
 يوم الذكرى
العالمي

تحتفل المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم بيوم الذكرى 
العالمي في 22 فبراير من كل عام. وهو يوم للصداقة العالمية يجتمع 

فيه بصوت واحد أعضاؤنا وعددهم 10 مليون في 150 دولة. ويعد هذا 
اليوم من األيام األكثر أهمية في تقويم المرشدات. 

ويتم كل عام اختيار موضوع يشجع المرشدات وفتيات الكشافة على 
التفكير في القضايا الكبيرة التي تؤثر عليهن وعلى مجتمعاتهن 

وعلى العالم؛ الفقر وعدم المساواة بين الجنسين واالستدامة البيئية 
وإتاحة التعليم، على سبيل المثال. 

منذ عام 1932، أصبح هذا اليوم فرصة هامة لجمع التبرعات بهدف 
تقديم فرص للفتيات في جميع أنحاء العالم من شأنها تغيير حياتهن. 



يوم الذكري  العالمي

تم تجربة فكرة إيجاد موضوع ثالثي ليوم الذكرى العالمي ألول مرة في 
2016-2018 باستخدام موضوعات التواصل-النمو-األثر. وتم ربط هذه الموضوعات 

بنطاق أوسع من األولويات االستراتيجية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة مع االستخدام الناجح لنطاق يوم الذكرى العالمي ومدى وصوله إلشراك 

األعضاء في أهمية تنمية وربط الحركة وعرض أثرنا اإليجابي على حياة الفتيات. 

موضوعات يوم الذكرى العالمي 2019 - 2021

وللبناء على هذا النجاح، تم االتفاق على موضوع ثالثي لألعوام 2019 
– 2020، يركز على القيادة )2019( والتنوع والعدالة والشمولية 

)2020( وبناء السالم )2021(. 

 يوم الذكرى العالمي 2019:
القيادة

تم تخصيص يوم الذكرى العالمي 9102 لمجموعة الفتيات التي تولت 
زمام المبادرة في عام 9091 وطالبت اللورد بادن-باول بإنشاء 

“كيان خاص بالفتيات”.

وأخذت مجموعة األنشطة الفتيات في مغامرة شيقة عبر الزمن 
ليتعرفن على تاريخ الحركة وليمارسن مهاراتهن القيادية من خالل 
اكتشاف “طرق التواجد والتفكير في العالم”، واستخدام ما تعلمن 

عن أنفسهن للعمل على سلوكهن كقائدات.

وأخذت مجموعة األنشطة الفتيات في مغامرة شيقة عبر الزمن 
ليتعرفن على تاريخ الحركة وليمارسن مهاراتهن القيادية من خالل 
اكتشاف “طرق التواجد والتفكير في العالم”، واستخدام ما تعلمن 

عن أنفسهن للعمل على سلوكهن كقائدات.

 موضوعات يوم الذكرى
 العالمي 2020: التنوع

والعدالة والشمولية

يحتفل يوم الذكرى العالمي 2020 بالتنوع الكبير في حركتنا. 

يثمن ويحترم اإلرشاد والكشافة للفتيات كل شخص لحاله، بصرف 
النظر عن الساللة أو الجنسية أو العرق أو الديانة أو السن 

أو القدرة أو المظهر أو النوع أو الهوية أو الخبرة. في يوم 
الذكرى العالمي، وكل يوم، نعترف بأهمية العمل لبناء عالم حيث 

يتحقق ذلك للجميع في كل مكان. وبالبناء على موضوع القيادة، 
نقوم باكتشاف كيف نستطيع من خالل ممارسة القيادة أن نتفاعل مع 

الجميع من حولنا بطرق ترعى الشمولية والعدالة.

ومن خالل مجموعة األنشطة لهذا العام؛ “الخيوط الحية!”، يطور 
المشاركون من فهمهم لهذه المفاهيم ويتدربون على المهارات 

التي تعزز تقدير التنوع والتسامح بيننا وبين العالم. ومن خالل 
مجموعة األنشطة لهذا العام؛ “الخيوط الحية!”، يطور المشاركون 

من فهمهم لهذه المفاهيم ويتدربون على المهارات التي تعزز 
تقدير التنوع والتسامح بيننا وبين العالم.

2021: بناء السالم
باستخدام المعرفة والخبرات المكتسبة من خالل يوم الذكرى العالمي 2019 2020، يتحرك 

المشاركون في عام 2021 لتغيير عالمهم. ويشجع يوم الذكرى العالمي 2021 المرشدات 
وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم على بناء السالم بأن يصبحن قائدات وأن يعملن 

على خلق بيئات تشمل الجميع. 
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يوم الذكري  العالمي

تاريخ يوم الذكرى العالمي
نشأت فكرة يوم الذكرى العالمي ألول مرة في عام 1926، أثناء اجتماع 
المرشدات وفتيات الكشافة في الواليات المتحدة األمريكية في مؤتمرهن العالمي 

الرابع. وقد اتفقن على ضرورة وجود يوم واحد كل عام يفكر فيه جميع المشتركين 
في الحركة العالمية في اآلخرين ويعبروا عن شكرهم وتقديرهم. وقد أطلق على 

هذا اليوم اسم »يوم الذكرى«. واختارت الوفود يوم 22 فبراير ألنه يوم ميالد 
اللورد بادن-باول، مؤسس حكرة الكشافة للفتيان وأيًضا أوالف بادن-باول، 

التي كانت كبيرة المرشدات على مستوى العالم. 

في عام 1932، في المؤتمر العالمي السابع، أشار الوفد البلجيكي إلى أن 
أعياد الميالد تتضمن عادًة الهدايا، ولهذا، تستطيع الفتيات إظهار تقديرهن 
في يوم الذكرى العالمي بتقديم الهدايا لحركتنا العالمية من خالل جمع أو 

تقديم التبرعات. 

وقد سطرت أوالف بادن-باول خطاب لكافة 
المرشدات وفتيات الكشافة في وقت الحق 

من ذلك العام لتخبرهن بهذه الفكرة 
ولتطلب منهن االستغناء عن قرش واحد 
للمساعدة في دعم المرشدات وفتيات 

الكشافة في جميع أنحاء العالم. 
وكانت الفكرة بسيطة: قد ال يبدو 

القرش مبلًغا كبيًرا، لكن الماليين 
من القروش قد يساعد في نمو حركتنا 

وقدرات المرشدات وفتيات الكشافة على 
مستوى العالم. وهكذا بدأ صندوق يوم 

الذكرى العالمي المستخدم في دعم عمل 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة الموجه للفتيات في جميع 
أنحاء العالم. 

فيما بعد في عام 1999، تقرر تغيير االسم من يوم الذكرى إلى يوم 
الذكرى العالمي ليعكس بشكل أفضل الجوانب العالمية. 

“هناك الماليين منا. لست أجيد 
الرياضيات ولن أقوم بأية حسابات قد 
ال تتحقق. إال أن قرش واحد أو سنتين 
أو أربعة أنات هندية أو عدد كافي 
من السانتيم الفرنسي أو الجروشن 

األلماني أو الفيلر المجري أو األور 
السويدي بنفس القيمة ال تشكل مبلًغا 

كبيًرا، خاصًة إذا تم توفيرها أو 
كسبها وتقديمها بيٍد راضية.” 

جزء من الخطاب الذي سطرته الليدي 
أوالف بادن-باول لجميع األعضاء في 

عام1932. 

يوم الذكرى العالمي هو وقت تتوقف فيه جميع المرشدات من كافة أنحاء 
العالم للتفكير في أخواتنا؛ خاصًة الالتي يعشن في فقر، والمجبرات على خوض 

الحروب، أو الالتي يعانين من أثر الكوارث الطبيعية. 
ريشيل، 13، بربادوس. 

 دورنا في الجمعية العالمية
 للمرشدات وفتيات الكشافة

بوصفنا الجهاز الدولي لحركة المرشدات العالمية، يعتبر يوم الذكرى العالمي لحظة 
رئيسية بالنسبة لنا. فيجمع هذا اليوم مًعا أعضاءنا وعددهم 10 مليون في 150 دولة، 

وهو إحدى الطرق التي نستطيع من خاللها القيام بالتزامنا بتقديم ما تحتاجه المنظمات 
األعضاء من األدوات والروابط والصوت العالمي لتبقى مزدهرة ومتحدة وفي نمو مستمر. 

 حراس الشعلة
الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات 

الكشافة هي الصوت 
العالمي للحركة المدافع 

عن أهمية اإلرشاد 
والكشافة للفتيات وأثر 
عملنا في حياة الشباب.

اجلسر
تعمل الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات 
الكشافة على تعزيز 

الروابط بين المنظمات 
األعضاء واآلخرين 

من الشركاء، وتكون 
بمثابة مركز لتيسير 

التواصل وتبادل األفكار 
والممارسات األفضل.

التوسع في التنمية
توفر الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات 
الكشافة األدوات والدعم 
للمنظمات األعضاء بهدف 

تقديم تجربة عالية 
الجودة من اإلرشاد 
والكشافة للفتيات 

وزيادة عدد العضويات.
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صندوق يوم الذكرى العالمي
يساعد يوم الذكرى العالمي في تغيير حياة الفتيات 

والشابات. 
منذ عام 2012، دعمت األموال نطاق من المشروعات؛ من التثقيف الصحي في 

القرى البعيدة في زيمبابوي، وتدريب القيادة والتعليم لالجئين في جورجيا، 
والبرامج التدريبية للحد من حمل المراهقات في مالوي، وتوفير منح دراسية 
للفتيات في جميع أنحاء العالم لحضور فعاليات المناصرة العالمية. وُيَمِكن 
التمويل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من القيام بالمزيد 
لجميع الفتيات في كل دولة، وإدخال األعضاء الجدد، وتطوير أنشطة جديدة 

للفتيات والمناصرة للتغيير. 

إعطاء الفتيات صوت عالمي

بدعم من صندوق يوم الذكرى العالمي، 
تعطي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة الفرصة للشابات للمشاركة في 
االجتماعات الدولية؛ مثل اللجنة المعنية 

بوضع المرأة، حتى يصبح لهن صوت في 
 القضايا التي تؤثر عليهن.

وقد مثلت هانا من مرشدات المملكة المتحدة 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة في اللجنة المعنية بوضع المرأة 
 في نيويورك في عام 2018.

“كممثالت للوفود، نحن نأتي بأصوات الشابات 
والفتيات إلى الطاولة. ونقوم بالمناصرة 
من أجل حقوقنا ونضغط بشكل مباشر إلشراك 

صناع القرار. أثناء انعقاد اللجنة 
المعنية بوضع المرأة، قمنا باستضافة 
فعاليتين عن مبادرات الثقة الجسدية 

والعنف الخاصة بنا. وقد نلنا جميًعا فرصة 
الحديث في فعاليات رفيعة المستوى.

بالنسبة لي، أنا لم أصبح واحدة من 
ممثالت الوفود بسهولة، فقد كنت دائًما 

فتاة خجولة ولطالما عانيت من عدم الثقة 
بالنفس. لم أشعر أنه باستطاعتي المناصرة 

نيابًة عن 10 مليون من الشباب. وقد 
ساعدتني ممثالت الوفود األخرى على اجتياز 

ذلك – أخواتي المرشدات الرائعات. لم 
أشعر من قبل بمثل هذا الدعم والتشجيع من 

أشخاص أقابلهم ألول مرة.”

مرشدات ماليزيا: حملة »ال عرائس تحت سن 18«
في أغسطس 2018، أطلقت مرشدات ماليزيا حملة 

تنادي بإنهاء زواج القاصرات بعد القضية 
الشهيرة الخاصة بفتاة تبلغ من العمر 11 
عاًما ُأجِبرت على الزواج من رجل يبلغ من 

العمر 14 عاًما.

ولدعم إعداد وطرح الحملة، قدمت الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تدريب 

في المناصرة للشابات وقيادات المنظمة 
العضو. ركزت جلسة التدريب، الممولة من 

خالل صندوق يوم الذكرى العالمي، 
على التحرك بهدف التأثير على صناع 

القرار ومواجهة األسباب الجذرية لزواج 
القاصرات.

بعد هذه الحملة، التزمت الحكومة 
الماليزية بسد الثغرات القانونية 

التي ُتَمِكن هذه الممارسة، وإدخال مكّون 
تعليمي للمنهج الدراسي يركز على حقوق 

اإلنسان.

 يوم الذكرى العالمي وأهداف
التنمية المستدامة

في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة، نحن نضع أهداف التنمية المستدامة 

في قلب كل أعمالنا. ويعد يوم الذكرى العالمي 
فرصة هامة لنا لتثقيف وإشراك أعضائنا في 

طموح أهداف التنمية المستدامة – عالم أكثر 
عدالً ومساواة حيث يرتاد جميع األطفال المدارس 
وال يعاني أي شخص من التفرقة أو حياة مليئة 

بالجوع أو النزاع. هذا اليوم هو فرصتنا إلظهار 
أثرنا كحركة عالمية عندما نتحدث في صوتٍ واحد.

توجه جميع األموال التي تم جمعها من خالل صندوق 
يوم الذكرى العالمي إلى دعم عملنا في التعليم 

والمناصرة والعمل المجتمعي، وهذا من شأنه 
المساعدة في بناء عالم أكثر عدالً للفتيات في 

كل مكان.

أثر يوم الذكرى العالمي 2018

شاركت 119 دولة في احتفاالت يوم الذكرى 	 
العالمي – وهو رقم قياسي للدول في عام 

واحد.
ظهر الهاشتاج الخاص بيوم الذكرى 	 

العالمي في 184 مليون خط زمني في 
وسائل التواصل االجتماعي، بزيادة %1000 

عن 2017.
ُترجمت مجموعة أنشطة يوم الذكرى العالمي 	 

إلى 12 لغة وتم تحميلها 57790 مرة.
حصل صندوق يوم الذكرى العالمي في عام 	 

2018 على تبرعات بقيمة 128 ألف جنيه 
إسترليني.

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مكرسة للفتيات والشابات في 
 www.wagggs.org العالم ولها 10 مليون عضو في 150 دولة. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.


