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تُرجمت حزمة يوم 
الذكرى العاملي إىل 16 

لغة.

وصلت مشاركتنا 
املتعلقة بيوم الذكرى 
العاملي عىل الفيسبوك 
إىل 69.7 ألف شخص.

بيعت 92058 شارة 
و2899 دبوس من متجرنا 

من خالل اإلنرتنت. 
جمع صندوق يوم الذاكرة العاملي لعام 
2019 مبلغ 131011.78 جنيه إسرتليني 
– مبقدار 3 آالف جنيه إسرتليني أكرث 

من عام 2018. 

أعىل الكلامت التي 
تصف الحزمة: مثرية 
لالهتامم، تعليمية، 
مسلية، تنويرية، 

تشاركية.

من يناير إىل مارس، 
سجل موقعنا اإللكرتوين 

أكرث من 112022 
نتيجة متعلقة بيوم 

الذكرى العاملي 2020. 

يوم الذكرى العاملي 2020
التنوع والعدالة والشمولية



تربعاتك لصندوق 
يوم الذكرى العاملي

كل عام، يشجع يوم الذكرى العاملي املرشدات وفتيات الكشافة عىل التفكري يف املوضوعات الهامة التي تؤثر 
عليهن وعىل مجتمعاتهن العاملية؛ كالفقر وعدم املساواة بني الجنسني واالستدامة البيئية وإتاحة الوصول إىل 

التعليم. وقد أىت عام 2020 بتغيري غري مسبوق، إال أن الفتيات يف الحركة نجحن يف التأقلم واملواءمة. 

منذ عام 1932، أصبح هذا اليوم فرصة مهمة لجمع تربعات قيّمة لصندوق يوم الذكرى العاملي، والذي يساعد 
يف تحويل حياة الفتيات والشابات من خالل خلق فرص عاملية من شأنها تغيري حياتهن. واآلن أكرث من أي وقٍت 
مىض، أصبح هناك احتياج لهذا الصندوق وذلك ألن جائحة كوفيد19- قد كشفت عن عدم املساواة املوجود يف 

مجتمعاتنا وسلطت الضوء عىل املخاطر ونقاط الضعف التي تواجه الفتيات والشابات.

تعد التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي من األمور الحيوية بالنسبة لعمل الجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة، فهي توفر الدعم حيث يكون االحتياج أكرب. 

هذا العام، صندوق يوم الذكرى العاملي: 

َمكَّن الفتيات والشابات من املشاركة يف لجنة "جائحة الظل" كجزء من حملة "أوقفوا 	 
العنف".

سمح لنا باملزيد من التطوير يف برنامج يوم الذكرى العاملي ويف إعداد موارد قيّمة، مبا يف ذلك 	 
حزمة أنشطة بناء السالم لهذا العام. 

ساعد الحركة يك تصبح أكرث شموالً، وذلك باقرتاح خمس منظامت جديدة للعضوية وتقديم 	 
ورش عمل افرتاضية لبناء القدرات. 

دعم ندوة جولييت لوو )JLS( للقيادة هذا العام، فأتاح الفرصة لحوايل 500 من فتيات 	 
الكشافة واملرشدات لزيادة مهارات القيادة لديهن واملشاركة يف املعرفة من خالل مرشوع 

املائة فتاة.

بفضل دعمكم املستمر، نستطيع املشاركة بقصص التمكني الرائعة هذه عن القيادة والتي متت خالل العام 
املايض. 



دعم الفتيات ليتحدثن عالنيًة
يستمر صندوق يوم الذكرى العاملي يف دعم حملة "أوقفوا العنف" 

التابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. منذ انطالق هذه 
الحملة يف عام 2011، تعمل املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل عىل 

مواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات يف مجتمعاتهن من خالل 
املنارصة والتعليم والتوعية والعمل املجتمعي والبحوث.

يف يونيو 2019، بدأت ورش العمل 
الخاصة مبيرسات حملة "أوقفوا 
العنف" يف غانا. وقد كان هناك 
مشاركة عىل مستوى الدولة مع 

 )Activate Ghana( أكتيفيت غانا
لتغطية منهج أصوات ضد العنف 

الذي تقوم بتقدميه اآلن جمعية 
مرشدات غانا من خالل حمالت 

املنارصة ملواجهة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات. 

وكرد عىل الجائحة العاملية، نظم فريق "أوقفوا العنف" سلسلة من 
فعاليات التعلم يف يونيو ويوليو 2020، تضمنت أربعة من ندوات الويب 

ولجنة منارصة بقيادة الفتيات والتي كان لها مردود رائع عىل مستوى 
العامل. فقد شارك أو شاهد أكرث من 1900 شخص لجنة "جائحة الظل" 

التي استضافتها ستة من املرشدات وفتيات الكشافة. 

أنتم تساعدون الفتيات يف تلقي 
التدريب والتعليم الدينامييك عن 

كيفية االستمرار يف الحديث عالنيًة 
يف مجتمعاتهن عن تجاربهن، ويف 

الضغط عىل صّناع القرار، واملناداة 
بالقوانني والسياسات لحامية 

الفتيات والنساء. 



نرش اإليجابية
غريت الجائحة العاملية من عاملنا 
وأوجدت تحديات غري متوقعة. 

بفضل صندوق يوم الذكرى 
العاملي، استطعنا دعم الفتيات 
يف الحركة بحيث يحافظن عىل 

اإليجابية وليصبحن منارة لآلخرين. 

وقد قمنا بإيجاد سلسلة من 
التحديات من خالل اإلنرتنت 

بحيث تحافظ الفتيات عىل نشاطهن واتصالهن باإلرشاد. وجاءت هذه 
التحديات يف شكل دورية اإليجابية، وعرض خاص باإلرشاد الرقمي من 

خالل اإلنرتنت والذي ضمن إرشادات ونصائح وسلسلة من صفحات 
وندوات الويب عن كيفية املحافظة عىل االتصال. 

تتكون دورية اإليجابية من 10 تحديات للمحافظة عىل نشاط الجميع يف 
الحركة يف هذه األوقات الصعبة عندما مل يتمكن الكثريون من االجتامع 

وجًها لوجه. وقد ركزت عىل تنمية القيادة من خالل أنشطة تتم باإلرشاد 
الذايت وميكن القيام بها بشكل كامل عن بُعد. وكان الهدف من ذلك هو 
نرش اإليجابية يف وقت اتسم بالكثري من القلق والرسائل السلبية امللفتة 

لالنتباه. 

وقد سمح دعمكم للفتيات باالستجابة بشكل نشط وإيجايب يف هذه 
األوقات املتقلبة. 



متكني الفتيات من القيادة
أتاحت حزمة األنشطة لهذا العام للفتيات مساحة لتعلم ذهنيات القيادة الخاصة بهن. بفضل دعمكم، متكننا 

من استضافة ندوة جولييت لوو، وهي فعالية تنمية القيادة للشباب الخاصة بنا، وذلك بحضور حوايل 500 فتاة 
يف 18 مكان مختلف من جميع أنحاء العامل. 

عادت املشاركات يف ندوة جولييت لوو كقائدات، قادرات عىل التحدث عن املساواة بني الجنسني يف 
مجتمعاتهن واملساهمة يف أهداف التنمية املستدامة. ستتمكن هؤالء الشابات من إحداث تغيري إيجايب يف 

مجتمعاتهن وإلهام فتيات أخريات باتباع خطواتهن. 

وقد شاركت هذه الشبكة العاملية املتنوعة والداعمة مبا تعلمته وذلك باملشاركة يف مرشوع املائة فتاة. وقد 
التزمت كل مشاركة من املشاركات يف ندوة جولييت لوو بتمرير معرفتها إىل 100 فتاة، وهذا يعني أن 50 

ألف فتاة يبلغن من العمر 12 عام أو أكرث سيتعلمن مامرسات جديدة خاصة بالقيادة بحيث يتمكنَّ من تويل 
القيادة يف مجتمعاتهن. 

وعىل الرغم من جائحة كوفيد19-، مازالت الفتيات قادرات عىل الوفاء بوعدهن بتنفيذ املرشوع. وقد قامت 
شابتان من أعضاء الجمعية األملانية للكشافة الربوتستانتية، بإعداد ورشة العمل "جسدي، عقيل، ذايت" من 

خالل اإلنرتنت. تتضمن الدورات التدريبية املتاحة عىل املنصة التي قامت بإنشائها الشابتان موضوعات متعلقة 
باملساواة بني الجنسني والرتبية الجنسية واإلقرار. 

"لقد كتبنا وصفة وكيفية استخدامها وقدمنا أفكار عن كيفية تنفيذ الدورات التدريبية يف مجموعتك كقائدة. 
هناك وحدات مختلفة ودورات تدريبية مختلفة ميكن االختيار منها حسب الرغبة."



املنظامت األعضاء
تقود الطريق

يف يونيو 2019 يف اإلقليم اإلفريقي، قدمت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة تدريب متعدد اللغات للميرسات يف كينيا. فكان لدينا 38 مشاركة من 21 

دولة، وكانت املشاركات من املتطوعات حديثًا يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة، وكانت أعامر معظمهن أقل من 30 عاًما. وقد كان أسبوًعا من املناقشات 

املتحمسة وااللتزام الشديد ملامرسة منوذج القيادة وتيسريه. 

ومنذ ورشة العمل، أصبحت هؤالء املتطوعات جزًءا رئيسيًّا يف شبكة التطوع، فعملن مع 
املنظامت األعضاء يف أقاليمهن وغريها من األقاليم بغرض تنفيذ عرض القيادة الجديد 

ودعم املنظامت األعضاء يف تقوية مامرسات القيادة الخاصة بها يف برنامج الفتيات ويف 
أعامل التنمية الخاص بالبالغات. 

ومن خالل دعم صندوق يوم الذكرى العاملي، تم تنمية موارد رئيسية للقيادة، ويتضمن 
ذلك االنتهاء من إطار نتائج القيادة. سنستخدم إطار النتائج ملساعدة املنظامت األعضاء 

يف تحديد مامرسات القيادة التي ترغب هذه املنظامت يف رؤيتها يف أعضائها، ويف دفع 
التحديث وإعادة التصميم لتجارب الفتيات أو أعامل التدريب الخاصة بالكبار. فهذا 

أمر أسايس يف متكني الفتيات من القيادة. 



مساعدة الحركة لتصبح 
أكرث شمولية

لقد حققنا الكثري من النجاح يف ضم املزيد من الدول للحركة. أثناء 
أسبوع االحتفال االفرتايض الخاص بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة الذي حل محل أسبوع املؤمتر الدويل، تعرفت الجمعية عىل 
املنظامت الخمسة الجديدة املقرتحة للعضوية: مونتينيجرو، موزمبيق، 

جورجيا، أوكرانيا، سورينام. 

كام قامت موظفات ومتطوعات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة أيًضا بزيارة الدول التالية يف العام املايض للمساعدة يف بناء 

القدرات ودعم املنظامت األعضاء املحتملة: 

مونتينيجرو، موزمبيق، أوكرانيا، جورجيا، سورينام، الكامريون، 
الهند، إثيوبيا، الجزائر.

ويقدم فريق بناء القدرات سلسلة من ندوات الويب )مع املوارد 
الداعمة( بحيث يتم تقدميها من خالل األقاليم الخمسة. وتغطي 

موضوعات مثل إدارة األزمات، وجمع التربعات، والتطويع من خالل 
اإلنرتنت، وتقديم اإلرشاد يف الوضع العادي الجديد.

نشكركم عىل مساعدة املزيد من الفتيات يف املنظامت األعضاء املختلفة 
لالستفادة من املوارد التي يتم تطويرها ومالءمتها من خالل الحركة 

بحيث تكون شمولية يف الوضع العادي الجديد.

"شكرًا للمنظمني. لقد وجدت املوضوعات التي تناولتها ندوات الويب 
مفيدة للغاية بالنسبة يل وأيًضا ملنظمتي يف الوقت الحايل )أثناء الجائحة( 

وأيًضا يف املستقبل. فإذا تم تقدميها للزمالء واستقبلوها بشكل جيد 
وقاموا بوضعها موضع التنفيذ، فإنها تؤدي إىل تحّول إيجايب يف املنظمة 

حيث أنتمي." __إحدى املشاركات.



برنامج يوم الذكرى العاملي
تم تكريس يوم الذكرى العاملي 2020 لالحتفال 

بالتنوع يف حركتنا. باستخدام الخيوط لتمثيل مفاهيم 
التنوع والعدالة والشمولية، تم تصميم الخيوط الحية 

إللهام املرشدات وفتيات الكشافة للتأمل يف كيفية 
وضع العدالة والشمولية موضع التنفيذ، واالحتفال 

بالتنوع يف مجتمعاتهن وغريها من املجتمعات. 

من أهم الطرق التي يتم من خاللها استخدام تربعات 
صندوق يوم الذكرى العاملي هي متكني فرق العمل املكرسة الخاصة بنا من االستمرار يف إنتاج برنامج يوم 

الذكرى العاملي، وذلك بتقديم أنشطة مسلية ذات جودة وجعلها متاحة للجميع، وتوحيد الجميع لالحتفال 
باملرشدات وفتيات الكشافة!

وقد تم إعداد برنامج يوم الذكرى العاملي بجهود مشرتكة ومساهامت قيّمة من جميع أنحاء العامل. ويبني يوم 
الذكرى العاملي 2020 عىل موضوع القيادة لعام 2019 ويساعدنا يف استكشاف القيادة العاملية – رؤية العامل 

من منظور اآلخرين، وتبني الشمولية والعدالة، واالحتفال بالتنوع الكبري يف حركتنا. 
لوال دعمكم ما استطعنا القيام بذلك. 



كام تعلمون، كان موضوع هذا العام العدالة والتنوع والشمولية. فيام ييل مثال عىل كيفية 
استخدام فريق القيادة بفتيات كشافة تايوان لحزمة األنشطة من أجل تنظيم الربامج 

املختلفة التي تدور حول هذا املوضوع. 

تضمنت هذه الربامج: 

حديث فتيات الكشافة: تقريب العامل – من خالل تطبيق زووم، اجتمعت فتيات 	 
الكشافة من سبع دول مختلفة لتبادل اآلراء عن التنوع والعدالة والشمولية. 

فتيات الكشافة مًعا: مًعا ننارص من 	 
أجل الحب – من خالل وسائل التواصل 
االجتامعي، شاركت 47 فتاة بأفكارهن 

عن التنوع والعدالة والشمولية مع 
الجمهور، من خالل الصور والكلامت 

ولعبة البينجو.

الفيلم الرتويجي لفتيات الكشافة: 	 
اجعلها حيّة – تحويل حزمة أنشطة يوم 

الذكرى العاملي إىل أفالم فيديو ترويجية بحيث يسهل عىل قائدات الفرق فهمها. كام 
تستطيع القائدات مواءمتها بناًء عىل احتياجات املجموعات. يف 16 إبريل 2020، كانت 
الفيديوهات املتاحة من خالل وسائل التواصل االجتامعي قد وصلت إىل إجاميل 3987 

أشخاص. 

لقد ألهم دعمكم مثل هذ اإلبداع يف جميع أنحاء العامل. 

"بالنظر يف املستند، وجدت أنه مستند شامل وتعريفي رائع به مستويات مختلفة من 
األنشطة وتجارب عميقة. إنه أمر رائع أن يكون هناك مورد يتعامل مع موضوعات العدالة 

واملساواة مبثل هذه الطريقة سهلة الفهم."  متطوعة.

برنامج يوم الذكرى العاملي
كيف استُقِبل هذا العام؟



كيف أستطيع دعم 
صندوق يوم الذكرى العاملي؟

صندوق يوم الذكرى العاملي هو جزء هام من يوم الذكرى العاملي. فهو يجمع التربعات من األعضاء يف جميع 
أنحاء العامل، وذلك لدعم املرشدات وفتيات الكشافة. وقد أثبت أهميته أثناء هذه األوقات غري املسبوقة، بحيث 

مكَّن املنظامت األعضاء والفتيات من االستمرار يف الشعور أنهم جزء من الحركة. 
وقد متكنت املرشدات وفتيات الكشافة من خدمة مجتمعاتهن املحلية من خالل مساعدة كبار السن واملعزولني 

عن طريق رشاء الطعام واملنتجات الصحية أو األدوية لهم وتوصيل الوجبات. 
تستطيع دعم الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل من خالل الفرص التي من شأنها تغيري حياتهن. فكل 

قرش ُمقدم لصندوق يوم الذكرى العاملي يصنع الفرق ويستطيع املساعدة يف استمرارية الحركة خالل األوقات 
الصعبة.

أنا مرشدة أو من فتيات الكشافة.
انضموا للحركة

قوموا بإنهاء نشاط يوم الذكرى العاملي يف حزمة األنشطة أو اجمعوا التربعات الخاصة بكم! للمزيد من األفكار 
/https://www.wagggs.org/en/support-us/fundraise-for-us :الخاصة بجمع التربعات، برجاء زيارة

اجمعوها
اجمعوا التربعات والعمالت املعدنية.

أرسلوها
يتم إضافة تربعاتكم إىل صندوق يوم الذكرى العاملي من خالل:

الجمعية العضو التي تنتمون إليها أو الجمعية الوطنية،
أو اإلرسال املبارش إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل منوذج التربع )صفحة 13( أو 

شيك إىل:
WAGGGS Fundraising Team

Olave Centre, 12C Lyndhurst Rd
Hampstead, London, NW3 5PQ

يف حالة وجود أية أسئلة متعلقة بكيفية إرسال التربعات، برجاء التواصل 
changinglives@waggs.org :معنا من خالل عنوان الربيد اإللكرتوين



املنظامت األعضاء والصندوق
بوصفكم من املنظامت األعضاء، تستطيعون إحداث فرق 

كبري يف صندوق يوم الذكرى العاملي وذلك باتباع بعض 
الخطوات البسيطة: 

التشجيع
تشجيع األعضاء عىل تنفيذ نشاط يوم الذكرى العاملي يف 

الحزمة.

املشاركة
املشاركة مع األعضاء بقصص ومعلومات عن أثر صندوق يوم 

الذكرى العاملي.

التعريف
تعريف األعضاء بكيفية التربع )من خالل املنظمة العضو أو 
مبارشًة إىل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة(.

اإلرسال
إرسال تربعات صندوق يوم الذكرى العاملي الخاصة بكم إىل 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

يف حالة استالم أية تربعات من األعضاء ليوم الذكرى 
العاملي، ال تنسوا إرسالها إىل الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة بحيث نستطيع إضافتها 
إىل صندوق يوم الذكرى العاملي. 

نتقدم بالشكر لكافة املنظامت األعضاء واألفراد الذين 
قاموا بالفعل بالتربع السخي لصندوق يوم الذكرى 

العاملي 2020. 
إن كرمكم هو الضامن لتقديم برامجنا ألكرب عدد 

ممكن من الفتيات والشابات. 



Amount

✓ currency and amount and then select your method of payment below)  

TYPE OF DONATION

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

Bank: 

 Belgravia Branch

 PO Box 3043

 141 Ebury Street

 London SW1W 9QP, England

Sort Code / Bank Number: 29-07-60

Payee / Credit: WAGGGS

Account Number: 39872947

IBAN Code: GB47NWBK60072939872947

 NWBKGB2L

Online  Click here

 

Credit/Debit Card 

Card No

SignatureName on card

Expiry Date [dd/mm/yy]

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

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, NW5 3PQ  England

Tel: 6477 7433 20 (0) 44+   |   Email: wtd@wagggs.org   |   Website: www.worldthinkingday.org 

Registered Charity No. 1159255

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

Address

Country Postcode

Last Name

Email Address

PERSONAL DETAILS

Phone number

STAY IN TOUCH

How can we contact you?

      By email           By post           By phone
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شكرًا لكم

ريين الكث حياة  رّي  م تغ عاتك

ترب


