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 جنح صندوق يوم

ى العاملي لعام
 الذكر

 2020 في جمع 51

ألف جنيه إسترليني

 عقدت املراكز العاملية التابعة

 للجمعية العاملية للمرشدات

 وفتيات الكشافة سبع فّعاليات

افتراضية  مت ترجمة حزمة أنشطة

.إلى 16 لغة يوم الذكرى العاملي

 مت بيع 92058 شارة من

 شارات يوم الذكرى العاملي

 و2899 دبوس من خالل

 املتجر اإللكتروني اخلاص

 باجلمعية العاملية للمرشدات

 .وفتيات الكشافة

 وصلت املشاركات اخلاصة

 بيوم الذكرى العاملي

 من خالل الفيسبوك إلى

59522 شخص
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تبرعاتكم لصندوق يوم

الذكرى العاملي 

التبرع

للصندوق 
لقد أحدثت تربعاتكم أثًرا حقيقيًّا عىل مدار الشهور 

االثني عرشة املاضية. وقد أردنا املشاركة معكم ببعض 
اإلنجازات التي ساعدتم عىل تحقيقها. 

يتم االحتفال بهذا اليوم الخاص لكل من هم يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة منذ عام 1932، من خالل جمع 
التربعات للمرشوعات التي تستطيع الفتيات والشابات االشرتاك فيها عىل مستوى العامل. وهو طريقة ميكن من 

خاللها إظهار التقدير للفرص التي تقدمها املرشدات وفتيات الكشافة يف حياتك. إنها فرصة للعطاء بحيث تستطيع 
األخريات واآلخرون االنضامم والتعلم من تجربة املرشدات وفتيات الكشافة. 

إن صندوق يوم الذكرى العاملي مطلوب اليوم أكرث من أي وقٍت مىض، وذلك ألن جائحة كوفيد19- قد كشفت عن 
عدم مساواة وأبرزت املخاطر ومواطن الضعف التي تعاين منها الفتيات والشابات. وقد أثبت الصندوق أهميته 
خالل هذه األوقات العصيبة، فَمكَّن املنظامت األعضاء والفتيات من االستمرار بالشعور بأنهم جزء من الحركة.

ومع تطلعنا للمستقبل، وعودتكم ملقابلة وحداتِكم وفرِقكم وأصدقائِكم، نطلب منكم االستمرار يف التربع لصندوق 
يوم الذكرى العاملي كام فعلتم من قبل. 

من املهم أن تستطيع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة االستمرار يف التطّور ويف تقديم الربامج والدورات 
التدريبية والفرص األساسية بحيث مُيكن للفتيات أن يصبحن قائدات اليوم، املستعدات للغد. 

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
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أنتم تعملون عىل ضامن استطاعة الفتيات والشابات املنارصة من أجل تغيري يدوم طويالً. 

رويب بور-دونكور، بطلة منارصة تابعة للجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة وناشطة، غانا.

“هناك معركة ال تنتهي من أجل املساواة بني الجنسني، 
وهي معركة يومية. عىل كافة الفتيات والنساء االنضامم 

لهذه املعركة يك نجعل العامل مكانًا أفضل

 مساعدة الفتيات في تولي القيادة

وأن يصبحن صوت التغيير

سمحت حزمة األنشطة لهذا العام للفتيات بالوقوف مع 

أكرث من 8.7 مليون من املرشدات وفتيات الكشافة التخاذ 

اإلجراءات نحو استحداث مجتمع أكرث ترحيبًا وسالًما.

بفضل التربعات لصندوق يوم الذكرى العاملي، قام وفد 

من بطالت املنارصة التابعات للجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة، ممثالت للمرشدات وفتيات الكشافة 

يف جميع أنحاء العامل باملشاركة يف أول اجتامع افرتايض 

للجنة األمم املتحدة املعنية بوضع املرأة )UNCSW(. وقد 

اكتسنب تجربة املنارصة األساسية لرفع أصواتهن والتواصل 

والتأثري عىل صنَّاع القرار، وقمن بتنمية املهارات التي 

يحتجن من أجل معركة الوصول إىل غٍد أفضل.

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-led-advocacy/wagggs-advocacy-champions/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/girl-led-advocacy/wagggs-advocacy-champions/
https://www.unwomen.org/en/csw
https://www.unwomen.org/en/csw
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مينح بناء القدرات املنظامت األعضاء يف الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة األدوات والصالت 

والصوت العاملي املطلوب الستمرار منظامتهم يف حالة من االزدهار والوحدة والنمو. 

ن الدورات التدريبية  لقد ساعدتم يف دعم 35 منظمة من املنظامت األعضاء من خالل دعم مخصص تضمَّ

اإلقليمية، والربامج التعريفية للمتطوعات، وتكوين الرشاكات بني املنظامت غري الحكومية واملنظامت األعضاء، 

 وتعزيز وجود املرشدات وفتيات الكشافة يف اإلقليم.

 

يعد الدعم الخاص ببناء القدرات من األمور األساسية حتى تستطيع املنظامت األعضاء تقديم أفضل تجربة 

مرشدات وفتيات كشافة لكافة األعضاء واملتطوعات. 

من خالل هذا الدعم، أنتم تضمنون إمكانية تقديم تجارب وفرص وصداقات 
مغرّية للحياة للمرشدات وفتيات الكشافة التي تدعمها هذه املنظامت. 

 دعم املنظمات األعضاء لتقدمي

أفضل جتربة للفتيات

https://www.wagggs.org/en/resources/capacity-assessment-tool/
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يف هذا العام، نهدف أن تكون حملتنا األكرب واألعظم أثًرا يف مواجهة العنف 
القائم عىل النوع االجتامعي! شكًرا لكم عىل ضامن شعور الفتيات باألمان، حتى 

يتمكَّن من رسد قصصهن يف مساحة آمنة وشجاعة.

يف حزمة األنشطة لهذا العام، نتعلم أن السالم ليس مجرد غياب الحرب، وإمنا هو الكرامة والسالمة والرفاه للجميع. 

كل عام، يف الفرتة من 25 نوفمرب إىل 10 ديسمرب، نحتفل بحملة 16 يوم من الفّعاليات، وهي حملة عاملية تنادي بإنهاء 
العنف ضد النساء والفتيات. تدعو الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة الحركة لالنضامم لحملة توعية يف 

موضوع محدد. وموضوع هذا العام هو لّوم الضحية؛ قصتها، قصتنا، ويهدف للوقوف تضامنًا مع كل الفتيات والنساء 
 الاليت أجربن عىل الشعور بأنهن مسؤوالت عن العنف الذي تعرضن له.

 

لقد ساعدتم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، يف إعداد حزمة أنشطة مصممة للفتيات، كجزء من الحملة، 
وهي زاخرة باألنشطة واإلجراءات التي متكنهن من املشاركة يف حملة 16 يوم من الفّعاليات وتشجعهن عىل رسد القصص 

للتعايف والفهم والتضامن والتغيري؛ ليك نفهم أننا جميًعا متصالت!

وقد سمحت تربعاتكم أيًضا للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بإنتاج اثنني من ورش العمل التفاعلية والغنية 
باملعلومات، تركز عىل استحداث وتطوير سياسات سالمة األطفال وحاميتهم، كام تستكشف كيف يستطيع الفتيان 

والرجال املشاركون يف الحركة أن يكونوا جزء من الحل للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات. 

تستهدف ورش العمل املنظامت األعضاء، وستساعدها عىل فهم الحاجة لسياسات سالمة وحامية قوية وكيفية استحداثها. 

 متكني الفتيات للحديث علًنا عن

العنف القائم على النوع االجتماعي

https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
https://www.unwomen.org/en/what-we-do/ending-violence-against-women/take-action/16-days-of-activism
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لقد ساعدتم يف متكني 152 منظمة من املنظامت األعضاء التابعة للجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة من إيجاد مستقبل حيث ميكنها التواصل مع غريها يف جميع 

أنحاء العامل، للتعلم فيام بينها والستحداث تجربة أفضل للفتيات والشابات يف الحركة. 

لقد ساعد دعمكم لصندوق يوم الذكرى العاملي يف تطبيق منصة التعلم الرقمية التحّولية 

"نريان املخيم" )Campfire(، من أجل ضامن إتاحة وصول أفضل للفتيات والشابات يف 

جميع أنحاء العامل. 

من خالل هذه املساحة الرقمية، يستطيع األعضاء التواصل مع غريهم من 

األعضاء عىل الجانب اآلخر من العامل بشأن جانب محدد من اإلرشاد، بحيث 

يستطيع أحدهم املشاركة باملوارد، وحيث نستطيع بناء األدوات التعليمية 

والتدريبية التي يستطيع األعضاء استخدامها. ستعمل منصة "نريان املخيم" عىل 

تقوية املنظامت األعضاء، وستقدم تجربة تعليم ومشاركة عاملية بدون حواجز لغوية 

أو تقنية، من أجل توفري أفضل تجربة ممكنة للفتيات. 

 الربط بني 8.7 مليون فتاة

!وشابة حول العالم

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
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. بفضل تربعاتكم، متكّننا من نرش حزمة موارد 

القيادة، والتي تتضمن إطار تنمية القيادة لدعم 

املنظامت األعضاء يف تطبيق منوذج القيادة، 

وتقييم وتعزيز عملها الخاص بتطوير القيادة. 

وهذا من شأنه استحداث املزيد من املساحة 

للفتيات ملامرسة القيادة وضامن تقديم حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة لتجربة تساعد الفتيات 

يف تويل القيادة يف حياتهن. 

أتاحت حزمة األنشطة لهذا العام الفرص للفتيات ليك ميارسن ستة من ذهنيات القيادة يف منوذج القيادة الخاص 

بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. مُيَكِّن إطار القيادة الخاص بالجمعية العاملية الفتيات من بناء أساس 

ملامرسة القيادة وباء الثقة وتنمية املهارات الحياتية من خالل رحلة نعلم يقمن بتشكيلها بأنفسهن وذلك بوضع 

أهدافهن الخاصة. 

# W T D 2 0 2 1
مينو فاليسوا، فتيات كشافة مدغشقر.

“نحتاج ألن نظهر أننا كنساء موجودات هنا. 
نستطيع القيام بأمور كبرية من إجراءات صغرية. 

نستطيع، كنساء، تغيري العامل.

وقد ضمن كرمكم إتاحة الوصول للجميع، فسمح 
برتجمة مورد إطار القيادة إىل اللغات األربعة الرسمية 
للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وتوزيعه 

عىل كافة املنظامت األعضاء. 

 متكني الفتيات ليصبحن قائدات

اليوم، املستعدات للغد
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يوَِّحد يوم الذكرى العاملي الحركة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. بدون 

تربعاتكم لصندوق يوم الذكرى العاملي، لن تتمكن الجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة من االستمرار يف تطوير وإنتاج برنامج يوم الذكرى العاملي الذي 

يحبه ويقدره الكثريون منكم. التمويالت املالية مهمة يف ضامن استمرار الربنامج يف 

كونه مسيل وذا صلة ومتاح للجميع. 

نشكركم عىل مساعدتكم لنا يف تطوير برنامج يوم الذكرى العاملي واستمراره. 

موضوع يوم الذكرى العاملي لعام 2021 هو بناء السالم، وهو يف صميم عمل املرشدات وفتيات الكشافة. بإنهاء 

خطوات منهج "مًعا من أجل السالم"، تقف املرشدات وفتيات الكشافة مًعا "قويات، صامدات، متضامنات" من 

أجل بناء السالم. 

برنامج يوم الذكرى العاملي

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/


# W T D 2 0 2 1

# W T D 2 0 2 1

#WTD2021

أنا مرشدة أو فتاة كشافة

 اومضنا

اهوعمجا

اهولسرأ

 كل تربع يف صندوق يوم الذكرى العاملي، مهام كان حجمه، بالفعل 
يصنع الفرق ويساعد يف استمرار ازدهار الحركة. 

التبرع

للصندوق 

يعد صندوق يوم الذكرى العاملي من األمور الحيوية 

بالنسبة لعمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة، وذلك ألنه يقدم املساعدة والدعم 

األساسيني حيث تكون الحاجة لهام أشد. 

فهو يجمع التربعات من األعضاء من جميع أنحاء 

العامل، بغرض دعم أقرانهم من املرشدات وفتيات 

الكشافة. وقد ثبتت أهميته أثناء هذه األوقات 

الصعبة غري املسبوقة، فمكَّن املنظامت األعضاء 

والفتيات من االستمرار يف الشعور بكونهم جزء من 

الحركة. 

التبرع لصندوق يوم الذكرى العاملي

 أكملوا نشاط يوم الذكرى العاملي يف حزمة األنشطة أو
 قوموا بجمع التربعات بطريقتكم. 

ااجمعوا التربعات واجمعوا نقودكم

ضيفوا تربعاتكم لصندوق يوم الذكرى العاملي من خالل منظامتكم األعضاء أو 
الجمعيات الوطنية. ميكنكم أيًضا إرسال التربعات مبارشًة إىل الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل منوذج التربع ليوم الذكرى العاملي )صفحة 12( أو 
 عن طريق شيك عىل العنوان التايل:

 لالستفسارات الخاصة بكيفية إرسال التربعات، برجاء مراسلة الربيد اإللكرتوين:
changinglives@wagggs.org

WAGGGS Fundraising Team, The Olave Centre,  
12C Lyndhurst Rd, Hampstead, London, NW3 5PQ

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/world-thinking-day/world-thinking-day-fund/
mailto:changinglives%40wagggs.org?subject=Donating%20to%20the%20World%20Thinking%20Day%20Fund
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 شاركوا

بتقرير أثر صندوق يوم 
الذكرى العاملي وقصصه مع 

أعضائكم.

 شجعوا

األعضاء عىل القيام بنشاط 
صندوق يوم الذكرى العاملي 

يف حزمة األنشطة.

 أرسلوا

تربعات يوم الذكرى العاملي 
الخاصة بكم مبارشة إىل 

الجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة

بتقرير أثر صندوق يوم 
الذكرى العاملي وقصصه مع 

أعضائكم.

 شاركوا

إن كرمكم يساعدنا عىل الوصول للمزيد من الفتيات 

والشابات لتقديم الفرص املغرّية للحياة. 

كمنظامت أعضاء، بإمكانكم املساعدة يف إعادة بناء صندوق يوم الذكرى العاملي، وهو مهم للغاية من أجل 
استمرار عمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، وذلك من خالل الخطوات البسيطة التالية: 

 املنظمات األعضاء وصندوق

يوم الذكرى العاملي

يف حالة تلقيكم للتربعات من األعضاء من أجل يوم 
الذكرى العاملي، برجاء إرسالها مبارشًة إىل الجمعية العاملية 

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

نتقدم بالرشك لكافة املنظامت األعضاء واألفراد الذين تربعوا 
بالفعل لصندوق يوم الذكرى العاملي لعام 2021
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Amount

3  currency and amount and then select your method of payment below)  
TYPE OF DONATION

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

NWBKGB2L

USA Donors can donate through the World Foundation website (this is the most cost effective way for USA donors to donate)

Online Click here  

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

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, NW3 5PQ  England
Tel: +44 (0) 20 7433 6477   |   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

WORLD THINKING DAY 2021
I WOULD LIKE TO MAKE A WORLD THINKING DAY DONATION

منوذج التبرع ليوم الذكرى العاملي



# W T D 2 0 2 1

# W T D 2 0 2 1

#WTD2021

برنامج يوم الذكرى العاملي هو دامئًا فرصة ممتازة ليك تتمكن فتياتنا من توسيع 
آفاقهن فيام يخص البعد العاملي لحركة املرشدات، كام أنه يساعدهن علة 

مامرسة القدرة عىل الفعل واملساهمة يف تطوير الحركة يف املزيد من الدول. 
يف الربتغال، يتم االحتفال بيوم الذكرى العاملي يف كل إقليم، من خالل األنشطة 

الخاصة بكل حزمة سنوية ودامئًا ما يتضمن االحتفال مبادرة لجمع التربعات

شكًرا لكم

يسمح برنامج يوم الذكرى العاملي لعضواتنا بالتواصل مع العامل واعتبار أنفسهن جزًءا ال يتجزأ 
من الحركة، فيحفزهن من أجل تحقيق الرؤية والرسالة مع األخوات املرشدات يف هونج كونج ويف 
املنظامت األعضاء األخرى. وهو يف الوقت ذاته يساعد عضواتنا عىل مامرسة قيّم اإلرشاد والقيادة، 

ويشجعهن أيًضا عىل إجراء التغيري البّناء يف مجتمعاتهن. صندوق يوم الذكرى العاملي عنرص مهم أيًضا 
يف هونج كونج. تقوم كل وحدة بالتربع للصندوق أثناء االحتفال بيوم الذكرى العاملي، والذي يقدم 

دعاًم ماليًّا هاًما للحركة.

مًعا، نستطيع أن نجعل العامل أفضل.. يجب أن 
نستمر يف إجرائنا العاملي من أجل التغيري

آنا لياو

مفّوضة دولية

جمعية مرشدات الربتغال

السيدة هولدا بيسو

مفّوضة دولية

جمعية مرشدات ترينيداد وتوباجو

جمعية مرشدات هونج كونج


