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اليوم هو يوم الذكرى العالمي، وهو يوم احتفلنا به بكل فخر منذ عام 1926.
ومنذ اللحظة التي انضممت فيها إلى حركة المرشدات وفتيات الكشافة، ظل يوم 22 فبراير/ شباط  يوماً 
يبعث االهتمام واإلثارة حيث تتصل الفتيات في جميع أنحاء العالم ببعضهن البعض. لقد أرسلنا بطاقات 

بريدية، وتبادلنا الشارات وشاركنا المعرفة المشتركة حول ثقافاتنا وأنشطتنا كمرشدات.

ربما مّر وقت طويل، ولكن اإلثارة واالهتمام التي شعرت بها في يوم الذكرى العالمي منذ أن كنت فتاة 
كشافة صغيرة أبلغ من العمر سبع سنوات، قد ازداد على نحو أكبر اآلن. وبصفتي رئيسة المجلس العالمي 
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، أدرك القيمة الهائلة لحركتنا والقوة الحقيقية الرتباطنا معاً على 

الصعيد العالمي.

أرى كل يوم تأثير ونفوذ صوتنا في القضايا التي تؤثر على الفتيات والشابات واألثر المدهش لدينا على 
مجتمعاتنا باعتبارها أكبر منظمة تطوعية للفتيات والشابات في العالم. 

يشرفني أن أرى العمل الرائع الذي تقوم به منظماتنا األعضاء، وأن أسمع الكثير من القصص الملهمة عن 
الكيفية التي استطاعت بها حركة المرشدات وفتيات الكشافة أن تغير حياة الفتيات. فهي تساعدهن على بناء 

الثقة، والتطور ليصبحن قائدات، واكتساب مهارات جديدة وتحدي أنفسهن، ولتكوين صداقات والمرح، 
وتحقيق إمكاناتهن، والتحدث علناً عن القضايا التي تهمهن مع الكثير من الشابات لقيادة اجراءات  في مثل 

هذه األجواء المتنوعة.

شعار يوم الذكرى العالمي لهذا العام هو التأثير IMPACT، وهي فرصة عظيمة لالحتفال بكل ما حققناه 
على مر السنين. ونحن نحتفل بعيد ميالد السيدة أوالف بادن باول، جنبا إلى جنب مع باقة من األنشطة 

األخرى، فإننا نقيم حفلة عيد ميالد كبيرة على االنترنت لالحتفال ونحن نطلب من الفتيات من جميع أنحاء 
العالم االنضمام معنا ومشاركة قصصهن معنا ومع بعضهن البعض.

من العمل مع الالجئين، وتغيير القوانين، وتوجيه زميالتهن حول تغير المناخ والتحدث جهاراًعن حقوق 
الفتيات في الفعاليات العالمية التخاذ إجراءات في مجتمعهن المحلي إلنهاء العنف القائم على نوع الجنس 
والعمل كنموذج يحتذى به للفتيات في قضايا الثقة الجسدية، حيث يتخذ تأثيرنا الجماعي عدة أشكال كثيرة 

جدا. ومع ذلك، وعلى الرغم من التقدم الذي تحقق في العالم، ال تزال الفرص المتاحة للفتيات والشابات أقل 
في الحياة.

واآلن أكثر من أي وقت مضى، تستمر حركة المرشدات وفتيات الكشافة وال تزال توفر فرصا غير عادية 
للفتيات والشابات للتطور والقيادة واتخاذ إجراءات إلحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهن. وإنني أتقدم بالشكر 

الجزيل إلى أكثر من 1.5 مليون متطوعة الالتي يكرسن جهودهن وحماسهن، األمر الذي يبعث اإللهام 
ويدعم تأثير وانتشار حركتنا، حيث تستحق كل فتاة وأي فتاة أفضل حياة ممكنة لهن.

يكمن التواصل والصداقة في قلب حركة المرشدات وفتيات الكشافة. إذ تتواصل الشابات في جميع أنحاء 
العالم ببعضهن البعض لتبادل أفكارهن وخبراتهن. ونحن نشارك هذا اليوم الخاص والجذور المشتركة مع 

حركة الكشافة العالمية التي يكّرم أعضائها أيضا األخوات واألخوة في جميع أنحاء العالم في يوم المؤسسين. 
اليوم وكل يوم، ينبغي على الشباب في جميع أنحاء العالم التواصل مع بعضهم البعض والشعور بحرية في 
التعبير عن معتقداتهم وأفكارهم وخبراتهم المفيدة. معا يمكننا رفع هذه األصوات من الشباب والتعاون في 

المناصرة ألجل الحياة والفرص التي يستحقونها.

من خالل العمل معا والتعلم من بعضنا البعض نستطيع جميعنا أن يكون لنا تأثير أكبر، والوصول إلى 
المزيد من الفتيات، وتحقيق المزيد من التغيير وخلق عالم أكثر مساواة وأماناً وسعادة لكل فتاة.

استمتعوا بيوم الذكرى العالمي لعام 2018!
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