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102 countries took part in 
World Thinking Day celebrations, 
including three Prospect 
Member Organisations

THE WTD FUND  
2018 raised

£128,000 
sustaining the  

HIGHEST income 
levels raised in 2017

FLEXIBLE

EDUCATIONAL

HELPFUL 

RESOURCEFUL 

ENTERTAINING

OVER 44,500 people 
liked our Happy World Thinking 

Day message on Facebook.

OVER 94,000
WTD 2019 badges  
and OVER 

2,000 
pins were sold on  
the shop this year

From January to 
March 2019,  

our website 
received over 
111,000 

visits. 

The 2019 World Thinking Day Activity Pack 
was translated in 11 LANGUAGES. 

Several high profile individuals 
participated in World Thinking Day 
celebrations including 
The First Lady of Kenya, Margaret 
Kenyetta (a patron of Kenya Girl 
Guides Association) and Permaisuri 
Agong, Queen of Malaysia.

WORLD THINKING DAYWORLD THINKING DAY

20192019
Top words 

describing the pack: 

CREATIVE 

LEADERSHIPLEADERSHIP
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تربعاتكن لصندوق يوم الذكرى العاملي

افة عىل التفكري يف القضايا الكبرية التي تؤثر عليهن  يف كل عام، يشجع يوم الذكرى العاملي مرشدات وفتيات الكشَّ
وعىل مجتمعهن الدويل، من الفقر وانعدام املساواة الجنسانية واالستدامة البيئية وفرص الحصول عىل التعليم. 

منذ عام 1932، كان يوم الذكرى العاملي فرصًة مهمًة أيًضا لجمع تربعات قيمة من أجل صندوق يوم الذكرى العاملي، 
مام يساعد عىل تغيري مسار حياة الفتيات والشابات عن طريق خلق فرص مغرية للحياة عىل املستوى الدويل.  

تعد التربعات إىل صندوق يوم الذكرى العاملي عامالً حيويًا يف عمل الجمعية العاملية. إذ توفّر الدعم حيث تشتد 
الحاجة إليها.

ويف هذا العام، قام صندوق يوم الذكرى العاملي بـ:

إتاحة الفرص للشابات ليشاركن يف منتدى عاملي للمنارصة من أجل حقوق الفتيات والشابات ودعم املساواة 	 
الجنسانية عىل الصعيد املحيل والوطني والدويل

متكيننا من مواصلة تطوير برنامج يوم الذكرى العاملي وإعداد املوارد القيمة التي نقدمها، مبا يف ذلك حزمة 	 
األنشطة القيادية لهذا العام

مساعدة جمعية مرشدات نيجرييا يف حملتهم "أوقفوا العنف" التي تدعو إىل وضع حد لالعتداءات الجنسية عىل 	 
األطفال، وإعطاء الفتيات األدوات التي يحتجنها إلحداث فرق يف مجتمعاتهن محليًا ووطنيًا وعامليًا. 

املساهمة يف حلقة "جولييت لو" القيادية لهذا العام، وذلك بإتاحة الفرصة لـ 800 عضو لتوسيع نطاق مهارتهن 	 
القيادية وتحديد الطرق التي ميكنهن من خاللها العمل من أجل تحقيق املساواة الجنسانية

نود أن نشارك معكن بعض قصص متكني الفتيات وأثر الصندوق الذي أصبح ممكًنا بفضل دعمكن
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متكني الفتيات من اتخاذ اإلجراءات الالزمة
متوت فتاة مراهقة كل 10 دقائق نتيجًة مبارشًة للعنف. و"أوقفوا العنف" هي حملة عاملية رئيسية تنظمها الجمعيّة 

افة للقضاء عىل العنف ضد الفتيات والنساء. ومنذ بدء الحملة عام 2011، تستمر  العامليّة ملرشدات وفتيات الكشَّ
املرشدات وفتيات الكشافة يف مكافحة العنف ضد النساء والفتيات يف مجتمعاتهن املحلية عن طريق املنارصة 

والتعليم وإذكاء الوعي والعمل املجتمعي وإجراء األبحاث.

ومبساعدة من صندوق يوم الذكرى العاملي، تلقت جمعية مرشدات نيجرييا التدريب عىل املنارصة من يوم 20 إىل 22 
حزيران/يونيو يف إطار حملة "أوقفوا العنف". 

بدأت جمعية املرشدات النيجريية حملتها عام 2018 وتدعو فيها إىل وضع حد لالعتداءات الجنسية عىل األطفال. 
وتنظم الجمعية حاليًا حمالت من والية إىل أخرى من أجل تبّني القوانني التي تحمي الفتيات الاليت يتعرضن للعنف 

ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد األطفال.

إنكن تساعدن املرشدات وفتيات الكشافة يف التحدث عن تجاربهن والتأثري عىل صناع القرار، والدعوة إىل القوانني 
والسياسات التي تحمي الفتيات والنساء واملطالبة مبالحقة مرتكبي الجرائم قضائيًا.
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متكني الفتيات من التعبري عن أنفسهن عاملًيا
 تشارك مرينا فريناندز من بوليفيا بقصتها عن التمكني بعد مشاركتها يف مؤمتر األطراف )COP( وفرص املنارصة 

العاملية األخرى

تغري الجمعية العاملية من حياة الفتيات والشابات من خالل املنارصة بوضع مصلحتهن يف صميم املناقشات 
التي ستؤثر عىل مستقبلهن. وأعطتني تجربتي يف املنارصة البيئية مع الجمعية العاملية األدوات األساسية لفهم 

التحديات العاملية الرئيسية والتأثري عليها نحو تحقيق االستدامة، ومنحتني القوة لتحفيز املزيد من الشباب 
عىل املستوى املحيل والعاملي بصفتي قائدة للمرشدات وممثلة للشباب وباعتباري أستاذة جامعية

وبدعم من صندوق يوم الذكرى العاملي، تقدم الجمعية العاملية فرًصا فريدًة للمرشدات وفتيات الكشافة للمنارصة 
من أجل حقوق الفتيات والشابات ودعم املساواة الجنسانية عىل املستوى املحيل والوطني والعاملي.

بطالت املنارصة يف الجمعية العاملية هم عدد مختار من الشابات، تم اختيارهن اللتزامهن باملساواة الجنسانية 
ولضلوعهن يف أنشطة حركة املرشدات وفتيات الكشافة ولقدراتهن عىل القيادة والتحدي وخلق تأثري قوي.

تتيح تربعاتكن فرًصا مثريًة للشابات من أجل النمو الشخيص والتطور والفرصة لتمثيل الجمعية العاملية واملنظامت 
األعضاء التي ينتمني إليها يف الخارج، مبا يف ذلك لجنة وضع املرأة الرابع والستون.

 للمزيد من املعلومات ومعرفة كيفية التسجيل لتكوين إحدى بطالت املنارصة، يرجى زيارة
 /https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions

https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
https://www.wagggs.org/en/news/20191028-wagggs-advocacy-champions/
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يقول %80 من مرشدات وفتيات الكشافة عىل نطاق العامل إن مشاركتهن يف الحركة قد جعلهن يتطلعن إىل إحداث 
فرق يف املجتمع.

وبدعمكن سوف تصل ندوة "جوليت لو"، وهي الفعالية الرئيسية لتطوير القيادة لدى للجمعية العاملية، إىل املزيد 
من الشابات أكرث من أي وقٍت مىض! 

وستكون أكرب فعالية منذ أن بدأت ندوة "جوليت لو" يف عام 1932، وسيجمع 800 عضو يتحدثن بست لغات مختلفة 
عرب 18 مركزًا إقليميًا. وتعد ندوة "جوليت لو" حدثًا ملهاًم وعالمة بارزة يف رحلة أي شابة نحو القيادة، إذ تعد اللحظة 

التي سيبدأ عندها الكثري منا يف رؤية الكيفية التي ميكننا بها إحداث تأثري حقيقي يف العامل.

 عىل مدار السنوات املاضية، كانت ملتقى للشابات يهدف لتطوير املهارات القيادية ومواجهة التحديات 
العاملية... إين فخورة لكوين جزًءا من هذا الصخب العاملي 

مشارِكة من كوستاريكا تذهب إىل أسرتاليا

إنكم متكنون املزيد من الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل من االستفادة من عروض القيادة لدى الجمعية 
العاملية وفعالياته.

إعطاء الفتيات فرصة للقيادة
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 املساعدة عىل تطوير حركة قوية ونابضة بالحياة 

عىل مدار السنني، أدى الدعم من صندوق يوم الذكرى العاملي دوًرا كبريًا يف إمناء حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف 
بالد وأقاليم جديدة. وعىل مدار االثني عرش شهرًا املاضية، استمر هذا الدعم، مام أتاح للجمعية العاملية إرشاك بالد 

جديدة شملت موزامبيق، وإثيوبيا، مونتينيجرو، وكرواتيا، والجزائر، وغابون.

ويف دورة تدريبية للقائدات يف موزامبيق، أعربت املشارِكات عن أن الفعالية قد زادت من شغفهن للعمل مع 
الفتيات والشابات ولخلق عامٍل أفضل.

 يف جميع أنحاء العامل نرى أن من املمكن خلق حياة أفضل للنساء واألطفال، إذا
 عملنا مًعا ومن خالل اإلرشاد. 

املشارِكات يف الفعالية من موزامبيق

 نعمل عىل إيصال حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل املزيد من الفتيات واملزيد من املجتمعات املحلية واملزيد من 
البلدان، مام يعني أن املزيد من الفتيات والشابات يصبح مبقدورهن التعبري عن أنفسهن ويتولني زمام األمور واتخاذ 

اإلجراءات.  

شكرًا لكن عىل مساعدة املزيد من الفتيات لالستفادة من كل ما تقدمه الحركة.
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يف الجمعية العاملية، نضع أهداف التنمية املستدامة يف صميم عملنا كله. ويوم الذكرى العاملي هو لحظة حاسمة 
بالنسبة لنا لتعليم أعضائنا والتفاعل معهن سعيًا لتحقيق أهداف التنمية املستدامة - أي خلق عامل أكرث عدالً 

ومساواًة حيث ميكن لجميع األطفال الذهاب إىل املدرسة وال يتعرض أحد للتمييز أو يعيش حياة مليئة بالجوع أو 
الرصاعات - وإظهار التأثري الذي ميكن أن نحدثه باعتبارنا حركة عاملية عندما نتوحد يف صوٍت واحد. 

وكل األموال التي يجرى جمعها من خالل صندوق يوم التفكري العاملي تذهب أيضاً لدعم تعليمنا وأعاملنا يف املنارصة 
والعمل املجتمعي، والتي تركز جميعها عىل خلق ذلك العامل األكرث عدالً من أجل الفتيات يف جميع أنحاء العامل.   

إنكن تساعدن الفتيات والشابات عىل اتخاذ خطوات نحو أهداف التنمية املستدامة.

صندوق يوم الذكرى العاملي وأهداف

التنمية املستدامة 
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كان يوم الذكرى العاملي 2019 مهدى لذكرى مجموعة من الفتيات الاليت تولني زمام األمور يف عام 1909 وطالنب 
اللورد بادن باول بإعداد "يشء للفتيات".

افة يف  منذ تلك اللحظة، ظلت القيادة موضوًعا محوريًا يف أعامل الجمعية العاملية. وأصبحت املرشدات وفتيات الكشَّ
جميع أنحاء العامل يعملن مًعا للدفع بالتغيريات اإليجابية يف حياتهن وحياة اآلخرين ويف املجتمع األوسع نطاقًا. 

وألول مرة يف عام 2019، ساعد فريق من الشابات يف كتابة حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي. وتأخذكن حزمة 
األنشطة يف مغامرة عرب الزمن للتعرف عىل تاريخ الحركة والتدريب عىل مهارات القيادة.  

دعمكن يجعل برنامج يوم التفكري العاملي ممكًنا!

برنامج يوم الذكرى العاملي
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"هناك مليون منا. أنا لست جيدًة يف الحساب ولن أجري أي حسابات قد ال تكون صحيحة. ولكن قرًشا واحًدا 
أو عدة قروش مام يعادلها من أي عملة أخرى، ال تعد مبلًغا هائالً، خاصًة إذا كان قد كان قد تم ادخاره أو 

اكتسابه ثم قدمته يد راضية."

مقتطف من خطاب كُتب بواسطة السيدة "أوالف بادن باول" إىل جميع األعضاء يف عام 1932.

يشكل صندوق يوم الذكرى العاملي جزًءا هاًما يف يوم الذكرى العاملي. فهو يجمع أموال من األعضاء يف جميع أنحاء 
العامل لدعم زمالئهن من حركة املرشدات وفتيات الكشافة. 

ميّكن صندوق يوم الذكرى العاملي الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل من توسيع نطاق آفاقهن والتعبري عن 
أنفسهن وتويل التحديات الهائلة.

صندوق يوم الذكرى العاملي
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ميكنكن دعم الفتيات يف جميع أنحاء العامل، بتوفري الفرص التي من شأنها أن تغري حياتهن، عن طريق جمع التربعات 
لصندوق يوم الذكرى العاملي.

كل عملة تضاف إىل صندوق يوم الذكرى العاملي لها تأثري

أنا مرشدة أو فتاة كشافة

انضمي إليها

أكميل أنشطة يوم الذكرى العاملي يف حزمة األنشطة أو اجمعي تربعات بنفسك! 

/https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us ،ألفكار جمع التربعات 

اجمعيها

اجمعي التربعات والعمالت/األموال بنفسك 

أرسليها

أضيفي تربعاتِك إىل صندوق يوم الذكرى العاملي عرب:

املنظمة العضو أو الجمعية الوطنية التي تنتسبني إليها

أو أرسليها مبارشًة إىل الجمعية العاملية عرب استامرة التربع )صفحة 13( أو أرسيل شيًكا إىل فريق جمع التربعات يف 
Olave Centre, 12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London NW3 5PQ الجمعي

 لالستفسار عن أي أسئلة بشأن إرسال التربعات، يرجى مراسلتنا عىل الربيد اإللكرتوين
changinglives@waggs.org 

!أرغب يف دعم صندوق يوم الذكرى العاملي

https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/
https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us/
mailto:changinglives@waggs.org 
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شجعوا أعضاءكم عىل جمع التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي.

انرشوا قصص تأثري صندوق يوم الذكرى العاملي ومعلوماته ألعضائكم 

عرّفوا أعضاءكم باألساليب املختلفة للتربع؛ أي أنه ميكن التربع إىل املنظمة العضو أو مبارشًة إىل الجمعية العاملية 

 WAGGGS,أرسلوا تربعاتكم لصندوق يوم الذكرى العاملي إىل فريق جمع التربعات يف الجمعية العاملية عىل عنوان
Fundraising Team, Olave Centre, 12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London NW3 5PQ

يرجى املالحظة بأننا نقبل التربعات طوال العام! ميكنكم إرسال التربعات مبارشًة وحتى 31 
كانون األول/ديسمرب 2019

شكراً لجميع املنظامت واألفراد األعضاء الذين سبق لهم أن تربعوا بسخاء لصندوق يوم الذكرى العاملي يف عام 2019. 
إنكم تساعدونا عىل خلق فرص للفتيات والشابات من أجل أن يدافعن عن أنفسهن وتشجيعهن عىل التعبري عن 

أنفسهن وأن ينارصن من أجل تغيريٍ طويل األمد.

املنظامت األعضاء
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Amount

(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 2019

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



 

www.wagggs.org :املوقع اإللكرتوين
هاتف: 44+ )0( 20 7794 1181

 changinglives@wagggs.org :بريد إلكرتوين

www.facebook.org/wagggs :فيسبوك
 www.twitter/wagggs :تويرت

www.instagram/wagggs :إنستغرام

 شكًرا لكم

رقم املنظمة الخريية 1159255

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

تربعاتكم تغري حياة الفتيات

http://www.wagggs.org
mailto:changinglives@wagggs.org
http://www.facebook.org/wagggs 
http://www.facebook.org/wagggs 
http://www.twitter/wagggs
http:// www.instagram/wagggs
http:// www.instagram/wagggs

