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  .وُتنمي الفتیات والشابات مھارات الحیاة من خالل التطویر الذاتي والتحدي والمغامرة. وبین األجیالأنھ دولي بویتمیز 
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  كلمة ترحیب
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مالیین ة لتمثیل آراء وآمال وأحالم عشر٣٤ سیدة في ادنبره في مؤتمرنا العالمي رقم ٦٠٠، التقى ما یزید عن ٢٠١١عام في 
تمكین الفتیات والشابات من تنمیة طاقاتھن "وفي ادنبره  جددنا التزامنا نحو رسالتنا وفحواھا . من الفتیات والشابات في حركتنا
لقد اتفقنا أن نعمل نحو : ، بل أننا اتفقنا على رؤیا جدیدة لحركتنا العالمیة"ت مسئوالت في العالمالكامنة على أكمل وجھ كمواطنا

  ".تحظى فیھ كافة الفتیات والشابات بقیمتھن وأن یتخذن إجراءًا لتغییر العالم"عالم حیث 
  

وسوف . اعتمادنا على تراثنا القويوقواعدنا إنھا رسالتنا ورؤیتنا التي تعمل بمثابة القوى الدافعة لحركتنا باإلضافة إلى ترسیخ 
 مالیین من الفتیات والشابات بل أننا أیضًا ةللتنمیة والقیادة الشخصیة لعشرممكنة  فحسب في تقدیم أفضل فرص لیسنستمر 

  .سوف نحقق أثرًا فعلیًا ودائمًا على العالم لكل الفتیات
  

وفي . ما نفعلھھو ھود الھامة من الفتیات أنفسھن، فإننا ُندرك أن ھذا  سنة، وكافة الج١٠٠ومن خالل خبرتنا التي دامت لنحو 
ت، فسوف ُنبدع وعند نفس الوقت فإننا نستجیب لعالم متغیر حولنا، ونستجیب لالحتیاجات واالھتمامات المتغیرة للفتیات والشابا

  . تحلى بالشجاعة أن ُنغیر أسالیبنا في العملالضرورة سوف ن
  

عمل الذي جرى في السنوات الثالث الماضیة فمن الواضح أن حركة المرشدات وفتیات الكشافة لم تكن أبدًا وإذ نتأمل خالل ال
فھنا في ھونج كونج نلتقي معًا لنحتفل بحیویة وتنوع ومرونة حركتنا الیوم .  واإلصرار والطموحةمثل ھذه القوبفي أي وقت 

   .الجدیدة أمامناتحدیات لباإلضافة إلى إعداد أنفسنا ل
  

الطاقة بأنحاء العالم من ناحیة المھارات وااللتزام والطاقة إذ تولید فإننا بیت .  معًا نحو مستعدون لمواجھة تلك التحدیات
یلعب كل واحد منا دوره في تحقیق التزامنا نحو الفتیات والشابات وإننا نفعل ذلك كل یوم من خالل عالقة متمیزة إیجابیة بین 

  . ملین والمساندین والواھبین والشركاءالمتطوعین وجھاز العا
  

وفي قلب أعمالنا فإننا نستمد قوتنا من أكثر من ملیون من المتطوعین والسیدات والقادة المتطوعین الذین یتحلوا بالمھارة 
ي الذي توفره الشدیدة والوالء واإللھام الخارق مثلكم أنتم، والذین كانوا في یوم من األیام یستمتعون بالمرح والصداقة والتحد

   .الحركة وھم بدورھم مصدر إلھام للجیل التالي من الفتیات والقادة الشباب
  

إننا ملتزمون . WAGGGSومن خالل العمل معًا والمساندة تقع منظماتنا األعضاء في قلب كل ما نفكر فیھ ونخططھ بأنحاء 
 لتحقیق الطاقات الكامنة لمنظماتكم وللفتیات والشابات من إمدادكم وإمداد أعضائنا بالمساندة والموارد التي تحتاجون إلیھانحو 

  . أعضائھا
  

وسوف توّجھ ھذه . وخالل ھذه السنوات الثالث، كنا ُنركز على مكامن طاقتنا في العمل على إستراتیجیة تنمیة العضویة
ات حركة المرشدات والكشافة  وسوف تفتح مجاًال لخبرWAGGGSاإلستراتیجیة نشاطنا للترحیب بمزید من البلدان في عائلة  

ننا نستطیع إلى مزید من الفتیات والشابات وإ أن تصلوا ھ فقط عندما تزداد قوتكم تستطیعونفإن. مزید من الفتیات والشاباتإلى 
  ".معًا خلق مستقبل أفضل لھم وبھم وللعالم

  
وكمتطوعین فإننا جزءًا ال یتجزأ متأصًال في وكسیدات، وكقادة . وكحركة عالمیة فإننا نتمتع بمكامن القوة على عدة مستویات

وخالل ھذه السنوات الثالث، طلبنا منكم أن تفكروا من . وھذا ما یمدنا بمكامن قوتنا ومصدر إلھامنا. المجتمعات التي نخدمھا
فبدًال . " To Imagine More for Girls تتخیلوا المزید للفتیات"أنتم وأعضائكم بأن  سألناكم –وحي خیالكم وطموحاتكم 

شات والالتي یتعرضن لألذى، فإننا نتخیل عالمًا یتم تفعیل الفتیات فیھ ھّم والُملمستضعفاتمن أن یكون عالمًا ملیئًا بالفتیات ا
 قدمنا لمالیین الفتیات WAGGGSفعن طریق االشتراك في برامجكم الوطنیة ومبادرات . وإحاطتھم بالرعایة وحمایتھم

وسوف نستمر في تطویع القدرات في أحالمنا .  مستعدات للمستقبلسھن ولیصبحن أفضل حاًال وھندي أنفوالشابات فرصة لتح
  . وتخیالتنا المشتركة
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    ٠٣الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة                                                                                      
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للفتیات والشابات ولمتطوعینا وإیجاد المصادر الھامة لھم ھي في  عام بأن مساندة إمكانیات القیادة ١٠٠ ألكثر من لقد أدركنا
 لدى الجمعیات الوطنیة وساعدنا في بناء قدرات القیادةوفي السنوات الثالث األخیرة أتحنا فرصًا جدیدة للقیادة . قلب نجاحنا

 National Leadership البرنامج الوطني لتنمیة القیادة"للمرشدات وفتیات الكشافة من خالل المبادرات مثل 
Development Programme "  ومنبرنا الخاص بالتعلم على اإلنترنتGLOW . ومن خالل ھذه األنشطة استطعنا أن

 القیادة للتأكد من أن مزیدًا في الشابات والقادة یمكنھم االستفادة من الخبرات نوسع نطاق وصول برامجنا التدریبیة لتنمیة
  المتاح للكل على اإلنترنت i-lead  أقود -اآلونة األخیرة دشنا برامج القیادة باسم  أنا وفي . والتجارب الموجودة داخل حركتنا

   . والمزید ینضمون إلى ھذا البرنامج كل یوم مستعمل نشط١٥٠٠والذي یشترك فیھ بالفعل ما یزید عن ) أون الین(
  

 ٢٠١٢لوقف العنف ضد الفتیات وفي  " Voices Against Violence  أصوات ضد العنف" وفي ادنبره افتتحنا حملتنا
وھذا ھو البرنامج األول من  UN Women دراسیة للتعلیم غیر الرسمي مطورة مع جمعیة نساء األمم المتحدةافتتحنا دورة 

كتشفوا الصور المختلفة للعنف المنحازة لفتیان أن یتعلموا لیس فحسب كیف یفي العالم الذي من خاللھ یمكن للفتیات وانوعھ 
ًا وأن یتحدوا ولكن بصورة ھامة أن یتعلموا كیف یحموا أنفسھم وأن یتحدثوا جھارًا أینما كان ذلك آمن) ذكر أو أنثى(نحو النوع 

 منظمة من المنظمات األعضاء تشن ٥٠ما یزید عن اآلن من الھمس إلى الصیاح فھناك  ننتقل وھكذا. العنف ضد الفتیات
   .في السنوات الثالث المقبلة أن مالیین األطفال والصغار سوف یشتركوا في التدریبونأمل حمالت لوقف العنف 

  
  ح ومتمیز في شراكة مع مشروعھو برنامج عالمي طمو"   Free Being Me أنا حرة"ومرة أخرى نجد أن البرنامج التعلیمي 

ومن خالل .  ملیون فتاة٣٫٥والذي من خاللھ نھدف إلى الوصول إلى  Dove Self Esteem Project دوف الحترام الذات
األنشطة المرحة والتفاعلیة، سوف یتعلم األطفال والصغار بأن الثقة في الجسد وتقدیر الذات تأتي من اھتمامھم بأجسادھم 

  . االجتماعیة ومساندة اآلخرین لیكونوا أكثر ثقة في أنفسھمومقاومة الضغوط
  

تحدث جھارًا عن القضایا العالمیة وكجزء من التزام حركتنا نحو جعل عالمنا مكانًا أفضل فإننا نقوم بتفعیل الفتیات والشابات لل
استدامة البیئة لجنسین وتفعیلھم وافي المساواة بین  Millennium Development Goals   التنمیة األلفیة بأھدافالمتعلقة 

في فعالیات األمم المتحدة الكبرى التخاذ القرار  WAGGGSوقد ساندنا الشابات في تمثیل  . والتعلیم لكل الفتیات والفتیان
  .ةوحققنا بعض النجاحات الرائعة في كسب التأیید مثل زیادة االعتراف بالتعلیم غیر الرسمي في التعامل مع القضایا العالمی

  
لمساعدتنا في تطویر وتلبیة ، سوف نطلب منكم أن تقوموا باتخاذ بعض القرارات الحیویة ٣٥وفي ھذا المؤتمر العالمي رقم 

فمن الموافقة على الدستور الجدید والمراجعة والتوصیة بشأن الكوتة وصوًال إلى خطة إستراتیجیة عالمیة . احتیاجات حركتنا
تحظى فیھ كافة الفتیات "یة، فإننا نطلب مساندتكم في اتخاذ الخطوات التالیة نحو رؤیتنا لعالم رائعة وإستراتیجیة تنمیة العضو

  ". والشابات بقیمتھن وأن یتخذن إجراءُا لتغییر العالم
  

مما ضئیًال فقط  مرشدة أو فتاة كشافة كأعضاء في حركتنا العالمیة وھذا الزال جزءًا الیین معشرة حالیًا ما یقرب من وإننا نجد
  . یقرب من بلیون فتاة وشابة في العالم

  
فإننا مرة أخرى نطلب  ".  impact والتأثیر . grow والنمو . connectالتواصل  "–ونحن نقدم الشعار للسنوات الثالث المقبلة 

 نحو جعل العالم مكانًا امالالتي یتحلین بالفعالیة وااللتزمنكم أن تتخیلوا عالمًا ملیئًا بالفتیات والشابات الواثقات والمواطنات 
  .تخیلوا الفارق الذي یمكن أن یحققوه لحیاتھم ولمجتمعاتھم ولمستقبلھم. أفضل

  
  ". لكل الفتیات–علینا أن نتخیل المزید للفتیات  حتى یمكن أن نصل إلى بلیون فتاة وشابة

  
  نشكركم شكرًا جزیًال

  
  Nadine el Achy نادین العشي          Mary Mc Phail ماري ماكفیل

  Chair, World Board رئیسة المجلس العالمي        Chief Executive الرئیسة التنفیذیة األولى
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  كلمة ترحیب
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  ".للعالم الذي نریده للفتیات" بدأت الجمعیة العالمیة رؤیا جماعیة ٢٠١٢في عام 
  

ولالحتفال بھذا الیوم، .  ھو الیوم الدولي األول للفتاة في العالم٢٠١٢تشرین األول /  أكتوبر١١أعلنت األمم المتحدة أن یوم 
 مواقع االنترنتالعالم الذي نریده للفتیات من خالل حاء العالم للمساعدة في خلق فراد بأنة األ  بدعوWAGGGS قامت

   .واستطالعات الرأي والفعالیات العالمیة
  

  www.theworldwewantforgirls.tumblr.com  :"العالم الذي نریده للفتیات"موقع االنترنت 
  

 ٥٠٠ما یقرب من ا جاءت نتائج استطالع الرأي من بینم دولة ٥٠ شخص من أكثر من ٤٠٠٠ من حوالي استلمنا مداخالت
نھ العالم إ.  للفتیاتمة لعالم الیوم بالنسبةت صورة قا نرى تحلیل الموقع ونتائج استطالع الرأي خاللومن.  دولة٥٧شخص في 
 نظرًا ألنھم  ونقص فرص اتخاذ القرار والتمییز وھذا ببساطة فیھ الفتیات تحدیات مثل العنف ونقص فرص العملالذي تواجھ

  . فتیات
  

  القضایا الخمس األولى التي        
  تواجھ الفتیات                 

  )فة في استطالع الرأي وموقع اإلنترنتكما ھي معّر(
  
  

  النظرة الجنسیة والنظرة المستھدفة السلبیة للفتیات والشابات - ١
 العنف في البیت أو مع شریك الحیاة - ٢
 البطالة وقلة فرص العمل - ٣
 یزالتمی - ٤
 نقص الفرص لتمثیل الفتیات في صنع القرار - ٥

  
  

أعتقد أنھ من الضروري أن نحتفل بكوننا فتیات وخاصة من "
 مثل ،فإن أنشطة. المجتمعات التي ُنعامل فیھا بعدم المساواة

أن یتمتعن بالقوة والقدرة أن ساعد الفتیات ، تم العالمي للفتاةالیو
على شيء ا یوافقوا عندم" نعم "وعندما یختلفوا " ال"یقولوا 

  .یحدث في العالم
  

  Basma Reda Ramsis   جمعیة مرشدات مصرمسیس، رضا ربسمة
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  التعلیم غیر الرسمي
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 منظمة من ١٤٥ُتعد الجمعیة العالمیة من أكبر منظمات التعلیم غیر الرسمي في العالم إذ تقوم فیھا 
 مالیین من الفتیات والشباب ةتقدیم برامج إلى عشرمنظمات األعضاء ومئات اآلالف من المتطوعین بال

وبالنسبة للجمعیة العالمیة فإن التعلیم غیر الرسمي ھو برنامج ُمعد بخطة للتعلیم الشخصي . بأنحاء العالم
  .واالجتماعي وھو مصمم لتحسین مجموعة من المھارات والبراعات خارج األنظمة التعلیمیة الرسمیة

  
تعلیم غیر الرسمي یساند فرص العمل بالنسبة للشباب وتنمیة المھارات في التواصل والتنظیم وبناء أن الویتبین من البحث 

 لذواتھن وإمدادھم بحیز زیز ثقة الفتیات بأنفسھن وتقدیرھنكما أن التعلیم غیر الرسمي یساعد في تع. الفریق واتخاذ القرارات
  .  من لمناقشة القضایا التي تھمھمآ

 

 نجاحاتنا
كما أن التعلیم غیر .  للفتیات والشابات المھارات مدى الحیاة وألجل العملغیر الرسميُیقدم التعلیم  باإلضافة إلى المدرسة     •

الرسمي یساعدھم في تعلم مھارات جدیدة وفھم الموضوعات المعقدة وغالبًا ما تكون حساسة واتخاذ إجراء بشأن القضایا 
  .  ولدینا الحقائق إلثبات ذلك–الھامة 

 من حركة ُمستمدةمن المرشدات وفتیات الكشافة یصرحن بأن معرفتھن بالقضایا العالمیة  في المائة ٨٠أكثر من     •
 . المرشدات وفتیات الكشافة

مشاركتھن في حركة المرشدات وفتیات الكشافة قد زودتھم بالمھارات لمعالجة بأن  یصرحن تسع فتیات من كل عشرة    •
  . لنسبة لھمالقضایا المھمة با

 یصرحن بأن حركة المرشدات وفتیات الكشافة قد ساعدتھم في العمل كفریق بینما نجد أن تسعون في المائةما یقرب من      •
  .  منھم یصرحن بأنھا قد جعلتھم أكثر ثقة في اتخاذ دور القیادة في المائة٨١

د استكمال الدورة التدریبیة تحت شعار العمل العالمي ع الخاصة للمجتمع بمبادراتھم من الفتیات بدأن  في المائة٤١    •
Global Action     .  

  
  ". Stop the Violenceأوقفوا العنف " من الفتیات بدأن مبادرة مجتمعیة بعد استكمال دورة في المائة  ٣١ •   

  و أصدقائھم في أن یتخذن إجراءًا تھم أ من الفتیات استطعن أن یشجعن بنجاح أفراد عائالما یقرب من ستون في المائة      •
 .      بشأن قضایا یھتمون بھا

 
  ، الجمعية العالمية٢٠٢٠ لتقييم رؤيا ٢٠١٢كافة الحقائق من تقرير 

العالم المثالي للفتيات هو عالم االحترام والفرص إنه مكان يتم 
إنني . فيه إتاحة الفرصة لكل فتاة لتختار ما تريد أن تكونه

كل أنحاء العالم أن يحظين بالتعليم ويزدهرن أريد الفتيات من 
  .ل مسعى ودرب في الحياة يختارونهفي ك

  
  World We Want for Girls أنون، موقع العالم الذي نريده للفتيات 

  
  تخیلوا
  المزید
  

  التأثیر. النمو    .          التواصل                              
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  التعلیم غیر الرسمي
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  ریادة منھجیات جدیدة
  

، قامت الجمعیة العمومیة بتوسیع انتشار برامجھا للتعلیم غیر الرسمي من خالل التعلم ثات الثالفي ھذه السنو
وفي شراكة مع جامعة ریدنج بالمملكة المتحدة، طورت الجمعیة العالمیة منبرًا جدیدًا للتعلم أون الین على . اإللكتروني

وباستعمال التعلم اإللكتروني . ي البرامج التعلیمیة الرئیسیةاإلنترنت لیشترك فیھ المزید من الفتیات والشابات والقادة ف
وسوف یساعد . ازداد التوصل إلى المعلومات والتعلم للفتیات والشابات مع تفعیلھم لقیادة التغییر في مجتمعاتھم
  . مشروع التعلم اإللكتروني أیضًا في مساندة المنظمات األعضاء لبناء قدراتھم وتدعیم منظماتھم

  
طورت الجمعیة العالمیة وجربت منبر تجارب أولي ومواد للتعلم في  ،UPS Foundation ساندة من مؤسسةوبالم
وبالفعل . تم افتتاح التعلم العالمي أون الین للجمعیة العالمیة: GLOW ، ٢٠١٣تشرین األول / ثم في أكتوبر. ٢٠١٢

سئلة وأجوبة على وسائل التواصل االجتماعي  عضو واشتمل االفتتاح فعالیة أل٢٠٠٠انضم إلى الموقع ما یزید عن 
    . ساعة مع انضمام كل المراكز العالمیة األربعة طوال الیوم٢٤على مدار 

  
ولقد جذب . على ھذا المنبر" i-lead  أنا أقود" تحت عنوان، تم افتتاح دورة قیادة أون الین مجانیة ٢٠١٤وفي أوائل 

  . مشترك ویجري إدماجھ بالفعل في البرامج التعلیمیة بأنحاء الحركة١٠٠٠ ما یزید عن  i-lead البرنامج بالفعل ھذا
glow.wagggs.org  

 
  الجمعیة العالمیة ُتدشن 

  ةبرامج عالمیة جدید
. تعتمد كافة البرامج العالمیة الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة على أسلوبھا المتمیز في التعلیم غیر الرسمي

، دشنت الجمعیة العالمیة برامج تعلیمیة جدیدة لمساندة الفتیات لیتخذن إجراءًا ولیعرفن عن القضایا التي ٢٠١٤ -٢٠١٢وفي 
  . تؤثر على حیاتھم الیومیة ومجتمعاتھم

وتتوقف ست . ھنویھدف إلى تعزیز ثقة الفتیات والشابات في أنفس، ٢٠١٣، تم افتتاحھ في Free Being Me أنا حرةبرنامج 
 وسوف یسعى البرنامج إلى معالجة . فعل شيء یرغبونھ نظرًا لشعورھم بعدم الرضا بشأن مظھرھم عشرة فتیات عنمن كل

 في أنشطة تقدیر الذات التي برھنت جدارتھا في تحقیق ٢٠١٦ ملیون شابة مع حلول عام ٣،٥ھذه النقطة عن طریق اشتراك 
 عشر منظمات أعضاء في فعالیة تدریب عالمیة شترك یمثلون م٢٢، حضر ٢٠١٣الثاني تشرین / وفي نوفمبر. فارق فعلي

 Doveولقد تم إنشاء ھذه المبادرة في شراكة مع اسم دوف . الختبار األنشطة من الدورة الدراسیة وتعلم كیفیة تقدیم البرنامج
  .للعنایة الشخصیة

  
ا ُتشكل الجزء التعلیمي للحملة إنم، ٢٠١٣ التي نشرت في Voices against Violenceوإن حملة أصوات ضد العنف  

 مالیین من ةوسوف تساعد الدورة التدریبیة في مساعدة خمس".  تحدثوا جھارًا عن حقوق الفتیات–أوقفوا العنف "العالمیة 
 وتنمیة المھارات والثقة الكتساب تلك الحقوق ألنفسھم األطفال والشابات لیفھموا األسباب المتأصلة للعنف واالعتراف بحقوقھم

وفي شراكة مع جمعیة نساء األمم المتحدة .  تعمل ھذه على تفعیل الشباب والتحدث جھارًا واتخاذ إجراءوسوف. ولآلخرین
UN Women منظمة من المنظمات األعضاء٢٥ع  م٢٠١٣ وتطویره في ٢٠١٢ ، تم ریادة المنھج الدراسي في  .  

  
 حیث ُتقدم طریقة مرحة للشباب Games Go Globalمیة العاب عالكما قدمت الجمعیة العالمیة أیضًا مجموعة أنشطة 

 World  یوم التفكیر العالمي ومجموعات ٢٠١٢ومجموعة أنشطة المئویة لالنخراط في الریاضة واأللعاب األولمبیة، 
Thinking Day ٢٠١٢( التي ألھمت المرشدات وفتیات الكشافة في اتخاذ إجراء بخصوص قضایا ھامة مثل استدامة البیئة( 

 ). ٢٠١٤(والتعلیم ) ٢٠١٣(وصحة الطفل واألم 
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  جلب خبرات التعلم من المراكز العالمیة إلى أفریقیا 
  

ُتتیح المراكز العالمیة األربعة فرصًا متمیزة للفتیات والشابات للمشاركة في البرامج التعلیمیة وتدریبات القیادة في أجواء وبیئة 
في أفریقیا وھو في الوقت " خامسمركز عالمي "، تم االتفاق على ریادة مبدأ ٢٠١١ر العالمي األخیر عام وفي المؤتم. دولیة

  . الحالي لیس مركزًا متواجدًا في موقع محدد
  

والفكرة . ، بدأت الجمعیة العالمیة تنمیة تقدیم الفعالیات في أفریقیا من خالل مشروع رائد للمركز العالمي الخامس٢٠١٢وفي 
وُیركز المركز العالمي . ون ھناك مركز عالمي متنقل یستخدم الموارد والتسھیالت الحالیة المتاحة للمنظمات األعضاءیكأن 

  . الخامس على اإلبداع وبناء القدرات لألفراد والمنظمات األعضاء
  

تى اآلن خالل ھذه السنوات ولقد عقدت الجمعیة العالمیة أربع فعالیات للمشروع الرائد الخاص بالمركز العالمي الخامس ح
 ٤٠ عقدت فعالیتین رائدتین للمركز العالمي الخامس في غانا وجنوب أفریقیا حیث استكشف خاللھا ٢٠١٢وفي . الثالثة

  . مشترك إستراتیجیة تنمیة الموارد المالیة والشراكات ومھارات القیادة والعمل المجتمعي
  

 دولة ٢٨ مشترك من ٤٣رواندا وقد رحبت الفعالیة المقامة في . رواندا وكینیا بفعالیات في ٢٠١٣استمر المشروع الرائد عام 
. وتنمیة مھارات القیادة والمناصرة والمشاركة في زیارة مجتمعیة) ذكور وإناث(حیث تعلموا عن العنف الموجھ ضد النوع 

ثماني مشتركات حیث استكشفن القیادة وفي كینیا، قامت جمعیة المرشدات بإدارة برنامج خبرات العمل المجتمعي لمدة شھر ل
  . المجتمعیة عن طریق تطوع مع مشروع الجمعیة للشابات المعوقات

  
  . ٣٥ تقدیم النتائج والتوصیات في المؤتمر العالمي رقم من خالل ٢٠١٤وسوف یتم تقییم المشروع الرائد عام 

  
  
  

التعليم غير الرسمي هو الجسر بين التعليم الرسمي وحياة 
وفي حالة مدغشقر، يعد التعليم غير الرسمي إضافة . المجتمع

وفي ضوء تدهور التعليم الرسمي، . أساسية لتكوين الفتيات
  .أصبح التعليم غير الرسمي ال غنى عنه

  
  باتریشیا تاھریندراي، مفوضة العالقات الدولیة، مدغشقر

Fanilon’i Madagasikara  
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  القیادة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عام مائةي قلب حركة المرشدات وفتیات الكشافة ألكثر من لقد ظلت تنمیة القیادة جزءًا جوھریًا ف
  .وتزداد قوة الیوم على نحو غیر مسبوق

  
، الذي قام بتقییم أعمال المنظمة بأن حركة المرشدات وفتیات الكشافة تقوم ٢٠١٣الجمعية العالمية لعام یوضح تقریر أثر 

فعلى سبیل المثال، أوضح . ھم وما وراء ذلكنم ومجتمعاتھم وبلدابتفعیل الفتیات والشابات لیتخذن مركز القیادة في مجموعاتھ
 في المائة من الشابات الالتي اشتركن في حركة المرشدات وفتیات الكشافة یصرحن بأنھم یفكرون في أنفسھن ٩٠التقریر بأن 

أولئك الالتي غیر كقادة على نحو یضاعف ونجد أن أعضاء حركة المرشدات وفتیات الكشافة یفكرن في أنفسھن . كقادة
  . مشتركات في حركة المرشدات وفتیات الكشافة

  
 وھو مصمم لمعالجة احتیاجات تنمیة القیادة على ٢٠١١ عام (WLDP)وقد انطلق برنامج تنمیة القیادة للجمعیة العالمیة  

كاملة تتعلق بالتنمیة ي عملیة متویتضمن البرنامج أكثر من فعالیات وأنشطة للتدریب فھ. مستوى المنظمة ومستوى الفرد
  . ویعود المشتركون إلى بالدھم للمساعدة في مساندة وتنمیة القادة في جمعیاتھم. المستمرة للقادة

  
  تدریبات تنمیة القیادة تقام على الصعید العالمي

 ٣٥ قائدًا من ٥٠حیث تجمع .  طوال السنوات الثالثWLDPتدریبات برنامج تنمیة القیادة استمرت الجمعیة العالمیة في تقدیم 
: ما وراء الحدود" تحت شعار WLDPبرنامج تنمیة القیادة  للمشاركة في فعالیة ٢٠١٣شباط / دولة في الدنمارك في فبرایر

وقد ركزت الحلقة الدراسیة على نظریات وممارسات القیادة في السیاق العالمي والعمل مع ". القیادة في أجواء وبیئات متنوعة
  . ات المتنوعة والتغلب على التحدیات التي تواجھ القیادةاألفراد من الخلفی

  
وقد .  فتاة وشابة وقادة من البالغین بأنحاء العالم٧٤٩، عقدت الجمعیة العالمیة سبع فعالیات دولیة للقیادة لعدد ٢٠١٢وفي عام 

وكان الشعار في فعالیات . بان في المراكز العالمیة األربعة وفي الیاWLDPاشتملت على فعالیات لبرنامج تنمیة القیادة 
وقامت المشتركات من " الشابات لقیادة مستقبل أكثر اخضرارًا"  ھي Sangam و سنجام  Our Chaletالمركزین العالمیین 

في  WLDP  فعالیة برنامج تنمیة القیادة وقد ساعدت. بإعداد خطة عمل لتقدیم مشاریع بیئیة في مجتمعاتھم الفعالیتین ھاتین
  . قائدة من الجمعیة٥٠دة لدى فتیات الكشافة في الیابان عن طریق تدریب على بناء قدرات القیاالیابان 

  
/  وفي شھر یولیو–  وھو جزء من االحتفاالت المئویة للجمعیة العالمیة – Girls’ World Forumالعالمي للفتیات المنتدى 

 فتاة، كانت ١٨ومع تشكیل فریق تخطیط مكون من .  العالم فتاة من شتى أنحاء٥٠٠ تم تنمیة قدرات القیادة لدى ٢٠١٢تموز 
 عن القیادة حیث قامت المشتركات بالمشاركة في جلسات التعلیم غیر الرسمیة.  في المائة١٠٠الفعالیة تحت قیادة الفتیات 

تنمیة األلفیة الثالثة ولمساندة متطوع، قامت المشتركات بإعداد خطط لخبراتھم من  خالل أھداف األمم المتحدة لل. والمناصرة
(MDGs)  عن الفقر والجوع وعدم المساواة بین الجنسین واالستدامة البیئیة وقاموا بإعداد مشروع خطة عمل في مجتمعاتھم 

  . المحلیة
    

كثير من فتيات الكشافة لدينا يفهمن مدى اتصالهم بالجمعية 
 ولكن منتدى عالم الفتيات –العالمية على المستوى النظري 

فإن هذه ! ضع هذا المبدأ في حيز التطبيق العمليو
االتصاالت والصداقات قد أدت بالفعل إلى مشاركة كل 
  . المشتركات ليروا دورهم الشخصي كمواطنة عالمية

  
 Emily Rios, Teen Projectس، مديرة مشروع تين يوإيميلي ر

Manager فتيات الكشافة في الواليات المتحدة األمريكية   
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                                                                                    ٠٩                                                                                  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة   
 



  القیادة
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  تدریبات القیادة الُمعدة خصیصًا للمنظمات األعضاء 
  

، الذي یدعم المنظمات (NLDP)ة  أنشأت الجمعیة العالمیة مبادرة جدیدة وھي البرنامج  الوطني لتنمیة القیاد،٢٠١٣في عام 
 یتم تمكین المدربین NLDP لتنمیة القیادة ومن خالل البرنامج الوطني. ھماندات القیادة الُمعدة خصیصًا في بلاألعضاء لتقدیم تدریب

 عناصر من البرنامج NLDPویستمر البرنامج الوطني لتنمیة القیادة  . الوطنیین لتقدیم تدریبات مھارات القیادة لآلخرین في جمعیتھم
  .  ولكن بأكثر مرونة واستجابة الحتیاجات الجمعیةWLDPالحالي العالمي لتنمیة القیادة  

  
 Pax في مركز باكس لودج ٢٠١٣أیار /   خالل شھر مایو NLDPتدریبات لبرنامج تنمیة القیادة المحلي ل  أولقد جرت
Lodge وقام خبراء خارجیون من كلیة ھینلي لألعمال التجاریة وھي جزء من .  منظمة عضو١٦ مشتركة من ٢٦ مع حضور

ویقوم المشتركون اآلن بتنفیذ تدریبات . دریب المدربینالتوجیھ وتتقدیم بعض الجلسات عن بجامعة ریندج في المملكة المتحدة 
 Jakaوُتصّرح جاكا ماتیسیكا . تنمیة القیادة على المستوى الوطني وأیضًا على المستوى اإلقلیمي إذا تطلبت الحاجة ذلك

Maticic    ة، قائلة بأن جمعیتھا أحد أعضاء مفوضیة التدریب في الجمعیة السلوفینیة الكاثولیكیة للمرشدات وفتیات الكشافوھي
قد عقدت ورشة خاصة للمدربین وسوف ُتنظم جلسة لتدریب المدربین مع االستفادة من أسالیب البرنامج الوطني لتنمیة القیادة 

كما أجرت جمعیة مرشدات جرینادا تدریبات قیادة على مستوى المناطق . لبرنامج العالمي لتنمیة القیادة في العام المقبلوا
ة یوم واحد في مجلسھا للمرشدات بینما قدمت جمعیة مرشدات مصر تدریبًا للقادة الشباب وقدمت عناصر للبرنامج وتدریب لمد

  .  إلى المدربینNLDPالمحلي لتنمیة القیادة  
  

وتقرر . NLDP، سوف تقوم الجمعیة العالمیة بإدارة فعالیات تدریب إضافیة للبرنامج الوطني لتنمیة القیادة ٢٠١٤وفي عام 
الفرق اإلقلیمیة للجمعیة العالمیة توجھات التدریبات للتأكد من أن الفعالیات تستھدف احتیاجات المنظمات األعضاء ومدربیھم 

  سوف تساعد أیضًا في بناء قدرات المدربین اإلقلیمیین وتسھیل NLDPكما أن الفعالیات اإلقلیمیة لبرامج  . الوطنیین
لس الوطنیة ا  في أفریقیا على المجNLDPوسوف ُتركز فعالیة برنامج تنمیة القیادة . تالمنظمات األعضاء في حضور الفعالیا

للتدریب، وفي إقلیم نصف الكرة الغربي سوف ُتركز على إعادة توجیھ موارد التدریب الوطنیة وخطة التعاقب وسوف ُیركز 
  . إقلیم آسیا الباسفیك على جلسات عن بناء مجمع موارد قوي للمدربین

  
  

  [NLDP]ضواء المسلطة على تدريباتاأل
كانت تتعلق بتوفير قدر هائل من المعلومات 

وإن التدريب من خالل . والخبرات المكتسبة
. التوجيه هو طريقة جديدة لعرض المعلومات
لقد كانت الوحدات مليئة بالمعلومات الجيدة 
  .واألنشطة لألفراد والمجموعات للعمل بها

  
 ، مساعد Gloria Bonaparte ا بونابارت جلوري

  المفوض الرئيسي، جمعية مرشدات جرينادا
Grenada Girl Guides Association  Assistant 
Chief Commissioner,  
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  التحدث جھارًا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعمل الجمعیة العالمیة على تفعیل الفتیات والشابات للتحدث جھارًا وإمالء النفوذ على صانعي القرار في قضایا التنمیة 
وفي السنوات الثالث حتى اآلن، قامت . اة بین الجنسین والعنف ضد الفتیات والتغّیر المناخيالعالمیة مثل عدم المساو

 شابة للمشاركة في فعالیات دولیة رئیسیة لصنع القرار ومنھا مفوضیة األمم المتحدة ٥٩الجمعیة العالمیة بمساندة 
ومؤتمر  ، (Rio+20) في البرازیل ٢٠+ لمستدامة في ریو  ومؤتمر األمم المتحدة للتنمیة ا(CSW)لوضع المرأة  

    . ٢٠١٥ باإلضافة إلى مناقشات بعد  (COP)األطراف بخصوص اتفاقیة األمم المتحدة عن التغّیر المناخي 
 مقابالت مع وعمل فعالیة جانبیة والمشاركة في الحمالت مع منظمات الشباب األخرى بتنظیمي ھذه الفعالیات تقوم الوفود من الشباب وف

ویقوموا بتطویر المھارات في المناصرة والتواصل ووسائل اإلعالم وزیادة فھم عملیات األمم . وسائل اإلعالم وكسب تأیید الحكومات
 كل ھذه المھارات التي یجلبونھا معھم إلى منظماتنا األعضاء ویستخدمونھا لتطویر أنشطة المناصرة –المتحدة وقضایا التنمیة الرئیسیة 

  . ي بالدھمف
  

      : النجاحات الرئیسیة في ھذه المؤتمرات نخص بالذكر منھا
 بفضل كسب التأييد –، تم إدخال التعليم غير الرسمي في النتائج المتفق عليها ٢٠١٢ عام  Rio+20في ريو      •

 التعليم الذي قامت به الجمعية العالمية ومنظمات الشباب األخرى ولقد استمرت الوفود في إدارة برامج
 . والمناصرة عن البيئة لدى عودتهم إلى بالدهم

 لعب وفد الجمعية العالمية دوراً رائداً في كسب تأييد الشباب ٢٠١٢ عام COP 18وفي مؤتمر األطراف     •  
  وهو الجزء من المؤتمر الذي يتعامل مع التثقيف والتدريب والتوعية العامة عن التغير ٦ بشأن المادة

 .المناخي
    
، قامت الوفود بمساندة انطالق ٢٠١٣ألمم المتحدة عام التابعة  ل ،  لمفوضية وضع المرأة٥٧المؤتمر رقم      •

دورة تدريبية متميزة عن أصوات ضد العنف نتيجة قيام الوفود والمنظمات األخرى بكسب التأييد بخصوص 
النتائج الرئيسية (االستنتاجات المتفق عليها حقوق الفتيات حيث تم إدخال االعتراف بالتعليم غير الرسمي في 

  ).للمؤتمر
   

فعلى . وبعد الفعالیات، تستخدم الوفود المھارات الجدیدة المكتسبة وخبراتھم إلقامة مشاریع عمل مجتمعیة أو حمالت مناصرة في بالدھم
تركة في برامج مسرح المدرسة عن تشویھ  عن وضع المرأة، أصبحت بیاتریس من بوركینا فاسو مش٥٧سبیل المثال بعد المؤتمر رقم 

  .  من سریالنكا اآلن بالعمل في حملة وطنیة لمناھضة العنف Chamathyaالعضو التناسلي لألنثى كما تقوم  شاماثیا 
  
يجب . ال يمكننا االنتظار حتى يقرر قادة العالم مستقبلنا 

أن نبدأ بالتغيير وتستطيع المرشدات وفتيات الكشافة أن 
فارق نظراً ألننا نعرف كيف يمكننا أن نجعل تحقق ال

  . العالم أفضل قليالً مما وجدناه في البداية
  

  میرنا، جمعیة فتیات الكشافة في بولیفیا 
Mirna, Asociación de Guías Scouts De Bolivia  

 
 

  :وفد الجمعية العالمية يحضر مؤتمر األطراف لتقديم خطابين رئيسين
نعتقد بأنه حتى . توازن بين الجنسين داخل أي حل للتغير المناخيضرورة بناء القدرات وال

يمكن تنفيذ السياسة يجب إعطاء المجتمعات واألفراد المهارات والمعرفة المطلوبة لمعالجة 
  .المشكلة على نحو سليم

  ، مندوبة الشباب من فتیات الكشافة بالوالیات المتحدة األمریكیة Kathleen Coulter كاثلین كولتر
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  التحدث جھارًا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ٢٠١٥إعطاء الفتیات صوتًا في مناقشات ما بعد عام 
  

 في مناقشات عن أجندة التنمیة العالمیة تمع المدني والقطاع الخاص یشتركونفي السنوات األخیرة، ظل قادة العالم والمج
  .٢٠١٥المستقبلیة إلنجاح أھداف التنمیة األلفیة الحالیة عند انتھائھا عام 

  
وقد حضرت خمس شابات الجمعیة . صت الجمعیة العالمیة على ضم أصوات الفتیات والشابات في ھذه المناقشات الھامةوحر

.  للتحدث جھارًا عن أولویات الفتیات والشابات للتنمیة العالمیة في المستقبل٢٠١٣أیلول / العمومیة لألمم المتحدة في سبتمبر
لة وسائل التواصل االجتماعي ألھداف التنمیة األلفیة ولحث صانعي القرار عالمیة لحم ساعة ١٠٠واشتركت الوفود في 

وقد تحدثوا في االجتماعات والفعالیات جنبًا إلى جنب مع منظمات . حرص على تحقیق أھداف التنمیة األلفیةالالدولیین في 
  . الشباب األخرى وفي مجموعات العمل الرئیسیة

  
 في ٢٠١٥ بأنحاء العالم حیث قاموا بزیادة التوعیة عن األجندة ما بعد ٢٠١٥ما بعد وقد عینت الجمعیة العالمیة سفراء ل

فعلى سبیل المثال في بولیفیا شاركت فرنندیس برادل . إقلیمھم، والتقوا مع صانعي القرار على مستوى عالي ونظموا حمالت
Fernández Pradel  مع جمعیة مرشدات بولیفیا حیث أنھا المنظمة في مؤتمر القمة الوطني لمراجعة أھداف التنمیة األلفیة 

  . الوحیدة التي تمثل األطفال والشباب في االجتماع
  

  الجمعیة العالمیة تفوز بجائزة األمم المتحدة
  

/ في سبتمبر"  MY World People’s Choiceاختیاري المفضل لشریك المبادرة العالمي"فازت الجمعیة العالمیة بجائزة 
 بالتصویت لشریكھم ٢٠١٥ن قام المشتركون في استطالع الرأي لألمم المتحدة عن أھداف التنمیة لما بعد  بعد أ٢٠١٣أیلول 

  . المفضل في المبادرة
  

حیث سألت "  MY World عالمي" بعنوانوقد دخلت األمم المتحدة في شراكة مع الجمعیة العالمیة بشأن استطالع الرأي 
  . وسوف ُتشكل نتائج استطالع الرأي أھداف التنمیة الجدیدة. لتنمیة العالمیة بالنسبة لھمالشباب بأنحاء العالم عن أھم قضایا ا

  
وفازت الجمعیة  MY Worldكما تم سؤال المشتركین في استطالع الرأي أن یصوتوا لشریكھم المفضل في استبیان عالمي 

أیلول في /  سبتمبر ٢٥ن الجمعیة العالمیة في حیث تم تقدیم الجائزة إلى المندوبین الشباب م. العالمیة بمعظم األصوات
وتود الجمعیة العالمیة أن تشكر كل شخص .  الجمعیة العمومیة لألمم المتحدةأثناء انعقادنیویورك بالوالیات المتحدة األمریكیة 

  ! أدلى بصوتھ لصالحھا
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  التحدث جھارًا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  حملة عالمیة لوقف العنف
  

  . ٢٠١٤ إلى ٢٠١٢ أھدافًا رئیسیة في التعلیم والتدریب والمناصرة خالل الفترة من " عن حقوق الفتیات التحدث جھارًا–أوقفوا العنف"حققت حملة 
  

، قدمت الجمعية العالمية سلسلة من فعاليات  Voices against Violence أصوات ضد العنفوباإلضافة إلى انطالق برنامج تثقيفي عن 
 Ourوقد اشتملت ھذه الفعالیات دورة تدریب المدربین في مركزنا العالمي في  . لقادة والشابات للمدربین وا’ACTIVATE‘" التنشيطية"التدريب 

Cabaña  وحتى . فعالیة تدریب في المركز العالمي الخامس في رواندا وندوة تدریب عن الحملة في مركز سانجام العالمي في الھندو في المكسیك
  . ACTIVATEمات األعضاء في فعالیة التدریب  منظمة من المنظ٦٠ شخصًا من ١٢٩اآلن اشترك 

  
 في المائة من الفتیات والشابات ٩٥ كما أن ٢٠١٤ إلى ٢٠١٢ منظمة من األعضاء ومركزین عالمیین بریادة البرنامج خالل الفترة من ٢٥قامت 
ت جمعیة فتیات الكشافة في الفلبین مؤتمرًا وطنیًا فعلى سبیل المثال عقد.  اشتركن حتى اآلن اتخذن إجراءًا لمعالجة قضیة العنف ضد الفتیاتالالتي

  . لزیادة التوعیة عن العنففي المدارس  بحملة Togoعن العنف ضد الفتیات والسیدات بینما قامت جمعیة مرشدات توجو 
  

 Stop the Violence – Speak‘"   تحدثوا جھارًا عن حقوق الفتیات- أوقفوا العنف "كما افتتحت الجمعیة العالمیة أیضًا موقع االنترنت بعنوان 
out for girls’ rights’  وقد اشتمل موقع اإلنترنت أیضًا الكثیر من المعلومات عن القضایا .  لجمع األصوات المساندة للحملة٢٠١٣  في عام

  . والسبل التي یمكنكم المشاركة بھا
  

  www.stoptheviolencecampaign.comأضف صوتك في 
  

 ب المساندةاهارات المناسبة من الخبراء وكذلك استقطكتسب المأستطيع أن أ
 اإلستراتيجية مع المنظمات األعضاء الزميلة في الجمعية العالمية للعمل وإعداد

  .معاً بهدف المناصرة ألجل إنهاء العنف ضد الفتيات والشابات
  

  Yvonne Akoth, Kenya Girl Guides  إيفون اكوث، جمعية مرشدات كينيا
  

  اءاتخاذ إجر
  

لعام  Together Green  تقوم الجمعیة العالمیة بتفعیل الفتیات التخاذ إجراء بشأن القضایا التي تھمھم من خالل البرامج مثل مشروع االخضرار معًا 
یة إلعداد   وقد عملت الجمعیة العالمیة مع فتیات الكشافة في الوالیات المتحدة األمریكAlcoa Foundation الذي تمولھ مؤسسة الكوا ٢٠١٢

. المشروع الذي قام بربط الشباب من عشر منظمات أعضاء مع مجالس فتیات الكشافة في الوالیات المتحدة األمریكیة لتحقیق مشاریع بیئیة محلیة
  .  التدویر وتوفیر الطاقةقانونیة وإعادة وتوعیة في القضایا التي تشمل التصحر ومقالب القمامة الغیر الشبابوقامت الفرق بتنفیذ أعمال مجتمعیة بقیادة 

  
واستمرت المراكز العالمیة في دعم األعمال المجتمعیة من خالل برامجھم التطوعیة  ویقوم مركز سنجام بتنظیم برامج منتظمة للمتطوعین في 

الشركاء من مدرسة على باب  ھؤالء ویتنوع. ١٢حكومیة البالغ عددھا المجتمع مما یعطي الشابات فرصة للعمل مع إحدى المنظمات الشریكة غیر ال
 والتي توظف األفراد من الخلفیات المحرومة eCoexist التي تقدم تعلیمًا غیر رسمي لألطفال من المناطق الفقیرة إلى Door Step Schoolالمنزل 

صة  للمساھمة في المجتمع المحلي نامج باإلضافة إلى إعطاء فر شابة في البر٧٠وحتى اآلن شاركت ما یزید عن . إلنتاج منتجات حانیة على البیئة
  . ویساعدھم البرنامج في تنمیة المھارات ألجل مستقبلھم الوظیفي

  
يكفي أن تكون جزءاً من برنامج مجتمع سنجام فهذا شيء مذهل إنه يغير ليس 

وهذا الشيء محفز بالفعل ويعمل على . فحسب حياتك ولكن أيضاً حياة اآلخرين
  .لناس والعدالةزيادة التزامكم نحو رفاهة ا

  
         ، جمعیة مرشدات وفتیات الكشافة في كوستاریكا  Dilana López دیالنا لوبیز
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  مزید من الفرص لمزید من الفتیات
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حركة المرشدات وفتیات الكشافة بتفعیل الفتیات للعمل في القضایا التي تھمھم وإمدادھم بحیز آمن للنمو والتطور تقوم  
كما أن تقدیم المزید من الفرص للمرشدات وفتیات الكشافة إلى المزید من الفتیات والشابات . كقادة المستقبلومساندتھم 

  .كان ھذا ھو أحد األولویات الكبرى ألعمال الجمعیة العالمیة خالل ھذه السنوات الثالث
  

دان وفعالیات داخل البلدان وخبرات تدریبیة إقلیمیة محددة ومواقع إذ تدعم الجمعیة العالمیة المنظمات األعضاء من خالل خطط التنمیة وزیارات للبل
ونصیحة بناء العالقات مع الشركاء ) مثل منتدى الشباب األوروبي(اإلنترنت ومواد البرامج التعلیمیة والتمثیل في الفعالیات اإلقلیمیة والعالمیة الكبرى 

 زیارة للبلدان ١٠٠الل السنوات الثالث حتى اآلن، قامت الجمعیة العالمیة بعمل ما یقرب من وخ). مثل الواھبین أو وكاالت األمم المتحدة(الخارجیین 
وبذلك تستطیع الجمعیة العالمیة أن تقدم مساندة ُمعدة خصیصًا . لمساندة المنظمات األعضاء وإعداد خطط تنمیة العضویة للجمعیات بأنحاء الحركة

 : للمنظمات األعضاء في ستة مجاالت رئیسیة
  البرامج التعليمية   •
  تدريب الكبار  •
  الهيكلة واإلدارة  •
 العضوية  •
•   Ǜ   ǚ  Ғ   ҚҰ  ǚ  Ǜ   ǚ  ғ Ǜ ǚ   ǚ Ǜ       ҚҰ  ǚ    Ғ    ǚ   
  التمويل  •
  

المراكز العالمیة والمؤتمرات كما قدمت الجمعیة العالمیة أیضًا سبع ورش لبناء القدرات وتنمیة الموارد المالیة في غانا وجنوب أفریقیا وتوجو في 
وخالل ھذه الجلسات استكشف المتطوعون وجھاز العاملین إستراتیجیات تنمیة الموارد المالیة والسیاسات ومجموعة تحدید الواھبین ورعایة . اإلقلیمیة

  .الواھبین وبناء شراكات إستراتیجیة وإدارة المشاریع الخارجیة
  

  رحبت الجمعیة العالمیة بستة أعضاء ُجدد٢٠١٢ففي عام . نظماتھا األعضاء نجاحات كبیرة في تنمیة العضویةومعًا، حققت الجمعیة العالمیة مع م
وسوف یتم اإلعالن عن الجولة التالیة من أعضاء العضویة .  جمعیة تعمل نحو تحقیق العضویة الكاملة١٤ كاملي العضویة  وفي الوقت الحالي ھناك

  . ٢٠١٤ عام ٣٥قم الكاملة في المؤتمر العالمي ر
  

 عن طریق تدعیم العالقات مع ٢٠١٢ و ٢٠١١ آالف في سنة واحدة بین ١٠فعلى سبیل المثال ّنمت جمعیة مرشدات تایالند عضویتھا بزیادة 
عدتھم في النمو  قد سااوُتصّرح الجمعیة بأن مساندة الجمعیة العالمیة وتوصیاتھ. المدارس واالستعانة بإستراتیجیات التسویق من عالم المؤسسات

وھذا مجرد مثال واحد للعدید من المنظمات األعضاء التي قامت بتنفیذ إستراتیجیات فعالة لجذب األعضاء الُجدد في السنوات . واستیفاء العضویة
  . األخیرة

  
ثال تنظم جمعیة مرشدات سریالنكا وقد استطاع العدید من المنظمات األعضاء أن تنجح في الوصول إلى الفئات المتنوعة المستھدفة فعلى سبیل الم

 في البرازیل بتنظیم وحدات جدیدة Federação de Bandeirantes do Brasilمجموعات مرشدات وبرامج للشابات من ذوي اإلعاقات؛ كما ُتقیم 
مثل مرشدات كندا ومرشدات أما الجمعیات األخرى . في المناطق المحرومة وتنظم جمعیة مرشدات رواندا برامج للمرشدات في مخیمات الالجئین

  .  فتنظم برامج على اإلنترنت لتمكین الفتیات في المناطق الریفیة من التوصل إلى البرامج أون الینااسترالی
  

 كل فتاة هي فتاة كشافة أو مرشدة فيا له من عالم رائع أصبحتإذا 
  .نستطيع كلنا أن نعيش فيه

  
   فتیات الكشافة الصغار في مجلس دافو دیل سور

  مرشدات الفلبین
Davao del Sur Council, Girl Scouts of the Philippines 

  
 أوالً : لجمعياتنا ولكن لكل منظمة من المنظمات األعضاء أن تنمي عضويتهاقطمن المهم ليس ف
ثانياً إن وجود مزيد من األعضاء يعني ظهور المزيد ..  للجمعية العالمية٢٠٢٠للعمل نحو رؤيا 

  .ا يعود بالفائدة على المنظمةمن األفكار مم
  

   ، المفوضة الدولیة، جمعیة مرشدات تایالند Dr Lucy Tan-atichat اتیشات –دكتور لوسي تان 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  مزید من الفرص لمزید من الفتیات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تراث العید المئوي
  

 األعضاء وشركائھا والفتیات والشابات احتفاالت المئویة خالل ھا، نظمت الجمعیة العالمیة ومنظمات٢٠١٢في عام 
 منظمة من المنظمات األعضاء ونحو ثمانیة مالیین من الفتیات والشابات ١٠٠وباإلجمال قامت . اتثالث سنو

  .  عام على حركة المرشدات وفتیات الكشافة العالمیةمائةباالحتفال بمرور 
  

. ٢٠١١ في Grow والنمو ٢٠١٠ في Plant وذلك بعد شعار النبات Share، كان شعار االحتفاالت المئویة عن المشاركة ٢٠١٢وفي 
 وعقدت فعالیة – فمثًال مجموعة أنشطة وبادجات – المئویة لمساندة أنشطة المنظمات األعضاء تالحتفاالموارد وأنتجت الجمعیة العالمیة 

مناصرة وباإلضافة إلى الفعالیات واالحتفاالت، قدمت العدید من المنظمات األعضاء أنشطة التعلیم غیر الرسمي وال. منتدى عالمي للفتیات
  .  بین الجنسین واالستدامة البیئیة والفقر والجوعةعن القضایا العالمیة مثل عدم المساوا

  
ومع ختام االحتفاالت، أصبح واضحًا أن ھناك المزید والمزید من الفتیات والشابات والمتطوعات یشعرن بإحساس قوي باالنتماء والوالء 

وقد ورد . عضاء الفرصة لزیادة شعبیتھم وظھورھم العام، وتدعیم برامجھم وتنمیة العضویةوقد انتھزت المنظمات األ. إلى حركتنا الدولیة
في تقاریر العدید من المنظمات األعضاء بأن ھذه األنشطة سوف یكون لھا أثرًا على المدى الطویل وتعود بالفائدة على المنظمات 

  .والفتیات والشابات ألجیال مقبلة
  
   

 المرشدات الشقيقات إننا بالتأكيد عائلة من
حيث أن احتفاالت المئوية أثبتت التواصل 
  .بين المرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء العالم

  
  ھاب، مرشدات غاناذكیة و

Zakiya Wahab, Ghana Girl Guides  
 

  
 

  
 ولقد ساعدت احتفاالت ٢٠١١ و٢٠١٠ازدادت عضويتنا في 

  .ضواء وضع مرشدات أيرلندا تحت األ فيالمئوية بالتأكيد
  

  دیانا دیكسون، سفیرة المئویة لجمعیة مرشدات أیرلندا
Diane Dixon, Irish Girl Guides’ Centenary Ambassador 
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  ياألداء المال 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإننا ُنبلي بالءًا حسنًا من ناحیة تنمیة الموارد .  بوضع مالي قوي٢٠١٤ – ٢٠١٢نتوقع إنھاء فترة السنوات الثالث 
 أنتجت استثماراتنا دخًال أكبر بكثیر مما كان متوقعًا وأیضًا ازدادت القیمة بصورة ملموسة، نتیجة ألن لدینا المالیة وقد

  . احتیاطي صحي جدًا
  

 عن الفترة إال أن ذلك یرجع لحد كبیر إلى االستخدام المخطط لھ للمبالغ االحتیاطیة أو عملیاتيومع أنھ بصورة شاملة ھناك توقع نقص 
  .  أما البقیة فیمكن احتوائھا بصورة مریحة داخل حدود الصنادیق االحتیاطیةاستحضار األموال المقیدةناتجًا عن 

  
میزانیة إنفاق تقل قلیًال و ملیون جنیھ إسترلیني ١٦٫٨ على میزانیة الدخل للسنوات الثالث إذ تزید عن ٣٤وقد وافق المؤتمر العالمي رقم 

دة المستحضرة من ّیون جنیھ إسترلیني من األموال المق ملی٠٫٢٤٦عجز بمبلغ الیتم تمویل وسوف .  ملیون جنیھ إسترلیني١٧٫١عن 
  . لوقف الماليالخاص با ’WAGGGS مطروحًا منھ تحویل صغیر لصندوق ٢٠١١

  
كل سنة من السنوات  واألرقام الفعلیة والمقدرة حالیًا عن ٣٤یوضح الجدول التالي المیزانیة التي تم اعتمادھا في المؤتمر العالمي رقم و

 . الثالث
  
 فرقال

  اإلجمالي
باأللف جنیھ 

 إسترلیني

٢٠١٤   
  میزانیة

باأللف جنیھ 
 إسترلیني

٢٠١٣   
  فعلیًا 

باأللف جنیھ 
 إسترلیني

٢٠١٢   
  فعلیًا 

باأللف جنیھ 
 إسترلیني

میزانیة 
السنوات 

الثالث باأللف 
 جنیھ إسترلیني

 
 

 الدخل
 الكوتة ٥،٣٣٧ ١،٧٤٣ ١،٧٤٧ ١،٧٧٥ ٥،٢٦٥ ٧٢-
 دخل تشغیل المراكز العالمیة ٥،١١٠ ١،٤٠٩ ١،٦٩٢ ١،٢٢٥ ٤،٣٢٧ ٧٨٣-

 )Doveشامًال (تنمیة الصندوق المالي  ٢،٤٦٣ ١،٢٢٢ ١،٣٠٣ ٢،٠٣٧ ٤،٥٦٢ ٢،٠٩٩
   OB-PS باول –جمعیة أوالف بادن  ١،٣٧٠ ٦٣٢ ٤٧٩ ٥٨٤ ١،٦٩٤ ٣٢٤

 األقالیم ١،٤٧٠ ٥٣٤ ٥٣٥ ٣٨٥ ١،٤٥٤ ١٦-
 ودخل آخر) صافي(بیع المنتجات  ٢١٠ ١١٥ ٣٨ ٤٩ ٢٠٢ ٨-

 دخل االستثمار ٨٥٦ ٥٢٦ ٥٩٥ ٣٢٩ ١،٤٥٠ ٥٩٤
 المجموع ١٦،٨١٦ ٦،١٨٢ ٦،٣٨٩ ٦،٣٨٣ ١٨،٩٥٤ ٢،١٣٨

 المصاریف
 زیادة وتنوع العضویة : ٠١ ٢،٥٧١- ٧٥٦- ٨٩٠- ٩٧٥- ٢،٦٢٢- ٥١-
 وإبراز الصورةتحسین :  ٠٢ ٢،٣٥٩- ٨٢٢- ١،٠٠٣- ٩١٧- ٢،٧٤٢- ٣٨٣-
 إمالء النفوذ في القضایا:  ٠٣ ٢،٢٥٦- ١،٠١٦- ١،١٢٨- ١،٠٤٧- ٣،١٩١- ٩٣٥-
 تدعیم الجودة: ٠٤ ٢،٨٧٩- ١،١٢٥- ١،٠٩٠- ١،١٣٥- ٣،٣٥٠- ٤٧١-
 بناء قدرات القیادة: ٠٥ ٢،٩٤٧- ١،١٨٣- ١،٠٨٧- ٩٧٨- ٣،٢٤٨- ٣٠١-
 زیادة التمویل: ٠٦ ١،٢٤٨- ٥٥١- ٣٤٧- ٧٨٤- ١،٦٨٢- ٤٣٤-
 جمع األموال ١،١٢٩- ٤٥٠- ٥٨٦- ٤٣٥- ١،٤٧١- ٣٤٢-
 )شامًال المؤتمرات واللجان(الحوكمة  ١،٦٧٣- ٥٧٠- ٩٠٣- ٩٨٨- ٢،٤٦١- ٧٨٨-
 المجموع ١٧،٠٦٢- ٦،٤٧٤- ٧،٠٣٣- ٧،٢٥٩- ٢٠،٧٦٧- ٣،٧٠٥-
 عجزال/ الفائض ٢٤٦- ٢٩٢- ٦٤٤- ٨٧٦- ١،٨١٣- ١،٥٦٧-

 : منتمویل
 نوات الثالث السابقة أموال مقیدة من الس- ٣١٤ - - - ٨٩٤ ٥٨٠
   احتیاطي یخصصھ المجلس العالمي- ٠ - - - ٤٦٤ ٤٦٤
  تحویل إلى صندوق الوقف- ٦٨- - - - ٠ ٦٨

 عجز بدون تمویل - ٠ - - - ٤٥٥- ٤٥٥-
  

 Chaletأو مؤسسة  World Foundation یلزم التنویھ بأن ھذه األرقام ال تشمل الدخل واإلنفاق المتعلق بالمؤسسة العالمیة 
Foundation ولذلك یختلف عن حسابات WAGGGS’ ٢٠١٣ و ٢٠١٢ المنشورة عن الفترة . 
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  األداء المالي
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ملیون ٢٠٫٨ ملیون جنیھ إسترلیني واإلنفاق سوف یكون ١٩٫٠ سوف یكون أقل من ٢٠١٣ و ٢٠١٢كما یالحظ ھنا فإن توقعاتنا الحالیة ھي أن الدخل الكلي للفترة 
  .  ملیون جنیھ إسترلیني١٫٥٦٧بمبلغ أعلى من المیزانیة األصلیة لیون جنیھ إسترلیني، أي  م١٫٨وھذا سینتج عجزًا بواقع . جنیھ إسترلیني

  
المیزانیة األصلیة للسنوات افترضت  قدو. ٢٠١١ ملیون جنیھ إسترلیني نتیجة الرتفاع مقدار األموال المقیدة التي تم جلبھا من عام ٠٫٥٨٠وترجع ھذه الزیادة البالغة 

  .  لصرفھا في أغراض حددھا الواھبون٢٠١٢ ولكن في الواقع تم ترحیلھا إلى عام ٢٠١١لغ سوف یتم صرفھا عام الثالث بأن ھذه المبا
  

 لم یكن متوقعًا عند االتفاق على ، وھذا ملیون جنیھ إسترلیني فھو ناتج عن اإلنفاق المخطط لھ للصنادیق االحتیاطیة الغیر مقیدة ٠٫٤٦٤أما المبلغ اإلضافي البالغ 
 واتفقوا على أن مستوى االحتیاطات غیر المقیدة الموجودة في WAGGGS، راجع المجلس العالمي سیاسة االحتیاطي والوقف في ٢٠١٢وخالل عام . انیةالمیز

لقواعد  مخالفة لتصبح كانت غیر كافیة من ناحیة استخدام الموارد وربما عملت كعائق لجمع األموال وقد أدت إلى زیادة المخاطرة التي ربما ’WAGGGSحوزة  
 شھرًا ولمدة ال تزید ١٥  االحتفاظ باحتیاطات حرة لمدة ال تقل عن ’WAGGGS كانت سیاسة  ،ومن قبل. لجمعیات الخیریة بالمملكة المتحدة الخاصة بااإلرشادیة

  .  شھرًا١٥ و ١٢بین تتراوح لمدة  تم تخفیضھا إلى إنفاق غیر مقید وفي السیاسة.  شھرًا لإلنفاق غیر المقید١٨عن 
  

 ملیون جنیھ إسترلیني من االحتیاطات غیر المقیدة لتمویل برنامج اإلنفاق اإلضافي على السنوات الثالث بھدف تحسین قدرات  ٠٫٨٠٠كما تقرر بضرورة تخصیص 
WAGGGSوقد استدعى ذلك برنامج استثمارات االحتیاطي ویشتمل على.    في تحقیق إستراتیجیاتھا:  

  
  ) جنیھ إسترلیني١٠٠٫٠٠٠(كز العالمي الخامس     مشروع المر•
 ) جنیھ إسترلیني٢٠٠٫٠٠٠(مساندة تنمیة العضویة     •
  ) جنیھ إسترلیني٢٤٠٫٠٠٠(  مساندة المنظمات األعضاء واألقالیم   •
  ) جنیھ إسترلیني١٧٦٫٠٠٠(   التنمیة التنظیمیة  •
  ) جنیھ إسترلیني٨٤٫٠٠٠ (٢٠١٥ تخصیص في سوف یتم عمل  و   •
  

  .١٧- ٢٠١٥ ملیون جنیھ إسترلیني من ھذا الصندوق وصرف البقیة خالل الفترة ٠٫٤٦٤ یتم صرف ٢٠١٤ونتوقع حالیًا أنھ مع نھایة عام 
  

 على المراكز ي ملیون جنیھ إسترلیني فیرجع إلى مجموعة من المتغیرات بأنحاء المنظمة من أھمھا العجز التشغیل٠٫٤٥٥أما العجز غیر الممول الباقي البالغ قیمتھ 
  .العالمیة والتعدیالت لتخفیضات الكوتة

  
 واجھت المراكز العالمیة انخفاضًا ملموسًا في معدالت الحجز ویرجع ذلك جزئیًا لزیادة المخاوف األمنیة في المكسیك ولكن أیضًا بصورة عامة نتیجة ٢٠١٢وفي 

 انتعاشًا ملحوظًا من خالل زیادة معدالت الحجز لإلقامة ٢٠١٣ولكن عاصر عام . Pax Lodge و   Our Chaletلعوامل اقتصادیة عالمیة أثرت على مركزي  
  .  ملیون جنیھ إسترلیني٠٫٣٨٠وفي الوقت الحالي من المتوقع أن تكون النتیجة للسنوات الثالث عجز تشغیلي قدره . والتركیز على إدارة التكلفة

  
 إلى Cabañaز العالمیة في مجموعة من اإلجراءات لتحسین الموقف ومنھا تحویل تشغیل المركز العالمي لقد ظل المركز العالمي یعمل عن قرب مع لجنة المراك

 فتكون أفضل عن تلك ٢٠١٤ وقد تعني ھذه اإلجراءات بأن األرقام لعام ٢٠١٤كانون الثاني /  وتم ذلك في ینایرGuias de Mexicoجمعیة مرشدات المكسیك 
  . الموضحة ھنا

  
ویرجع ذلك أساسًا إلى موافقة المجلس العالمي بأن .  ملیون جنیھ إسترلیني٠٫٠٧٢ن ینخفض دخل الكوتة عن ما ھو وارد في المیزانیة المعتمدة بمقدار ومن المتوقع أ

ما تحقق فعلیًا بعد إحصاء نتیجة لتغییرات جوھریة في أرقام العضویة وذلك على سبیل المثال إذا قورن ببعض أرقام الكوتة للمنظمات األعضاء سوف یتم تخفیضھا 
٢٠٠٩ .  

  
الذي یشمل االستثمارات ولكن یستثنى منھ المبلغ المخصص لبرنامج استثمارات ( الزال االحتیاطي الغیر مقید ٢٠١٣ورغم ما ھو مذكور أعاله، ففي نھایة 

 لذلك فكان ھناك فائض في ٢٠١٤غیر المقید بناءًا على میزانیة  شھرًا من اإلنفاق ١٧٫٤وھذا یعادل .  ملیون جنیھ إسترلیني٧ُیشكل قیمة تزید عن ) االحتیاطي
 ملیون جنیھ ٠٫٨٨١ بمبلغ WAGGGSویرجع ذلك إلى زیادة خارج المیزانیة بقیمة  األصول االستثماریة في  . االحتیاطي یقل قلیًال عن ملیون جنیھ إسترلیني

  . ٢٠١٣ و ٢٠١٢إسترلیني خالل عامي 
  

  .٢٠١٧ – ٢٠١٥ أما البقیة فتستخدم لتمویل العجز في المیزانیة المقترحة عن الفترة ٢٠١٤ائض االحتیاطي مع نھایة وسوف یتم صرف نسبة من الف
  

ومن . ھنا أنھ للثالث سنوات سوف یكون ھناك مستوى أعلى بصورة ملموسة من الدخل الشامل مقارنة بالمیزانیة من أنشطة تنمیة الدخلاألخرى واألخبار الجیدة 
ومع أن ھذه األموال مقیدة بصفة عامة تتضمن إنفاقًا إضافیاًُ إال أنھا تشمل عنصرًا .  في المائة٨٥حالیًا أن تفوق ما ھو مستھدف أصًال للسنوات الثالث بنسبة المتوقع 

-Olave Baden   باول – أوالف بادن وإننا أیضًا نتوقع دخًال أعلى بصورة ملموسة من جمعیة. من استرداد التكلفة لتخفیض التكلفة الصافیة للمكتب العالمي
Powell  ومن محفظة استثماراتنا .  

  
ومن المتوقع أن ترتفع عائداتنا بصورة ملموسة عن الرقم المستھدف .  خالل السنوات الثالثة قد كان إیجابیًا للغایةWAGGGSوبصورة شاملة فإن األداء المالي لـ 

ومع أن ھناك توقعات بأن یزید اإلنفاق عن الدخل المتسلم إال أن ذلك یجري تمویلھ كلھ إال .  ملیون جنیھ إسترلیني٦ ، مع زیادة العائدات السنویة ألكثر من٢٠١١في 
. عن طریق دخل مقید إضافي یتم ترحیلھ أو عن طریق االستخدام المخطط والمقصود للصنادیق االحتیاطیة غیر المقیدة أو عن طریق المكاسب في قیمة االستثمارات

 ٢٠١٢ سوف یستمر بأن یكون أعلى من الحدود الجدیدة التي وضعھا المجلس العالمي في ٢٠١٤ في نھایة WAGGGS لذلك على یقین وثقة بأن احتیاطي وإننا
  . وعلى ھذا األساس ال یوجد أي سبب لوجود مخاوف

   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    ١٧ الكشافة                                                                                   الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات



  نشكركم شكرًا جزیًال
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والمؤثرة للفتیات  تقدیم الكثیر من الفرص اإلیجابیة بفضلھم استطعنادینا والواھبین والشركاء الذین كل مسانإلى شكر تقدم بالتود الجمعیة العالمیة أن ت
  .والشابات

  
  . ولم یكن ممكنًا للجمعیة العالمیة أن تفعل ذلك بدون المساندة السخیة ألصدقائنا بأنحاء العالم

  
  نشكركم شكرًا جزیًال 

  
  Her Royal Highness Princess Benedikte of Denmarkمیرة بنیدیكت من الدنمارك صاحبة السمو الملكي األنقدم شكرنا إلى 

 
  Princess Benedikte بنیدیكتأسماء الفائزین بجوائز األمیرة 

  سمو ملكة بروني دار السالم
   شلیب–باربرا جرانت 

  داتو سو كینج یوه
  ایلین باترسون

  رتویندي سمیب
  مارجریت تریلور

  دیانا وایت
  

  د من مساندینا ومنھموالعدی
العدید من المتطوعین الذین خدموا في اللجان ومجموعات العمل ومجمعات 

  .التدریب والعدید من المجموعات األخرى
  أصدقاء المراكز العالمیة

  أصدقاء األقالیم العالمیة والجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
  دولیة للحركة الكشفیة واإلرشادیةالشراكة ال
  لمنظمات األعضاءا

   باول –جمعیة أوالف بادن 
  یو كیھ تریفویل جیلد

  المؤسسة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة إنك 
   

  وشركائنا العدیدین ونخص بالذكر منھم
  وتلارلین بار

  مبادرة كلینتون العالمیة
  دوف

  صندوق إدمیستون الخیري للعائلة
علیم والصوتیات والبصریات المفوضیة األوروبیة، الوكالة التنفیذیة للت

   برنامج الشباب في العمل–والثقافة 
  مجلس أوروبا، مؤسسة الشباب األوروبیة

  جامعة اكستر
  مرشدات كندا 

  صاحبة السمو األمیرة عزیزة باھانج، مالیزیا
  شراكة نقل المعرفة

  مؤسسة العائلة الماشیا
  الصندوق لیدلدال االستنسابي

  يصندوق لورد كوزنز ھارد
   موالرة مایرسكمؤسس

  مارشالز
  اوكسفام

  بالن یو كیھ
  جامعة ریدنج

  لوبمنتیفتلس دریس
  مجموعة البنك الملكي باسكتلندا

  مؤسسة روزیتا
   سوروبتمیست انترناشیونال

  سیمانتك
  سیدات األمم المتحدة

  )یونیسف(صندوق أطفال األمم المتحدة 
  ) CBD (اتفاقیة األمم المتحدة عن التنوع البیولوجي

   (UNESCO) ة األمم المتحدة للتعلیم والعلوم والثقافة منظم
  (UNEP)برنامج األمم المتحدة للبیئة 

  (FAO)منظمة األمم المتحدة لألغذیة والزراعة 
 االتفاقیة اإلطاریة لألمم المتحدة عن التغّیر المناخي اریةسكرت

(UNFCCC)  
  (UNPY)برنامج األمم المتحدة عن الشباب 

  (UNFPA)مم المتحدة الصندوق السكاني لأل
  حملة األلفیة لألمم المتحدة 

  UPS Foundationمؤسسة یو بي إس 
  (UKYCC)تحالف شباب المملكة المتحدة عن المناخ 

  YWCAجمعیة الشابات المسیحیة العالمیة 
  المنظمة العالمیة للحركة الكشفیة

  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                              ٢٠١٤ – ٢٠١٢                                                            تقریر السنوات الثالث والتقریر المالي   ١٨



  

  مالحظات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                                                ١٩                                                                                 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ...لمساندة عملنا بأنحاء العالم 
  

  ساعدوا في تحویل حیاة الفتیات والشابات الیوم
  

 المالیین من الفتیات والشابات لیصبحن ساعدوا في تمكین.  التغییر الفعلي وراءتفعیل الفتیات والشابات ھو السر
  .وكالء التغییر بأنفسھم ولیضفوا تأثیرھم على بیوتھم ومجتمعاتھم وبلدانھم وعالمنا

  
سوف تساعدوا في إمداد الفتیات والشابات بأنحاء   Global Girls Fundوعن طریق مساندة صندوق الفتیات العالمي 

  .ثقة في النفس والقیادة ومھارات المناصرة والفرصالعالم بالبرامج التي تجھزھم الكتساب ال
  

  .عالمناتغییر   .     لتغییر مستقبلھا
  

  أو بالبرید اإللكتروني إلینا على العنوان www.theglobalgirlsfund.com  لدىقدموا مساندتكم الیوم
enquiries@theglobalgirlsfund.comلمعرفة كیفیة المشاركة  .  

 
  
   
 
 
 

World Ass ociati on of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau, Olave Centre 

12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England 
 +44 (0)20 7794 1181     : ھاتف  
  +44 (0)20 7431 3764     :فاكس 

  wagggs@wagggsworld.org  برید الكتروني:    
www.wagggs.org 

 
  في انجلترا وویلز 306125  جمعیة خیریة مسجلة تحت رقم  
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