
صندوق يوم الذكرى العاملي

تقرير التأث� لعام 2018
 



التأث� - 2018
شاركت 119 بلًدا يف احتفاالت يوم الذكرى 

العاملي، مبا يف ذلك ستة بلدان يحتمل انضاممها إىل 
املنظامت األعضاء والتي ساهمت يف االحتفاالت - 
وهو رقم قيايس لعدد البالد املشاركة يف عام واحد!

قد ظهرت هاشتاغات يوم الذكرى العاملي WTD2018# ]يوم الذكرى العاملي 2018[ 

و WorldThinkingDay# ]يــوم الذكــرى العاملــي[ و ThisIsImpact# ]هــذا تأثــر[ 
ــم تســجيله حتــى  يف 184 مليــون مخطــط زمنــي يف وســائل التواصــل االجتامعــي، وهــو أعــى رقــم ت

اآلن! كان ذلــك بزيــادة قدرهــا %1000 منــذ عــام 2017

يــوم أنشــطة  حزمــة  ترجمــة   تــم 

 الذكــرى العاملــي إىل اثنــي عــر لغــة

مــرة  57,790 تحميلهــا  وتــم 

قد جمع صندوق يوم 
الذكرى العاملي 2017 
130,000£ جنيه 
اسرتليني، بزيادة قدرها 
%10 مقارنة بعام 

2016

ألول مرة، شاركت أكرث من 1,000 مرشدة وفتاة كشافة من 100 بلد يف 

استطالع عى منصة )U-report( وأدلَْيَ بتعقيباتهن مبارشة

بشأن االحتفاالت.

أكرث الكلامت التي استُخِدمت لوصف الربنامج:

التأثري - 2018

مفيد
 تعليمي   خالق

   ممتع 
 ملهم   مرن 

   



وصــف صندوق يــوم الذكرى العاملي يف أرقام:

• تم جمع أكرث من 296000 جنيه اسرتليني منذ 2016
• شاركت 115 بلًدا )أعضاء يف الجمعية العاملية( يف صندوق يوم الذكرى العاملي يف عام 2017

• تم التربع مببلغ 130,000£ جنيه اسرتليني لصالح صندوق يوم الذكرى العاملي يف عام 2017

كيف تُستخدم التربعات؟

تُحِدث التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي تأثرًا هاًما.
 

وبوجود 10 مليون مرشدة وفتاة كشافة يف 150 بلًدا، توجد دامئًا حاجة ماسة لدعم أعضائنا.
 

وميكن رؤية تأثر تربعاتكم يف العديد من أنشطة املنظامت األعضاء. فبعضها يستخدم يف طباعة املناهج للقائدات، وبعضها ميول 
افة لتنفيذ مرشوعات تحسن  األعضاء لحضور الفعاليات التدريبية، والبعض اآلخر يدخل يف املنح املقدمة للمرشدات وفتيات الكشَّ

الحياة يف مجتمعاتهن املحلية. وهي تساعدنا يف وضع برامج مثرة وحديثة تتيح للفتيات من جميع أنحاء العامل التعرف عى القضايا 
املهمة لهن.

 
تتيح لنا تربعاتكم أيًضا تقديم دعم خاص للجمعيات الوطنية حتى تصل حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل املزيد من الفتيات 

حول العامل وحتى تظل مهمة وممتعة لهن.

وبالنظر إىل ما ساعدت تربعاتكم الفردية يف متويله:

• مبلغ 36.82 بريًا إثيوبيًا يوفر شارة للعضو يف إثيوبيا
• مبلغ 144 دوالًرا تايوانيًا جديًدا يزود نسخة ورقية من حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي لوحدة فتيات كشافة يف تايوان

• مبلغ 896 روبية هندية يوفر أدوات مكتبية لجلسة تدريب لـ 20 فتاة يف الهند
• مبلغ 25 دوالًرا يتيح ملشارِكة حضور فعالية قطرية يف اإلكوادور

نود أن نشارك معكم بعض القصص التي تبي الفرص املحسنة للحياة والتي تتيحها تربعاتكم للفتيات حتى يغرن من مجتمعاتهن 
املحلية ومن عاملهن.



لجنة وضع املرأة الـ 62 )عام 2018(
بدعم من صندوق يوم الذكرى العاملي، تتيح الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة الفرصة للشابات أن يشاركن يف 
منصة دولية تدعو للتغير للفتيات والنساء.

 
ويف هذا العام، متثل 11 شابة الجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة يف لجنة وضع املرأة املنعقدة يف نيويورك، 
يف املدة من 23-12 آذار/مارس. هذا اللجنة مكرسة لتقييم 

التقدم املحرز يف املساواة الجنسانية لتعزيز تقدم النساء 
والفتيات يف جميع أنحاء العامل. وكان موضوع هذا العام عن 

التحديات والفرص يف تحقيق املساواة الجنسانية ومتكي النساء 
والفتيات الريفيات.

 
وعى الرغم من التحديات الفريدة التي تواجهها الفتيات، 

فأصواتهن مغيبة من صناعة القرار يف الحكومات ويتم 
التغايض عنها يف البيانات املستخدمة يف الدفع بالسياسات. 

وتحدث الوفد مطالبًا مبستقبل أفضل للفتيات.
 

وقد تحدثنا مع “هانا” ذات الـ 19 عاًما )اململكة املتحدة(، 
وهي أصغر أعضاء وفد لجنة وضع املرأة، لنعرف كيف أتاحت 
لها هذه الرحلة إيجاد صوتها وهي اآلن تلهم األخريات لفعل 

املثل.



والفتيات إىل طاولة النقاش. فنحن ننارص لحقوقنا ونحشد التأييد ونتفاعل مع صناع القرار. يف أثناء لجنة وضع املرأة، 
استضفنا فعاليتي عن ثقتنا الجسدية واملبادرات املكافحة للعنف. وحظى جميعنا بالفرصة إللقاء الخطابات يف فعاليات 

عالية املستوى.
 

وبالنسبة يل، مل يكن كوين عضوة يف الوفد رحلة سهلة. إذ كنت دامئًا خجولة جًدا وعانيت دامئًا من نقص الثقة. وعندما بدأنا 
يف تدريبنا قبل املؤمتر بأسبوع، بدأت يف الشك يف نفيس. ومل أشعر أنني قادرة عى املنارصة نيابة عن 10 مليون من الشباب. 

وفجأة، أصبحت الخطابة أمرًا مهيبًا جًدا، كام بدأت يف الظن بأنني لست بالرباعة الكافية ألفعل ذلك.
 

ما جعلني أمتالك نفيس هن أعضاء الوفد األخريات - أخوايت املرشدات الرائعات. مل أشعر من قبل بكل هذا الدعم والتشجيع 
من أشخاص قابلتهم للتو. فجميعهن وثقن بأين ميكنني فعلها، ولن أنىس الشعور بالدفء عندما ساعدنني يف التغلب عى 

خويف.
 

يف الشهر املايض، حظيت بفرصة أخرى للمنارصة لحقوق الفتيات بصفتي قائدة شابة ملهمة يف منتدى شباب الكومنولث يف 
لندن. فلو مل أكم عضًوا يف وفد لجنة وضع املرأة، مل أكن ألحظى بالثقة التي متكنني من فعل هذا بنفيس.

 
افة بهذه التجربة. فقد منحتني معرفة وثقة وإلهاًما مل أكن ألحلم به. وأويص جميع مرشدات وفتيات الكشَّ

 
وحتى إن كنت خجولة وتفتقرين للثقة )مثلام كنت(، فأريدك أن تعريف أن بإمكانك فعلها. وال تدعي أي يشء يوقفك. ثقي 

يب؛ بوجود أخواتك املرشدات بجوارك، ميكنك فعل أي يشء ترصين عليه!

هانا، اململكة املتحدة
 

يف آذار/مارس من هذا العام، مثلت الجمعيّة العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة يف الجلسة الثانية والستي 

ملفوضية األمم املتحدة بشأن وضع املرأة )CSW62( يف 
نيويورك.

 
وبينام بدأت بالتأمل يف هذه التجربة الرائعة، أدركت إىل 

أي مدى وصلت. بدأت أدرك أن كوين عضو يف وفد لجمعية 
العاملية قد جعلني أقوى.

 
وبصفتنا أعضاًء يف الوفد، فإننا نوصل أصوات الشابات 



“يعد العنف ضد املرأة مشكلًة كبريًة بالفعل يف األرجنتني، لذا من املهم جًدا بالنسبة 
لنا أن نكون عىل دراية جيدة باألمر وأن نحصل عىل األدوات الالزمة للقيام بيشء ما 

حيال ذلك. وقد لقت جميع جلسات نهاية هذا األسبوع استحسانًا كبريًا من الحضور. 
فقد كانت نشطة وممتعة. تعلمت الكثري وأتطلع إىل العمل عىل حملتي الخاصة.”

 
أنتونيال

أوقفوا العنف

يعد العنف ضد النساء والفتيات من أكرث انتهاكات حقوق اإلنسان انتشاراً عى هذا الكوكب، إذ يقدر أن ستة من كل عرش 
فتيات ونساء عى مستوى العامل سيتعرضن للعنف يف حياتهن.

 
وبدعمكم، سنستمر يف الدفع بحملتنا “أوقفوا العنف” إىل األمام. إذ يعمل هذا الربنامج املهم عى الحد من العنف ضد الفتيات 

والنساء والقضاء عليه من خالل التعليم ونرش التوعية وحشد التأييد ووضع السياسات والبحث والعمل املجتمعي. وتتخذ 
افة من جميع أنحاء العامل اإلجراءات يف مدارسهن ومجتمعاتهن املحلية وعرب بالدهن وأقاليمهن. املرشدات وفتيات الكشَّ

 
ومتويلكم قد خلق فرًصا حيوية يف إطار هذا الربنامج، مثل تدريب القائدات عى كيفية تقديم منهج “أصوات ضد العنف”، مام 
يدعم املنظامت األعضاء مبرصوفات معينة يف تقديم برنامج “أصوات ضد العنف” إىل املزيد من الفتيات من جميع أنحاء العامل.

 
ويف الواقع، أفاد %87 من فتيات الكشافة بأنهن يشعرن “بالثقة” يف العمل مع الفتيات يف وحداتهن لتنظيم الحمالت للحد من 

العنف ضد النساء والفتيات.

“إنه ]منهج “أصوات ضد العنف”[ مينحنا الثقة، ويزيد من مهاراتنا وشجاعتنا... أشعر 
باملزيد من االرتياح عند التحدث بشأن هذا عالنية، وهناك العديد من األشخاص الذين 

سوف يدعمونني. وال أمانع يف التحدث بصوت عال وواضح” 
ماليزيا، فتيات الكشافة



الزيارات القطرية للمنظامت األعضاء

إن غرض الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة هو 
دعم أعضائها من أجل مساعدتهم يف توفر أفضل الفرص 

للفتيات. وقد ساعدمتونا عى إحداث تقدم رائع عى مدار 
العام املايض.

 
فريق العضوية لدينا املكون من املوظفي واملتطوعات قد 
أجرى العديد من الزيارات القطرية. وقد شمل هذا بعض 

فعاليات املنظامت األعضاء الرئيسية لدعم العمل املهم 
الذي يقومون به حاليًا والعمل مع كبار أصحاب املصلحة 
يف املنظامت لدعم االحتياجات التنموية وتقويتها وبنائها، 

وتناول املجاالت الرئيسية.
 

ويف هذا العام، زار فريقنا زامبيا وإسبانيا وبنغالديش 
وفرنسا وموريتانيا وبالد أخرى.

 
فأن تكون عضواً يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة يعني أن تكون جزءاً من شبكة قوية ومتنامية 

ملتزمة بتمكي الفتيات والشابات ودعمهن.



لقد ساعد صندوق يوم الذكرى العاملي عى تطوير برامجنا التدريبية وفعالياتها يف عام 2018

مؤمتر قائدات الفتيات 
نيسان/أبريل، الفلبني

استضافت فتيات كشافة الفلبي مؤمترنا لقائدات الفتيات يف آذار/مارس 2018. وكان هناك 
15 منظمة عضو مشاركة من إقليم آسيا باسفيك، مبجموع 46 مشارِكة.

 
شهدت املنظامت األعضاء منوذج القيادة الجديد للجمعية العاملية وأدت مناذج متثيلية متّكن 

القيادة من إلهام مسرات القيادة الخاصة بها.
  

تجمع أمريكا الالتينية
أيار/مايو، غواتيامال

كان التجمع أول فعالية للجمعية العاملية تم تقدميها بالكامل باللغة اإلسبانية. فهذه أول مرة 
دربنا فيها ميرسات يتحدثن اللغة اإلسبانية لتقديم منوذج القيادة للجمعية العاملية.

 

ات القيادة ألجل عاملها - تدريب امليسِّ
متوز/يوليو, السودان

يهدف هذا املرشوع التدريبي إىل إعداد مجموعة من امليرسات داخل اإلقليم العريب ومتكي 
زيادة القدرة التطوعية من اإلقليم لدعم أنشطة الجمعية العاملية عى املستوى الوطني 

واإلقليمي والعاملي. حتى اآلن، تلقينا طلبات من مثاين منظامت أعضاء، منها لبنان والسودان 
وفلسطي.

تجمع النمو 2018
أيلول/سبتمرب, املجر

هذه الفعالية مفتوحة لجميع املنظامت األعضاء التي تسعى لفهم منو العضوية والعوائق 
التي تحول دون النمو والنظر يف االحتياجات اإلمنائية للبلدان التي تحرض الفعالية. ستحرض 
املنظامت األعضاء جلسات بشأن معنى النمو عامليًا وإقليميًا ويف سياق فردي للبلدان، فضالً 

عن املامرسات الجيدة بشأن منو العضوية.



“يعد يوم الذكرى العاملي وقًتا للمرشدات يف جميع أنحاء العامل للتفكري يف أخواتنا؛ ال 
سيام أولئك الذين يعشن يف فقر، أو يجربن عىل القتال يف الحروب، أو يعانني من آثار 

كارثة طبيعية.”
 

رايتشل، 13 عاًما، مرشدات باربادوس

يوم الذكرى العاملي
 

يوم الذكرى العاملي هو احتفالنا السنوي بحركة املرشدات وفتيات الكشافة العاملية. ففي كل عام، تضع الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة برنامًجا فريًدا ومثرًا مصماًم يك تستخدمه جميع أعضائنا البالغ عددهم 10 ماليي عضو يف 150 

بلًدا.  
 

هل ميثل يوم الذكرى العاملي احتفااًل مهاًم بالنسبة لك؟ هل تستمتعي بجزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي؟ دعمك يجعل كل 
هذا ممكًنا.

 
أحد أهم الطرق التي يتم بها استخدام تربعات صندوق يوم الذكرى العاملي هي متكي فريق املوظفي املتفاني لدينا من 

االستمرار يف إنتاج برنامج يوم الذكرى العاملي، وتوفر املتعة والجودة واألنشطة املتاحة للجميع، وتوحيد الجميع يف االحتفال 
بحركة املرشدات وفتيات الكشافة!

 
فبدون دعمك، ال ميكننا فعل ذلك.



“سأفكر فيكم جميًعا، تجتمعون مًعا يف يوم الـ 22 من شهر شباط/فرباير، متاًما 
كام أؤمن بأنكم قد تفكرون يب أيًضا. وأمتنى أن يصبح هذا هو اليوم الذي ولدت 
فيه يوًما تولد فيه أشياء أخرى - أفكار، وخواطر، وحتى آمال والتزامات جديدة! 
كل هذه تأيت يف خواطرنا من وقت آلخر، وإن جاءت فرادى، فليس هناك الكثري 

من القوة لجعلها تدوم وتعيش! ولكن ال توجد مرشدة أو كشاف “وحيًدا” يف يوم 
الذكرى! فكلنا مرتابطون تجذبنا قوة جبارة خفية تنبع من املحبة والتفكري وماليني 
الدعوات التي ستحيط بنا جميًعا - فأنت إن كنت يف أملانيا مثلك مثل أي شخص 

آخر يف أي مكان يف العامل بأرسه. وأضيف خواطري ودعوايت إىل البقية، وأرسلها 
إليكم جميًعا.”

 
ليدي أوالف بادن - باول, رئيسة مرشدات عاملية, 15 شباط/فرباير, 1949

صندوق يوم الذكرى العاملي

ما هو صندوق يوم الذكرى العاملي؟

بدأ كل يشء يف عام 1932، عندما كتبت ليدي أوالف بادن - باول رسالة إىل جميع املرشدات وفتيات الكشافة تطلب 
منهم توفر بنس واحد لدعم منو حركة املرشدات وفتيات الكشافة. الفكرة بسيطة: عملة معدنية واحدة قد ال تبدو 

مبلًغا كبرًا، لكن 10 مليون عملة ميكنها أن تنمي حركتنا وإمكانات حركة املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل.
 

وهكذا ولد صندوق يوم الذكرى العاملي باعتباره جزًءا أساسيًا من االحتفاالت السنوية بيوم الذكرى العاملي.



أرسليهااجمعيهاانضمي إليها

أريد دعم صندوق يوم الذكرى العاملي!

كل هذا واملزيد أصبح ممكًنا بفضل مساعدتكم. ميكنكم دعم الفتيات يف جميع أنحاء العامل عن طريق جمع األموال 
لصندوق يوم الذكرى العاملي، وبنرش الخرب حتى تشارك املزيد من الفتيات.

 
وتذكروا، كل عملة تضاف إىل صندوق يوم الذكرى العاملي لها تأثر!

1. أكميل أنشطة صندوق يوم الذكرى 
العاملي يف حزمة األنشطة

ميكنك أيًضا أن تجدي املزيد من 
األفكار لجمع التربعات عى املوقع 

اإللكرتوين للجمعية العاملية
bit.ly/wagggsfundraise

2. اجمعي التربعات والعمالت/
األموال

3. أضيفي تربعايت إىل صندوق يوم 
الذكرى العاملي عرب

 
• املنظمة العضو/الجمعية الوطنية 
التي تتبعي لها )تواصيل معهم عرب 

بيانات االتصال(
 

• الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة )عرب اإلنرتنت أو بشيك أو 

حوالة بنكية(. التفاصيل عى الصفحة 
الخلفية أو عرب اإلنرتنت عى

bit.ly/WTDFund 

v

أنا مرشدة أو فتاة كشافة



املنظامت األعضاء

باعتباركم منظمًة عضًوا، ميكنكم إحداث فارقًا كبرًا لصندوق يوم الذكرى العاملي من خالل اتباع خطوات قليلة 
بسيطة:

 
• شجعوا

شجعوا أعضاءكم عى القيام بأنشطة صندوق يوم الذكرى العاملي يف الحزمة
• انروا

انرشوا قصص تأثر صندوق يوم الذكرى العاملي واملعلومات ألعضائكم )مبا يف ذلك حزمة تواصل يوم الذكرى العاملي(
• أخربوا

أخربوا أعضاءكم بكيفية لتربع )عرب املنظمة العضو التي تنتسبون لها أو مبارشة إىل الجمعية العاملية(
• أرسلوا

أرسلوا تربعاتكم لصندوق يوم الذكرى العاملي إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
 

إذا تلقيتم أي تربعات من أعضائكم، رجاًء ال تنسوا إرسالها إىل الجمعية العاملية حتى نتمكن من إضافتها إىل صندوق 
يوم الذكرى العاملي.

 
شكراً لجميع املنظامت واألفراد األعضاء الذين سبق لهم أن تربعوا بسخاء لصندوق يوم الذكرى العاملي يف عام 2018.

 
فكرمكم يضمن تقديم برامجنا إىل أكرب عدد ممكن من الفتيات والشابات. فتلك التربعات تساعدنا يف الوصول إىل 

مجتمعات محلية جديدة وتطوير مرشوعات تتعلق بالقيادة واملهارات الحياتية واملنارصة.
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(Please tick 3 currency and amount and then select your method of payment below)  

*Silver and Gold levels awarded to those who raise more than the respective amounts in GBP or the equivalent in EUR/USD

TYPE OF DONATION

Bank Transfer I made a Bank Transfer on [dd/mm/yy]

Bank: National Westminster Bank Plc
 Belgravia Branch
 PO Box 3043
 141 Ebury Street
 London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number: 60-07-29
Payee / Credit: WAGGGS
Account Number: 39872947
IBAN Code: GB47NWBK60072939872947
Swift Code: NWBKGB2L

Cheque   Please find enclosed my cheque payable to WAGGGS

Online  Click here

Our bank will only take credit card transactions in £ GBP.  We will therefore convert your donation into £ GBP at the current rate of exchange and debit your card with this amount.  
This may result in a very small discrepancy from your original donation amount when your credit card statement is received.

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Please tick the box if paying by American Express: 

Start Date [dd/mm/yy]

HOW TO DONATE

   £ GBP       $ USD       € EUR

Please return completed form to:
WAGGGS Engagement Department, World Bureau, Olave Centre, 12c Lyndhurst Rd, London, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7433 6477   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Website: www.worldthinkingday.org 
Registered Charity No. 1159255

I would like to make a World Thinking Day donation
WORLD THINKING DAY 2018

Please treat this gift as a Gift Aid donation  

I confirm I am a UK tax payer. I have paid or will pay an amount of Income Tax and/or Capital Gains Tax for the current tax year that is at 
least equal to the amount of tax that all the charities and CASCs that I donate to will reclaim on my gifts for the current year. I understand 
that other taxes such as VAT and Council Tax do not qualify. I understand that the charity will reclaim 25p of tax on every £1 that I give.

GIVE AN EXTRA 25P WITH GIFT AID!

First Name

Name of association/group  (if applicable)

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS
Please complete this section in full for all donations

Phone number

STAY IN TOUCH
We’d love to keep you updated on our transformative work with girls and young women. 

The information you give will be treated as confidential and it is WAGGGS’ policy never to give private information away to third parties.

How can we contact you?
      By email           By post           By phoneYes, please keep me updated with newsletters and information on projects and campaigns

أريد دعم صندوق يوم الذكرى العاملي!

� 	� التبرع	 	
ھنا الین أون أنقر 	

WAGGGS إلى الدفع مستحق شیك لعنایتكم نرفق:	للشیكات 	

      	]س س/	ش ش/	ي ي[	 بتاریخ مصرفي تحویل بعمل متق

	البنك National	Westminster	Bank	Plc	

Belgravia	Branch	

PO	Box	3043	

141	Ebury	Street	

London	SW1W	9QP,	England	

																			 كود سورت/	البنك	��� 	60-07-29	

Payee	/	Credit:	

Account	Number:	

IBAN	Code:	

Swift	Code:	

WAGGGS	

39872947	

GB47NWBK60072939872947	

NWBKGB2L	

خصم/ ائتمان بطاقة 	 	 إكسبریس بأمریكان الدفع حالة في المربع في مةعال وضع ُیرجى

	 	

)س س/	ش ش/	 ي ي(	البدایة	����� ـ)س س/	ش ش/	 ي ي(	االنتھاء	تاریخ	 	

	   التوقيع   املسجل عىل البطاقة االسم   
االئتامن بالجنيه اإلسرتليني فقط. وسوف نحول تربعكم إىل الجنيه اإلسرتليني بسعر الرصف الحايل ونخصم من بطاقتكم هذا املبلغسوف يتناول بنكنا معامالت بطاقة   

قد يؤدي ذلك إىل اختالف بسيط جداً من قيمة مبلغ التربع األصيل عند استالم بيان بطاقة اإلئتامن الخاصة بكم  

!بية للهدايابنس إضايف مع املساعدة الرضي 25أعطي   
يُرجى معاملة هذه الهدية كتربع خاص بالهدايا  

 CASSمبلغ الرضيبة املرصح لكافة الجمعيات الخريية و أؤكد بأنني دافع رضائب باململكة املتحدة وسوف أدفع رضيبة الدخل و / أو رضيبة املكاسب الرأساملية عن السنة الحالية التي ال تقل عن 
هلة. إنني أدرك بأن الجمعية حصيلها من تربعايت عن السنة الحالية وإنني أدرك بأن الرضائب األخرى مثل الرضيبة املضافة عىل القيمة أو رضيبة املجلس املحيل غري مؤ التي أتربع بها وسوف يتم ت
بنس من الرضيبة عن كل جنيه إسرتليني قد تقدمه. 25الخريية سوف تحصل عىل   

 

:	إلى المستكملة الرسالة إرسل 	

WAGGGS	Engagement	Department,	World	Bureau,	Olave	Centre,	12c	Lyndhurst	Rd,	

London,	NW3	5PQ	England	Tel:	+44	(0)	20	7433	6477	|	Email:	wtd@wagggs.org	|	Website:	

www.worldthinkingday.org	Registered	Charity	No.	1159255	

 

WORLD	THINKING	DAY	2018	
       أود أن أقدم تربع يف يوم الذكرى العاملي                                                   

     
التفاصيل الشخصية          

يُرجى استكامل هذا القسم بالكامل لكافة التربعات           
 

       االسم األخري   االسم األول
 

      املجموعة (إذا كان ينطبق)اسم الجمعية/ 
العنوان     

 
البلد الرمز الربيدي       

    رقم الهاتف   عنوان الربيد اإللكرتوين
 

للبقاء عىل اتصال  
نود أن نحيطكم علامً باألعامل التحولية الخاصة بنا مع الفتيات والشابات  

 
ملعلومات عن املشاريع والحمالت.نعم، أرجو إحاطتي علامً بأحدث املستجدات بالخطابات اإلخبارية وا  

 
كيف ميكن أن نتصل بك؟                       

بالربيد    بالربيد اإللكرتوين                                       بالهاتف             

 
معلومات خاصة إىل أي أطراف ثالثة. املعلومات التي ستقدمها لنا سوف يتم التعامل معها برسية فإنه من سياسة الجمعية العاملية أال نعطي  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 										

	

	

	

	

	

	 	 	 	

		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	     

	

التربعنوع   
(يُرجى وضع عالمة عىل العملة واملبلغ ثم اختار طريقة الدفع أدناه.  £	GBP	 $	USD	 €	EUR	
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مبلغ آخر  	 	

��������� ������  �������� �������� ������  �����  ������  ���� ��  ������ �  �������� 
������� ����������  ��  ��  �������  �������  ��  �������� �������� 	

                  

البطاقة رقم 	

	

)التوقیع شریحة على أرقام	4 أو	3 آخر(	  البطاقة	أمن 	

	



شكًرا لكم
فدعمكم يتيح لنا إعداد الجيل الجديد من قائدات املستقبل.

»كان ليوم الذكرى العاملي تأثرًا يف فريقي لدرجة 
جعلتهن أكرث مسؤولية وأكرث دراية بأهميتهن 

واسهامهن إىل محيطهن.  كام أدركن أيًضا أن بإمكانهن 
فعل أي يشء إذا تعاوّن.«

جيني، أسرتاليا

)رقم املنظمة الخرية 1159255(

Olave Centre, 12c Lyndhurst Road
London, NW3 5PQ, England

هاتف: + 44 20 7794 1181

فاكس: + 44 20 7431 3764

 

wagggs@wagggs.org :بريد إلكرتوين

www.facebook.org/wagggs :فيسبوك

www.instagram/wagggs :إنستغرام

  www.wagggs.org :املوقع اإللكرتوين

  

»يتحدى فتياتنا للتعلم واكتشاف أشياء 
جديدة.«

ميشيل، سورينام

»علّم اإلرشاد فتيايت أن يكونن قائدات 
مسؤوالت وأن يبحنث عن طرق للمساعدة«

مارغي، الواليات املتحدة األمريكية 
من خالل اإلرشاد، اكتسبت الفتيات خربات جديدة، 

واختربن أشياًء جديدة، وأصبحن أكرث وعياً بالعامل 
من حولهن والبيئة وغرهن من الناس، وازداد 

تقديرهن ملا لديهن«.

أديل، مركز سانجام العاملي، الهند

»إنه يغر من حياة الفتيات، فهو ميثل 
تدريبًا عى النسوية.«

إيرالدا، ألبانيا

»إنهن يشاركن يف املجتمع، مع بعضهن البعض 
ولديهن تأثر محسوس محليًا ووطنيًا )مرشوعات 

الخدمة( ودوليًا )صندوق الصداقة العاملي(.«

ميشيل، كندا


