملا عورشملا ةصح

93163-994-)زجعلا( / ضئافلا

نم ليومت

660-6600-يطايتحالا رامثتسا ةطخ

141-85-226-ةيميلقإلا قيدانصلا مادختسا

114-542-656-)دعب اميف ةلحرم( /ةمدختسملا ةديقملا قيدانصلا

460-304-764-ماعلا يطايتحالا مادختسا

ًايلعف 17-2015 ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك ةديقم ريغ ريغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

لخدلا

157-5,1575,000ةيوضعلا موسر

1,347-5,7024,355قودنصلا ومن

101-1,031930ةيميلقإ قيدانص

4,2905,152862ةيملاعلا زكارملا

118360242)يفاص( تاجتنملا عيب

123-848725تارامثتسالا

624-17,14616,522عومجملا

ًايلعف 17-2015 ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك ةديقم ريغ ريغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

1,348- 2,657  4,005 ةيملاعلا ةيعمجلا / تاكرشلل يراجتلا لخدلا

213-0 213 ءاضعألا تامظنملاو تاسسؤملا

ًالماش) دارفألا 134- 242  376 (تابهلا 

44 364  320 يملاعلا ىركذلا موي

OPBS 788  1,092 304 ةيعمج

1,347-5,7024,355عومجملا

ترتكز الخطة اإلسرتاتيجية 2020-2018 عىل نجاح السنوات الثالث املاضية، ونواصل رحلتنا نحو توفري املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات، مام يدل عىل تأثري 

ونفوذ عاملي أكرب يف كوننا حركة قوية ونابضة بالحياة.

ولتقديم هذه اإلسرتاتيجية الطموحة، يقرتح املجلس العاملي مستوى مامثل من اإليرادات والنفقات )مقيدة وغري مقيدة( مقارنة بفرتة السنوات الثالث -2015

2017 )أنظروا الجدول أدناه(. ويحدد هذا التقرير الكيفية التي ستتغري بها أنواع اإليرادات والنفقات.

  

وباإلضافة إىل اإليرادات املتولدة خالل فرتة السنوات الثالث، سيتم متويل النفقات من خالل االستخدام املخطط له والبالغ 85 ألف جنيه إسرتليني من الصناديق 

اإلقليمية، و542 ألف جنيه إسرتليني من األموال املقيدة الواردة يف فرتة السنوات الثالث الحالية ملشاريع محددة متعددة السنوات، حيث تستمر حتى الفرتة 

2020-2018، و304 ألف جنيه إسرتليني من االحتياطي العام غري املقيد.

ويلخص الجدول التايل ميزانيات اإليرادات والنفقات املقرتحة للفرتة 2020-2018، مقارنة بنتائج الفرتة 2015 – 2017.

توقعات الدخل -2018 2020

تزداد اإليرادات املدرجة يف امليزانية عىل الفرتة 2020-2018 مببلغ 260,000 جنيه إسرتليني يف مجموعها خالل فرتة السنوات الثالث الحالية )راجعوا الجدول يف 

القسم السابق(. وكام هو مبني يف القسم أدناه، هناك تحول مخطط له لنمو الدخل من الدخل غري املقيد إىل الدخل املقيد.

الدخل غري املقيد  1-1

رسوم العضوية

بالنسبة للفرتة 2020-2018، نتوقع صايف دخل قدره خمسة ماليني جنيه إسرتليني من رسوم العضوية. وميثل هذا إنخفاضاً مبقدار 157 ألف جنيه إسرتليني، عن 

فرتة السنوات الثالث الحالية، بسبب انخفاض الرسوم التي تدفعها املنظامت األعضاء الذي إنخفض عدد أعضاءها.

ويشمل دخل رسوم العضوية مبلغ 70 ألف جنيه إسرتليني موضوع جانباً لصندوق دعم رسوم العضوية. وحتى اآلن خالل الفرتة 2017-2015، تم إنفاق مبلغ 

81 ألف جنيه إسرتليني أو تم تخصيصه من مبلغ 150 ألف جنيه إسرتليني املوضوعة جانباً لصندوق دعم رسوم العضوية، وبالتايل يجري تخفيض املخصصات 

املوضوعة للصندوق عن الفرتة 2018-2020.

ويف النرشة املستقلة التي أعدت عن رسوم العضوية، نرشح كيف قمنا بحساب اإليرادات املتوقعة.
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صورة الشئون املالية



ًايلعف 17-2015 ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك ةديقم ريغ ريغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

169 181  12 ليغشتلا ضئاف

16 75  59 رامثتسالا لخد /تابهلا

185 256  71يعرفلا عومجملا

42 160  118 عئاضبلا عيب يفاص

227 416 189 يلامجالا

تنمية الصندوق
 

إن تقلص إيرادات تنمية الصناديق غري املقيدة بني األعوام 2015 – 2017 واألعوام 2018 – 2020 يرجع أساساً إىل انخفاض الدخل من الرشاكات املؤسسية. ومع 

امليض قدماً تتوقع الجمعية العاملية أن يكون الدخل من رشاكات املؤسسات والرشكات مقيدة يف املقام األول. تعكس ميزانية الدخل املقيدة )راجعوا القسم أدناه( 

منو الدخل الذي يعوض عن التخفيض أعاله.

تعكس امليزانية غري املقيدة للفرتة -2018 2020 رشاكات الرشكات املعروفة حالياً ومخصصاً صغرياً )370 ألف جنيه إسرتليني( للرشاكات الجديدة. ومن أبرزها 

الدخل الذي حققته رشكة دوف )رشاكة برنامج »حرة ألكون أنا«( والذي بلغ 2,4 مليون جنيه إسرتليني عن فرتة السنوات الثالث الحالية، وخصصت له ميزانية 

قدرها 825 ألف جنيه إسرتليني عن الفرتة -2018 2020. ويساهم الرشكاء الحاليون مثل يو يب إس، وسيامنتك، ورشكاء جدد مثل نيوتريشن إنرتناشيونال، نحو 

الدخل غري املقيد للفرتة 2018 – 2020. ويشتمل الدخل التجاري للرشكات والجمعية العاملية عن الفرتة 2015 – 2017 كل الدخل املتسلم من خالل املنظمة 

التجارية بالجمعية العاملية، والذي يتم استخدامه الستالم األموال لكثري من الرشاكات املؤسسية كام ميكن أن يشمل أيضاً الدخل من األنشطة األخرى مثل 

املؤمترات وبيع السلع التذكارية.

ومن ميزانية 2020-2018 نجد أن غالبية الدخل من املؤسسات واملنظامت األعضاء والعطاء من األفراد قد تم بيانه ضمن الدخل املقيد حيث أن هذه األموال يتم 

التربع بها بشكل متزايد ملشاريع محددة. 

وهناك مجاالن للدخل املقيد حيث يتوقعا منواً، وهام جمعية أوالف يف بادن باوند OBPS ويوم الذكرى العاملي. وقد عارص دخل OBPS منواً صحياً ونتوقع زيادة 

سنوية بنسبة %10 يف اإليرادات، مام يوفر أكرث من مليون جنيه إسرتليني يف الفرتة 2018 – 2020. وباملثل، واصل يوم الذكرى العاملي تحقيق متوسط وقدره 100 

ألف جنيه إسرتليني سنوياً، ومبساعدتكم نهدف إىل زيادة هذه األموال بنسبة %10 عىل أساس سنوي يف الفرتة 2018 – 2020.

الصناديق اإلقليمية

تقوم أقاليم الجمعية العاملية بتوفري األموال اإلضافية لتقديم الدعم والفرص للمنظامت األعضاء يف أقاليمهم، مع اتخاذ اللجان اإلقليمية القرارات بشأن كيفية 

إنفاق هذه األموال. ويف الفرتة 2015 – 2017، تم جمع مبلغ 1,031 مليون جنيه إسرتليني من الصناديق اإلقليمية، وبلغت اإليرادات املدرجة يف امليزانية للفرتة 

2018 – 2020 مبلغاً وقدره 930 ألف جنيه إسرتليني.

والسبب الرئييس وراء انخفاض الدخل هو التخفيض املقرتح للمساهمة الطوعية اإلضافية التي تدفعها املنظامت األعضاء األوروبية. ويأخذ ذلك يف االعتبار خطط 

إنفاق حوايل 85 ألف جنيه إسرتليني من االحتياطي إلقليم أوروبا عامّي -2018 2019. ويستجيب هذان االقرتاحان مع نتائج املؤمتر األخري إلقليم أوروبا، وتخضع 

للموافقة يف االجتامع الغري عادي للجمعية العمومية إلقليم أوروبا الذي انعقد قبل املؤمتر العاملي. وتوفر هذه األموال أنشطة إضافية موجهة نحو املنظامت 

األعضاء األوروبية فمثالً املشاريع املتعلقة بالتنوع وتعميم مراعاة املنظور الجنساين وتقديم الدعم إىل مجموعات املتطوعني يف إقليم أوروبا والعمل بشأن النمو 

ومبادرات الرشاكة مع اإلقليم األوريب للكشافة باملنظمة العاملية للحركة الكشفية، مثل الفعاليات واسعة النطاق، فعىل سبيل املثال روفرواي، وفعالية األكادميية 

للتواصل وتيسري الشبكات.

كام يشتمل دخل الصناديق اإلقليمية أيضاً عىل مبلغ 100 ألف جنيه إسرتليني من مجموعات األصدقاء يف أفريقيا وآسيا باسيفك. وتستخدم هذه األموال لدعم 

مشاركة املنظامت األعضاء يف الفاعليات ويف آسيا باسيفك لدعم املنظامت األعضاء لبناء قدرات الشابات وملساندة املنظامت األعضاء يف العمل مع بعضها البعض.

املراكز العاملية

خالل الفرتة 2015 – 2017، قامت املراكز العاملية بتحسني أدائها املايل وقد حققت فائضاً تشغيلياً قدره 12 ألف جنيه إسرتليني وأرباحاً صافية من بيع السلع 

التذكارية مببلغ 118 ألف جنيه إسرتليني. ويعد هذا تحسناً كبرياً مقارنة بالسنوات السابقة، ونتوقع أن يستمر ذلك خالل فرتة السنوات الثالث املقبلة.  

وكام هو موضح يف الجدول التايل، نخطط ملواصلة تحسني أداء املراكز العاملية خالل الفرتة 2018-2020.

 

ونتوقع تحقيق 5,152 مليون جنيه إسرتليني من الدخل الناتج عن أنشطة التشغيل، مع إنفاق قدره 4,971 مليون جنيه إسرتليني، مام يؤدي إىل فائض تشغيل 

وقدره 181 ألف جنيه إسرتليني )قبل التربعات/ االستثامرات وبيع البضائع(.

وسيتضمن الرتكيز عىل تحسني الفائض من النشاط التشغييل – الربنامج األسايس والفعاليات وأنشطة اإلقامة – مراجعة التكاليف واألسعار ألنشتطنا وتحسني 

تسويق املراكز العاملية للمنظامت األعضاء، وخارجياً لزيادة عدد األشخاص الذين يستخدمون املراكز.

وسوف نركز عىل جمع املزيد من األموال من خالل التربعات وزيادة مبيعات البضائع يف املراكز العاملية، والتي سيتم مناقشتها يف القسم التايل.

بيع البضائع التذكارية

خالل الفرتة 2017-2015 كان صايف الربح لبيع البضائع 118 ألف جنيه إسرتليني. وقد نتج ذلك يف املقام األول من خالل بيع البضائع يف املراكز العاملية ونخطط 

لزيادة الدخل مببلغ 160 ألف جنيه إسرتليني من هذه املبيعات. 

ولضامن توسيع مصادر الدخل غري املقيد يف املستقبل، تشمل خططتنا لفرتة السنوات الثالث القادمة توسيع قنواتنا التسويقية. ونحن نعلم أن بعض املنظامت 

األعضاء مهتمة ببيع بضائع ومنتجات الجمعية العاملية، وسوف نستكشف ترتيبات الرتخيص ملثل هذه املبيعات التي تعود بالفائدة عىل الجمعية العاملية 

واملنظامت األعضاء. وسوف نستكشف خيارات لتحسني املبيعات يف متجر اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية. ونتوقع إيرادات 200 ألف جنيه إسرتليني من هذه 

األنشطة الخاصة باملبيعات.
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ًايلعف 17-2015 هينج فلألاب ماقرألا لك ةديقم رييغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

2,145 4,395  2,250 تاسسؤملا

1,135- 255  1,390 دارفألا

101 671  570 ءاضعألا تامظنملاو تاسس ؤملا

162 386  224 ةديقم ةيميلقإ قيدانص

389-0  389 ةيملاعلا زكارملا

4,8235,707884عومجملا

ًايلعف 17-2015 ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا لك ةديقم ريغ رييغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

قافنالا

6,394797 7,191 نيفظوملا فيلاكت

490170 660 تايرفسلا

116-270 154 تالاصتالا

485121 606 ةمكوحلا

1,2251,372 2,597 عيراشملا فيراصم

450470 920 بتكملا ةطشنأو ليغشت فيلاكت

33-320 287 تامولعملا ةينقت

36082 442 ةينهملا باعتألا

3-162 159 كالهتسالا
1,014243 1,257 ةيميلقإ قيدانص

3-770 767 (ةيملاعلا ةيعمجلا صصخم) ميلاقألا

693-4,971 4,278 ةيملاعلا زكارملا

2,407 16,911  19,318 يلامجالا

ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاكةديقملا ريغ ةفلكتلا تاريغت

 1,372 لقأ فود فيلاكت /لخد - عيراشملا

 797 لقأ ةلماش فيلاكت /ةلكيهلا ةداعإل ةيفاضإ فيلاكت نودب - نيفظوملا

 470 فيلاكتلا يف ضيفخت - بتكملا ةطشنأ /ليغشتلا فيلاكت

 243 يطايتحالا مادختسا يف ضيفخت - يميلقإ يطايتحإ

 218 يفاص - فيلاكتلا يف ىرخأ تاضيفخت / تادايز

693-ىلعأ فيلاكت / ىلعأ لخد - ةيملاعلا زكارملا

 2,407 يلامجالا

ويف اإلجامل، نخطط لجمع 360 ألف جنيه إسرتليني من هذه األنشطة املشرتكة لبيع السلع واملنتجات.

االستثامرات

يوجد لدى الجمعية العاملية محفظة كبرية من االستثامرات التي حققت عوائد جيدة خالل الفرتة 2015 – 2017. ويف حني يصعب التنبؤ باإليرادات الناجمة من 

االستثامرات عىل املدى املتوسط والطويل، فإننا عىل يقني من أن صندوق الهبات سيواصل تحقيق إيرادات بنسبة %5 من الدخل غري املقيد. ولقد أدرجنا رقم 

للدخل وقدره 725 ألف جنيه إسرتليني مقابل مبلغ 843 ألف جنيه إسرتليني املحقق يف 2015 – 2017. وهذا يعكس إنخفاضاً يف مستوى االستثامرات بسبب 

النفقات املخطط لها ألجل االحتياطي يف فرتة السنوات الثالث -2015 2017.

الدخل املقيد  1-2
 

خالل الفرتة 2018 – 2020، من املتوقع أن تبلغ اإليرادات املقيدة 5,7 مليون جنيه إسرتليني، مام يوضح زيادة وقدرها 884 ألف جنيه إسرتليني عن فرتة السنوات 

الثالث السابقة.

وتشكل زيادة الرشاكات الخاصة بالرشكات واملؤسسات محركاً رئيسياً لنمو الدخل خالل الفرتة 2018 – 2020، بزيادة قدرها 2,1 مليون جنيه إسرتليني. وهذا 

يعكس إضافة رشكة نيوتريشن إنرتناشيونال، ومنو الرشاكة مع إف كيه الرنويج واألهداف الطموحة لرشكات إسرتاتيجية جديدة متشياً مع األولويات يف الخطة 

اإلسرتاتيجية. 

ويظهر اآلن الدخل من األفراد أصحاب الرثوات العالية واملؤسسات مثل مؤسسة ورلد فاونديشن، كدخل مقيد؛ ونتوقع أن نحقق مبلغاً وقدره 255 ألف جنيه 

إسرتليني من األفراد و 671 ألف جنيه إسرتليني من املؤسسات واملنظامت األعضاء خالل الفرتة 2018 – 2020. ويُعزى املبلغ اإلضايف البالغ 1,1 مليون جنيه 

إسرتليني للدخل الفردي خالل الفرتة -2015 2017 نتيجة إىل هديتني استثنائيتني – وهى تركة قدمية وتربع من جمعية OPBS – وال نتوقع تكرارها بنفس املستوى 

خالل الفرتة 2018 – 2020.

يشمل دخل الصندوق اإلقليمي املقيد املنح األوروبية املقيدة لنشاط التشغيل األسايس والفعاليات مثل روفرواي واألكادميية.

سوف يوجه نشاط تنمية صناديق املراكز العاملية عىل التربعات غري املقيدة كام هو مبني أعاله، وبالتايل مل يتم إدراج اإليرادات املقيدة يف امليزانية.

وتشمل أهداف الدخل 1,2 مليون جنيه إسرتليني من اإليرادات املتفق عليها تعاقدياً مع رشكة يو يب إس نيوتريشن إنرتناشيونال، باإلضافة إىل مبلغ إضايف وقدره 

2,8 مليون جنيه إسرتليني من اإليرادات املدرجة يف امليزانية من رشكاء مستمرين منذ فرتة طويلة مثل إف كيه الرنويج وورلد فاوينديشن ونحن واثقون بأنه سيتم 

تأمينها. ويشكل ذلك معاً نسبة %71 من الدخل املستهدف أما املبلغ املتبقي وقدره 1,7 مليون جنيه إسرتليني أو %29 فهو هدف للنمو بالنسبة للرشاكات من 

الرشكات واملؤسسات الجديدة والتربعات املقدمة من األفراد من ذوي الرثوات العالية حيث مل يتم بعد تحديد املمولني. 

ويف جميع األحوال، لن يتم تكبد النفقات املقيدة إال إذا كان التمويل مضموناً. 

االنفاق  .2

االنفاق غري املقيد  2-1

يوضح الجدول أعاله االنفاق غري املقيد بحسب مركز التكلفة ويوضح إنخفاضاً يف االنفاق خالل الفرتة 2018 – 2020 مبقدار 2,4 مليون جنيه إسرتليني. 

           

ويوضح الجدول أعاله املوّجهات الرئيسية وراء تخفيض التكاليف ومن ضمنها:

اإلنفاق عىل املشاريع، وينعكس أيضاً انخفاض مستوى الدخل من برنامج »حرة ألكون أنا« يف مستويات التكلفة األقل مقارنة بالفرتة 2015 – 2017 ، مام ميثل 

انخفاضاً وقدره 1,372 مليون جنيه إسرتليني يف النفقات.

ويف الفرتة 2015 – 2017، تم تكبد تكاليف ملرة واحدة كجزء من إعادة هيكلة املوظفني. ومن عام 2017 وصاعداً، انخفضت تكاليف املوظفني يف وظائف الدعم 

باملكتب العاملي.
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ًايلعف 17-2015 ينيلرتسإلا هينجلاب ماقرألا لك - ةديقم رييغتلاةينازيم 20-2018 تانهكت/ 

884 5,707  4,823 لخدلا

قافنالا

1,237- 1,237    0ةديدج ةيجيتارتسإ تاكارش

1- 1,112  1,111 ةيلومشلاو عونتلا عورشم / سإ يب وي ةدايق

YESS 588- 1,080  492 جمانرب

482- 961  479 نشيرتوين - ةيذغتلا جمانرب
100- 671  571 تايلاعفلل حنم /عيراشم

235- 475  240 تايلاعفلا يف ايقيرفأ ةكراشم / ةيوضعلا ومن

162- 386  224 ةيميلقإ عيراشم /حنم

20 202  222 تنرتنالل يذلا حفصتلل كيتناميس

321  0 321 (ينورتكلإلا ريرقتلا ،ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ،فنعلا دض تاوصأ) عيراشملا ةدناسم

0 125  125 ةدايقلا جمانرب ةيمنت
060 60 ةديدج نادلب

389   3890 ةيملاعلا نادلبلا

2,015-4,2346,249قافنإلا يلامجإ

2-   - 2تارامثتسالا مييقت ةداعإ

65-   - 65كرتشملا عورشملا ةصح
1,198-542-656(زجعلا) /ضئافلا

نم ليومت

656 656    - هلبق امم ةديقم لاومأ

114114-656-هدعب امل ةلحرم ةديقم لاومأ

انخفضت تكاليف التشغيل للمكتب العاملي بصورة ملموسة، مام يعكس كفاءة التكاليف وإعادة التفاوض بشأن عقود التوريد. 

يف الفرتة -2015 2017 قررت اللجان اإلقليمية إنفاق األموال اإلقليمية املرتاكمة )يُرجى الرجوع إىل تقرير السنوات الثالث( ويف الفرتة -2018 2020 ال يتوقع 

حدوث نفس املستوى من استخدام االحتياطيات مام يؤدي إىل إنخفاض النفقات مببلغ 243 ألف جنيه إسرتليني.   

ستزداد تكاليف املراكز العاملية كجزء من الربنامج لزيادة النشاط التشغييل والفائض إىل الجمعية العاملية.

اإلنفاق املقيد   2-2

 

ترتكز معظم النفقات املقيدة عىل برامج محددة تعود بالفائدة عىل املنظامت األعضاء بالتمويل والربامج ذات الصلة، مثل برنامج يو يب إس عن التنوع والشمولية، 

وبرنامج التغذية نيوتريشن انرتناشيونال بشأن التعليم والعمل املجتمعي لتحسني تغذية الفتيات، وبرنامج YESS يف أفريقيا، لتمكني تبادل الشابات بني املنظامت 

األعضاء من أجل النمو واملنارصة و ورفع مستوي التوعية بالحركة اإلرشادية والكشفية.

ويف الفرتة 2018 – 2020، سيتم إنفاق مبلغ 542 ألف جنيه إسرتليني من األموال املقيدة املرحلة من فرتة السنوات الثالث السابقة عىل مشاريع مثل تنفيذ برنامج 

القيادة الجديد ودعم إقليم أفريقيا فيام يخص منو العضوية ومشاركة الشابات يف فعاليات يف أفريقيا.

 

اإلنفاق بحسب الهدف اإلسرتاتيجي  3
بالنسبة للفرتة 2018 – 2020، سوف تدعم النفقات غري املقيدة وتلك املقيدة تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية الثالثة. وفيام ييل موجز للمجاالت الرئيسية التي سيتم 

فيها إنفاق األموال، كام هو موضح يف جدول النتائج يف امللحق.

-1 الهدف اإلسرتاتيجي األول: مزيد من الفرص ملزيد من الفتيات 

 

وهو أكرب إنفاق ملساندة هدفنا الخاص بإتاحة مزيد من الفرص ملزيد من الفتيات، ويشمل:

مساندة فريق االستجابة الرسيعة للمتطوعات لتوسيع نطاق الحركة إىل البلدان الجديدة  	

مساندة مصممة خصيصاً للمنظامت األعضاء لجذب املتطوعات وملراجعة برامجهم التعليمية غري النظامية، وتعزيز التعلم من برامج التنوع الجارية   	

اآلن.

نهج مبتكرة لزيادة االتصاالت العاملية من خالل التكنولوجيا واألحداث املنبثقة  	

تطوير وإعداد املواد وحمالت االتصاالت ليوم الذكرى العاملي واليوم العاملي للفتاة  	

برامج عن التثقيف والتوعية الغذائية، والتنوع واالندماج و »حرة ألكون أنا«  	

زيادة فرص الربنامج باملراكز العاملية  	

ونهدف إىل رصف مبلغ 10,4 مليون جنيه إسرتليني يف إتاحة املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات

الهدف االسرتاتيجي الثاين:  نفوذ عاملي أكرب  

لتحقيق نفوذ عاملي أكرب سوف يدعم التمويل أنشطة تضم ما ييل:

تطوير حمالت اتصاالت وموارد ليوم املرأة العاملي، واليوم العاملي للفتاة ومناسبات أخرى هامة لبناء صورتنا العامة  	

مساندة املنظامت األعضاء يف استخدام العالمة التجارية الجديدة للجمعية العاملية يف تسويقهم  	

تنظيم وفود من الشابات للمنارصة يف الفعاليات الدولية مثل مفوضية وضع املرأة  	

مساندة املنظامت األعضاء يف املشاركة يف حملة أوقفوا العنف واتخاذ إجراءات بشأن أهداف التنمية املستدامة  	

حمالت املنارصة كجزء من برنامج »حرة ألكون أنا« وبرامج التغذية من نيوتريشن إنرتناشيونال  	

نهدف إىل رصف مبلغ 6 مليون جنيه إسرتليني عىل تحقيق النفوذ العاملي األكرب.

الهدف اإلسرتاتيجي الثالث:    حركة قوية نابضة بالحياة  

ستدعم النفقات تطورنا كحركة قوية نابضة بالحياة من خالل األنشطة التي تشمل:

تقديم منوذج القيادة الجديد الذي يعمل مع املنظامت األعضاء لتشكيل واختبار النهج من خالل أنشطتهم القيادية لتعزيز التخطيط القيادي   	

والتعاقب. وسوف نستخدم النهج الجديدة يف فعاليات القيادة العاملية مثل الحلقات الدراسية جوليت لو وهيلني ستورو.

توفري الدعم لبناء القدرات للمنظامت األعضاء، مبا يف ذلك ربط املنظامت األعضاء ببعضها البعض لتبادل الخربات واملوارد.  	

تقديم برنامج YESS للتبادل بني الشابات يف مزيد من البلدان ومنها خارج أفريقيا.  	

مساندة أنشطتنا التنموية للتمويل لضامن توليد أموال كافية لتنفيذ الخطة واملساعدة يف زيادة الجدوى املالية للمنظامت األعضاء.  	

تحسني شفافيتنا واتصاالتنا مع املنظامت األعضاء، مبا يف ذلك من خالل ترجمة مجموعة واسعة من املواد.  	

مساندة الحوكمة العاملية واإلقليمية الفعالة وتشمل املؤمترات.  	

24             WAGGGS.ORG  | 2020 2018 الخطة اإلسرتاتيجية WAGGGS.ORG  |  2020 2018 25                      الخطة اإلسرتاتيجية



 2020-2018201920202018ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك
يلامجالا

-2015 نهكت / يلعف يلامجإ
 2017

ىلإ 17-15 ريغتلا 
18-20

لخدلا

(157)  5,157  5,000  1,666  1,667 1,667ةيوضعلا موسر
(1,347)  5,702  4,355  1,455  1,294 1,606تاعربتلا عمج 

(101)  1,031 930  360  285  285 ةيميلقإ قيدانص

862  4,290  5,152  1,820  1,709 1,623ةيملاعلا زكارملا

242  118  360  170  130  60 (يفاص) عئاضبلا

(123)  848  725  240  240  245 تارامثتسا 

(624)  17,146  16,522  5,711  5,325 5,486يلامجإلا

قافنالا

797  7,191  6,394  2,019  2,220 2,155نيفظوملا فيلاكت
170  660  490  165  165  160 تايلاعفلا / تايرفسلا

(116) 154  270  90  90  90 تالاصتالا

121  606  485  250  130  105 ةمكوحلا

1,372  2,597  1,225  315  355  555 عيراشملا فيراصم

470  920  450  150  150  150 بتكملا ةطشنأو ليغشتلا فيلاكت

(33)  287  320  100  100  120 تامولعملا ةينقت
82  442  360  120  120  120 ةينهملا باعتألا

( 3 ) 159  162  55  55  52 كالهتسالا

243  1,257  1,014  360  312  342 ميلقإلا

 (3)  767  770  240  290  240 ميلقإلا تاصصخم

 (693)  4,278  4,971  1,730  1,657 1,584ةيملاعلا زكارملا

2,407  19,318  16,911  5,594 5,644 5,673يلامجالا

تارامثتسالا

(522)  522    -    -    -    - تارامثتسإلل مييقت ةداعإ

1,261 (1,650) (389)  117 (319) (187) (زجعلا) /ضئافلا

نم ليومت

(460) 764 (304)  117 292 129 ماعلا يطايتحالا قيدانص

( 141 )226 85 (117) 27 58 ةيميلقإلا قيدانصلا لامعتسا

( 660) 660    -    -    -    - يطايتحالا رامثتسإ ةطخ

ونهدف إىل رصف مبلغ  4,7 مليون جنيه إسرتليني لنصبح حركة أقوى وأكرث حيوية.

الوضع االحتياحطي للفرتة 2018 – 2020    4-

نتوقع يف نهاية السنوات الثالث 2018 – 2020، أن نتمتع مبكانة مالية قوية. ومن املتوقع أن تبلغ احتياطياتنا الحرة عند بداية فرتة السنوات الثالث 5,7 مليون 

جنيه إسرتليني وتصبح 5,3 مليون جنيه إسرتليني يف نهاية 2020.

وسوف يستمر مستوى االحتياطي يف تقديم الغطاء الكايف ملدة 15-12 شهراً من االنفاق غري املقيد، ويواصل صندوق الهبات تحسني %5 من الدخل غري املقيد يف 

املستقبل.

مالحق الدخل واإلنفاق للفرتة 2018 - 2020   5-

تقدم الجداول التالية تفاصيل ميزانية -2018 2020 مقارنة بنتائح 2017-2015. وتوضح الجداول املعلومات عن الدخل أو االنفاق بحسب مركز التكلفة، واالنفاق 

بحسب الهدف اإلسرتاتيجي، واإلنفاق من جانب املوظفني وتكاليف املشاريع.
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يلاملا ءادألا - ةديقم ريغ



 2020-2018201920202018ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك
يلامجالا

نهكت / يلعف يلامجإ 
 2015-2017

ىلإ 17-15 ريغتلا 
18-20

لخدلا

   -    -    -    -    -    - ةيوضعلا موسر
 1,111  4,210  5,321  1,901  1,453 1,967تاعربتلا عمج 
 162  224  386  120  116  150 ةيميلقإ قيدانص

(389)  389    -    -    -    - ةيملاعلا زكارملا

   -    -    -    -    -    - (يفاص) عئاضبلا

   -    -    -    -    -    - تارامثتسا 

 884  4,823  5,707  2,021  1,569 2,117يلامجإلا

قافنالا

( 1,689)  804  2,493  885  704  904 نيفظوملا فيلاكت
26  604  578  205  151  222 تايرفسلا
   -    -    -    -    -    - تالاصتالا

   -    -    -    -    -    - ةمكوحلا

( 352)  2,826  3,178  1,201  840  1,137عيراشملا تاقفن

   -    -    -    -    -    - بتكملل ةطشنألاو ليغشتلا فيلاكت

   -    -    -    -    -    - تامولعملا ةينقت
   -    -    -    -    -    - ةينهملا باعتالا

   -    -    -    -    -    - كالهتسالا

   -    -    -    -    -    - ميلقإلا

   -    -    -    -    -    - *ميلاقألا صصخم

   -    -    -    -    -    - ةيملاعلا زكارملا

(2,015)  4,234  6,249  2,291  1,695 2,263يلامجالا

تارامثتسال

(2)  2    -    -    -    - (زجعلا ) / ضئافلا

(65)  65    -    -    -    - نم ليومت

(1,198)  656 (542) (270) (126) (146) (زجعلا) /ضئافلا
ةديقم ةيطايتحا قيدانص

1,198 ( 656)  542  270  126  146 نيفظوملا فيلاكت نودب*

 2020-2018201920202018ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك
يلامجالا

نهكت / يلعف يلامجإ 
 2015-2017

ىلإ 17-15 ريغتلا 
18-20

لخدلا

(157)  5,157  5,000  1,666  1,667 1,667ةيوضعلا موسر
(236)  9,912  9,676  3,356  2,747 3,573تاعربتلا عمج

61  1,255  1,316  480  401  435 ةيميلقإلا قيدانصلا

 473  4,679  5,152  1,820  1,709 1,623ةيملاعلا زكارملا

 242  118  360  170  130  60 (يفاص) عئاضبلا عيب

(123)  848  725  240  240  245 تارامثتسالا

 260 21,969 22,229  7,732 6,894 7,603عومجملا

قافنالا

(892)  7,995  8,887  2,904  2,924 3,059نيفظوملا فيلاكت
 196  1,264  1,068  370  316  382 تايلاعفلا / تايرفسلا

(116)  154  270  90  90  90 تالاصتالا

 121  606  485  250  130  105 ةمكوحلا

 1,020  5,423  4,403  1,516  1,195 1,692عيراشملا فيراصم

 470  920  450  150  150  150 بتكملا ةطشنأو ليغشت فيلاكت

(33)  287  320  100  100  120 تامولعملا ةينقت
 82  442  360  120  120  120 ةينهملا باعتألا

(3)  159  162  55  55  52 كالهتسالا

 243  1,257  1,014  360  312  342 ميلقالا

(3)  767  770  240  290  240 ميلاقألا صصخم

(693)  4,278  4,971  1,730  1,657 1,584ةيملاعلا زكارملا

 392  23,552  23,160  7,885  7,339 7,936يلامجالا

تارامثتسال

(524)  524    -    -    -    - تارامثتسالا مييقت ةداعإ

(65)  65    -    -    -    - كرتشملا عورشملا يف ضئافلا ةصح

 63 (994) (931) (153) (445) (333) (زجعلا) /ضئافلا
نم ليومت

 460 764 304  (117) 292 129 ةماعلا طايتحالا قيدانص

 141 226 85    - 27 58 ةيميلقإلا قيدانصلا مادختسا

 660 660    -    -    -    - يطايتحالا رامثتسا ةطخ

(1,198)(656)146126270542 ةديقملا ةيطايتحالا قيدانصلا
*نيفظوملا فيلاكت ءانثتساب 
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يلاملا ءادألا - ةديقم



2020-2018 201820192020ينيلرتسإ هينج فلألاب ماقرألا ةفاك
يلامجإلا

ةيوئملا ةبسنلا 
يلامجالاب

نهكت / يلعف 2015-17 
يلامجإ

ىلإ 17-15 ريغتلا 
 18-20

(1175) 9,208  %44.8  10,383  3,555  3,254 3,574تايتفلا نم ديزمل صرفلا نم ديزم

962 6,933 %25.8  5,971  2,010  1,932 2,029ربكأ يملاع ذوفن

311 5,013  %20.3  4,702  1,601  1,490 1,611ةايحلاب ةضبان ةيوق ةكرح

ًالماش) :ةمكوحلا (91) 908  %4.3 999  339  319  341 (ناجللا /تارمتؤملا 

385 1,490 %4.8 1,105  380  344 381 قودنصلا ةيمنت

392 23,552  %100 23,160  7,885  7,9367,339يلامجالا 

هينج فلإلاب ماقرألا ةفاك 
ينيلرتسإ

ةيوئملا ةبسنلا هريغ 2020تابترملا 2020هريغ 2019تابترملا 2019هريغ 2018تابترملا 2018
يلامجالاب

/ يلعف 2015-17 
يلامجإ نهكت

ىلإ 17-15 ريغتلا 
18-20

1,3122,2433,9946,38910,383 1,954  1,300  2,192 1,382تايتفلا نم ديزمل صرفلا نم ديزم

7351,2752,2793,6925,971 1,166  766  1,251 778 ربكأ يملاع ذوفن

5901,0111,8042,8984,702 897 593  990  621 ةايحلاب ةضبان ةيوق ةكرح

ًالماش) :ةمكوحلا  /تارمتؤملا 
(ناجللا

 131  210  127  192 125 214383616999

 1,105  678  427 239  141 206  138  233  148 قودنصلا ةيمنت

2,9034,9828,88714,27323,160 4,415 2,924 3,0604,876يلامجالا 

 

* جمع التربعات: التكلفة املتعلقة باملحافظة عىل نشاطنا املنتظم لجمع التربعات ملساندة املنظامت األعضاء والفتيات والشابات
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2020-2018  يجيتارتسالا فدهلا بسحب قافنالا يلامجإ



ألكرث من مائة عام، ظلت حركة املرشدات وفتيات الكشافة مصدر إلهام واتصال بني أجيال الفتيات والشابات الاليت يتحلني بالقدرات والعدالة 

والجراءة. ولكن لتوسيع هذه الرسالة إىل مزيد من الفتيات من شتى الخلفيات يف مزيد من األماكن، نحتاج أن نعمل بصورة مختلفة لتحقيق 

املزيد.

ولتحقيق رؤية 2020، نحن بحاجة للعمل مع ما ال يقل عن مثانية بلدان جديدة، كام نحتاج أيضاً إىل استبقاء ومنو املنظامت األعضاء 

الحالية. نحتاج إىل تقديم املزيد واألنواع املختلفة من التجارب الدولية. نحن بحاجة إىل سامع املزيد من الفتيات والشابات حتى نستطيع أن 

ندرك املزيد عن احتياجاتهم. من املهم أيضاً أن نوضح لهم ولعائالتهم كيف ميكنلحركة املرشدات وفتيات الكشافة أن تساعد يف تلبية تلك 

االحتياجات.

ومن املهم أيضاً إعالء مكانتنا وتعزيز نفوذنا العاملي وريادتنا يف القضايا التي هي أكرث أهمية للفتيات والشابات. 

ال يشء من هذا ميكن أن يحدث إال إذا كنا نحرص عىل استدامة حركتنا. لذلك نحن بحاجة أيضاً إىل زيادة التمويل لدينا وتعزيز ريادتنا 

وقدرتنا التنظيمية وتبسيط أساليبنا يف العمل.

وخالل فرتة السنوات الثالث املقبلة، سوف تكون األولوية القصوى لدى الجمعية العاملية أن متد أعضائنا باألدوات واالتصاالت والصوت 

العاملي الذي يحتاجون إليه للحفاظ عىل منظامتهم وألجل انتعاش حركتنا ووحدتها ومنوها. 

وبتحقيق كل ذلك، سوف تؤمن املاليني من الناس يف قدرة حركة املرشدات وفتيات الكشافة عىل تغيري أسلوب الحياة، حيث يستمتع الشباب 

باملرح وتكوين الصداقات وتنمية املهارات واملواقف لتحويل أنفسهم ومجتمعاتهم وعاملنا. ومن هذا املنطلق القوي، سوف نكون عىل أهبة 

االستعداد ملواجهة التحديات املتوقعة واغتنام الفرص الوفرية يف العامل بعد عام 2020.

“لقد اشرتكت ألول مرة كمرشدة عندما كنت يف الثامنة من عمري، وإنني فخورة بأنني واصلت 

املشاركة يف حركة املرشدات عىل مدار السنوات املاضية. فقد شكل ذلك حيايت – لقد علمتني حركة 

املرشدات أن أكون مستقلة وأن أؤمن بأن الفتيات يستطعن أن يفعلوا أي يشء منذ الصغر.” 

مرشدة، من كولومبو، رسيالنكا
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