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نجح صندوق يوم الذكرى العاملي 
لعام 2021 يف جمع

44700 جنيًها إسرتلينيًّا

تُرِجمت حزمة األنشطة إىل

10 لغات

للحزمة:  الواصفة  الكلامت  أهم 

أنشطة، املساواة بني الجنسني، التغرّّي 

املناخي، القضايا البيئية، الذهنيات

40 ألف مرة

تم تنزيل حزمة األنشطة حوايل 

54099 شارة 
و2045 دبوًسا

لقد اشرتيتم مبناسبة 
يوم الذكرى العاملي:

5/4.37

كان تقييمكم للحزمة

تم الوصول إىل أكرث من

160 ألف شخص عرب قنواتنا للتواصل 
االجتامعي
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تربعاتـــــكم لصندوق يـــوم الذكــرى العاملي

يوم الذكرى العاملي هو لحظة مهمة يف التقويم الخاص باإلرشاد والكشافة للفتيات. وهو مناسبة ال يتم 
االحتفال بها فقط يف يوم 22 فرباير، ولكن عىل مدار العام. تحتفل الفتيات والنساء عىل مستوى الحركة 

بهذا اليوم منذ عام 1932، بجمع التربعات للمرشوعات التي تستطيع املرشدات وفتيات الكشافة عىل 
مستوى العامل املشاركة بها. 

هذا اليوم هو طريقة ميكنكم أنتم وغريكم من خاللها إظهار تقديركم للفرص التي قدمتها حركة اإلرشاد 
والكشافة للفتيات يف حياتكم. لديكم الفرصة للمشاركة ورد التجارب التي ساعدت يف تشكيلكم 

لتصبحوا ما أنتم عليه اليوم. إن دعم يوم الذكرى العاملي يُظهر أنكم تريدون لآلخرين االنضامم والتعلُّم 
من تجربة اإلرشاد والكشافة للفتيات. 

عىل مدار السنوات القليلة األخرية، نتج عن آثار الجائحة العاملية انخفاض املشاركة يف صندوق يوم 
الذكرى العاملي، واآلن، وأكرث من أي وقٍت مىض، أصبحت هناك حاجة ماسة للصندوق من هؤالء الذين 
يتلقون دعمه. فقد كشفت التغريات العاملية خالل السنوات القليلة املاضية عدم املساواة وألقت الضوء 

عىل املخاطر ومواطن الضعف التي تعاين منها الفتيات والشابات. 

يحتاج الصندوق أيًضا لدعمكم حتى تستطيع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة االستمرار 
يف متكني املنظامت األعضاء والفتيات بحيث يستمر شعورهم بأنهم جزء من الحركة. ومع تطلعنا ليوم 

الذكرى العاملي لعام 2023، ومع بداية لقائكم بوحداتكم ومجموعاتكم وأصدقائكم، نطلب منكم 
االستمرار يف التربع لصندوق يوم الذكرى العاملي هذا العام، كام فعلتم من قبل. 

من املهم أن تستطيع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة االستمرار يف تطوير وتقديم الربامج 
والتدريب والفرص األساسية بحيث تتمكن الفتيات من أن يصبحن القائدات لعاملنا ومن استحداث 

مستقبٍل متكافئ.

"إذا كان هناك أي يشء تراه أو متر به النساء يف حياتهن وال 
يوافقن عليه، فيجب عليهن تحديه. تبدو األمور الصغرّية غرّي 

ذات أهمية، ولكن تكمن الصعوبة يف تحدي مثل هذه األمور. 
إنه ليس بأمٍر سهل، ولكن هكذا نكافح من أجل املساواة يف 

هذا الجيل." 

فيكتوريا كينكيد، اململكة املتحدة
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أين أحدثت تربعاتكم الفارق؟

االسرتاتيجية العاملية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة للعامني 2023/2022 تعطي األولوية للخدمات 
واألنشطة التي مُتكِّن الحركة من البدء يف تقديم بوصلة 

2023 ودعم املنظامت األعضاء للتعايف من جائحة كوفيد-19. 

وليك تستطيع الحركة املساهمة بشكٍل أفضل يف استحداث 
عامٍل بحيث تستطيع كل الفتيات االزدهار، يجب أن نصبح 

حركة تقودها الفتيات. وقد تم استخدام صندوق يوم 
الذكرى العاملي للمساعدة يف تحقيق األهداف االسرتاتيجية 

للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

وقد تم تخصيص الصندوق بحيث يساعد يف التوسع يف 
عمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف هذه 

املجاالت:

 منظامت أعضاء مزدهرة، حركة مزدهرة

 االتصاالت العاملية واملجتمع الدويل

 الجودة يف اإلرشاد والكشافة للفتيات

 القيادة والصوت

استمروا يف القراءة للتعرُّف عىل كيفية استخدام تربعاتكم يف 
هذه املجاالت األربعة الرئيسية. 
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منظامت أعضاء مزدهرة، حركة مزدهرة

بدعمكم، تساعد الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة املنظامت األعضاء لتُصبح منظامت مرنة تركز عىل 
الفتيات وذات أثٍر متزايد. وقد كانت تربعاتكم أساسية يف 

ضامن أن تظل املنظامت األعضاء ذات صلة مبجتمعاتها وأن 
تستطيع إظهار قيمة اإلرشاد والكشافة للفتيات التي نعلمها 

جميًعا.

لدعم املنظامت األعضاء يف تحقيق ذلك، التزمت الجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بعرض الدعم يف بناء 

القدرات. يأيت ذلك يف هيئة تطوير األدوات واملواد للمنظامت 
األعضاء بحيث تستطيع وبشكٍل دقيق توصيل قيمة الحركة 

وأثرها يف حياة الفتيات.

يف املؤمترات اإلقليمية الحديثة عىل مستوى األقاليم الخمسة، 
استطاعت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

املشاركة بأنها تعمل يف الوقت الحايل مع منظامت أعضاء من 

خالل مجموعتنا املكونة من 900 من املتطوعات، من 110 
من املنظامت األعضاء، عىل تقديم برامج بناء القدرات فيام 
يخص دعم العضويات، وتجارب الفتيات، ومامرسة القيادة، 

واملنارصة بقيادة الفتيات، وجمع التربعات، والتمويل.
وقد جعلت تربعاتكم كل هذا ممكًنا. 

لقد قدمتم تربعات حيوية ساعدت الجمعية العاملية 
للمرشدات وفتيات الكشافة عىل تطوير املوارد وتثقيف 

املتطوعات يف مجال بناء القدرات لتدريب منظامتنا 
األعضاء ودعمها. أنتم تقومون بدوٍر رئييس يف إظهار قيمة 
اإلرشاد والكشافة للفتيات عىل مستوى الحركة، ويف الدول 

عىل مستوى العامل.
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االتصاالت العاملية واملجتمع الدويل

من خالل التزامكم بصندوق يوم الذكرى العاملي، استخدمت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 
الكشافة هداياكم من أجل االلتزام بجعل الحركة متآخية وشمولية ومتصلة ملزيد من الفتيات والنساء. 

ويتم ذلك من خالل استحداث الفرص الهادفة واملجزية املتاح الوصول إليها ملجتمعات الكشافة واإلرشاد 
للفتيات حول العامل. 

من الطرق التي جعلتم من خاللها ذلك ممكًنا دعمكم لنا يف تطوير منصتنا اإللكرتونية الجديدة، 
"نريان املخيم" )Campfire(. "نريان املخيم" هي مساحة لكافة األعضاء بالحركة للتواصل عرب اإلنرتنت، 

م رسيع مع  أينام تواجدوا حول العامل. هذه املنصة يف املراحل املبكرة من التطوير، إال أن هناك تقدُّ
استثامراتكم.

إن استثامركم يف الصندوق يعني أن منصة "نريان املخيم" ميكن استخدامها اآلن لدعم يوم الذكرى 
العاملي للعام املقبل! ستكون هناك حزمة األنشطة ومجموعة من األنشطة األخرى بحيث تتفاعلون 
معها يف أوقات فراغكم. سيكون ملجتمع يوم الذكرى العاملي مساحته الخاصة لبناء صالت عاملية من 

خالل هذه املنصة اإللكرتونية الجديدة واملبتكرة.

إن دعمكم املستمر ليوم الذكرى العاملي قد جعل ممكًنا استحداث هذه املنصة، ومع تحّول معظم 
شبكة متطوعات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة إىل استخدامها عىل مدار الشهور القادمة 

– لقد مّكْنتم املجتمع العاملي من التواصل كام مل يحدث من قبل. 

منصة "نريان املخيم" تضم: 

 939
مستخدًما

 74
من املنظامت األعضاء

 96
موضوًعا مغطى

 75
فّعاليــــة
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حركة مرشدات وفتيات كشافة ذات جودة

إن مراكزنا العاملية أساسية يف استحداث فرص التواصل 
العاملي، وهي أيًضا مراكز حيث ميكن إظهار الجودة يف حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة.

لقد أحببتم مراكزنا العاملية ودعمتموها خالل األوقات 
الصعبة والتحديات، وقد ساعدمتوها عىل االستمرار عندما 

اضطرت إلغالق أبوابها. فكانت نتيجة التزامكم أنها تستطيع 
اآلن العودة إىل االزدهار مرة أخرى.

فتح "نزل السالم" )Pax Lodge( أبوابه يف فرباير، 
ورحب بأكرث من 2500 من الزوار منذ ذلك 

الحني، مبا يف ذلك مجموعات مرشدات وفتيات 
الكشافة من اململكة املتحدة والواليات املتحدة 

األمريكية.

أعاد "شاليهنا" )Our Chalet( فتح أبوابه 
بنجاح أمام ضيوف اإلرشاد والكشافة العاملية يف 
شهر مايو، وقد استقبل بالفعل زواًرا من زامبيا 
والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة 

والدامنارك ويتطلع لضيافة املزيد من الزوار هذا 
العام.

فتح "سانجام" )Sangam( أبوابه رسميًّا يف شهر 
يونيو مستقبالً مجموعاته العاملية األوىل من 

جميع أنحاء العامل. 

سيفتح "كوسافريي" )Kusafiri( يف عام 2023، 
فرتقبوا هذه املعلومات التي سيتم املشاركة بها يف 

وقٍت الحٍق من هذا العام.

* املركز العاملي "كابينتنا" )Our Cabana( مغلق حاليًّا 
ويخضع ملراجعة املجلس العاملي.

يقوم طاقم العمل باملراكز العاملية بعمٍل رائعٍ خالل هذه 
الفرتة الصعبة، وقد حصلوا عىل الدعم من هداياكم السخية 
ويتطلعون للمستقبل. ستكون املراكز العاملية مراكز ألنشطة 

يوم الذكرى العاملي يف عام 2023 كام كانت يف السنوات 
السابقة لجائحة كوفيد. فشكرًا عىل دعمكم ملستقبٍل زاخٍر 
بتجارب املرشدات وفتيات الكشافة ذات الجودة يف بيئات 

عاملية. 

"لقد منحتني املرشدات هذا الصوت، وأنا لست الشخص 
ذاته بدونه. نصيحتي لكافة الفتيات والشابات عدم 

التقليل من الذات. إذا كان لديكن إرادة التعلُّم وإذا 
شعرتن بالتمكني، سيكون بإمكانكن القيام بأي يشء."

إيزابيال كالداس، الربازيل

من خالل برامجنا العاملية ومرشوعات 

الرسالة الجوهرية، نحن نقدم مرشوعات 

يف 45 دولة تغطي موضوعات التغرّّي 

املناخي والعنف القائم عىل النوع 

االجتامعي واملنارصة بقيادة الفتيات 

وغرّيها من املوضوعات. 
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القيادة والصوت 

لقد سمح دعمكم لصندوق يوم الذكرى العاملي للجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة بتخطيط وإعداد ندوة چولييت لوو لعام 2022. فشاركت 

املشاركات يف التدريب والندوات وورش العمل بغرض إعدادهم ملرشوعاتهن 

الفردية، وقد قدّمن مرشوعاتهن يف منتصف ديسمرب وسيُعّدن اآلن ملجتمعاتهن 

لتطوير أفكارهن وتنفيذها. تعترب ندوة چولييت لوو مرشوع القيادة الرئييس لنا، 

وقد قدمتم االستثامر املطلوب لتخطيط هذا املرشوع وإعداده. 

هذا العام، قمتم مبساعدة 500 من املوفدات للمشاركة من 80 دولة، افرتاضيًّا.

باإلضافة إىل ندوة چولييت لوو، تقدم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة الفرص للفتيات للمنارصة من أجل حقوقهن. هذا العام، متكنت 14 من 

الشابات بصفتهن بطالت للمنارصة العاملية من املشاركة يف لجنة األمم املتحدة 

املعنية بوضع املرأة. وقد اجتمعت بطالت املنارصة العاملية من أربعة أقاليم مع 

ُصّناع القرار يف بالدهن وشاركن يف منصة عاملية مع كبار املسؤولني للحديث عن 

تجاربهن املتعلقة بالتغرّي املناخي وأثره عىل الفتيات وكيف يرغنب يف أن تعكس 

السياسات ذلك وضامن أن تُصبح الفتيات جزًءا من عملية صناعة القرار. 

إن دعمكم يضع الشابات يف مكان الحدث، ومينحهن الفرصة الستخدام أصواتهن 

للتصدي لألمور التي تؤثر عليهن. فيساعد دعمكم يف إعدادهن لهذه املحادثات 

من خالل تدريب القيادة واملنارصة، بحيث عندما يجّدن أنفسهن أمام قادة العامل، 

يُصبح بإمكانهن متثيل الفتيات والشابات يف كل مكان. 

"إن حضور ندوة چولييت لوو قد منحني األجنحة يك 
أطرّي، وقد جئت إلظهار أن هكذا يجب أن تكون األمور.. 

إن األمور التي كانت مبثابة حواجز بالنسبة يل كقائدة، 
علمتني ندوة چولييت لوو أن أتخطاها." 

لويس نكهومو، مالوي.

شاركت 500 موفدة 
من 80 دولة
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برنامج يوم الذكرى العاملي

بدأ موضوع يوم الذكرى العاملي لعام 2022 برحلة مدتها ثالثة أعوام للمرشدات وفتيات الكشافة ليصبحن قائدات واعيات 

بالبيئة. 

سنقوم كل عام بالبناء عىل هذا املوضوع البيئي واستكشاف الروابط بني البيئة واالهتاممات العاملية األخرى.

يهدد التغرّي املناخي والتدهور البيئي عاملنا ومستقبلنا. حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي لعام 2022؛ عاملنا، مستقبلنا 

املتكافئ، تحتفل بالنساء والفتيات الاليت صنّعن الفرق كصانعات للتغيري البيئي. وقد تلهمكم قصصهن للتعرف عىل 

واستكشاف الصلة بني املناخ واملساواة بني الجنسني. 

ما زالت الحزمة متاحة عرب اإلنرتنت. ميكنكم معرفة املزيد عن النوع االجتامعي والبيئة من خالل سبعة من صانعات التغيري 

من جميع أنحاء العامل، واستكشاف الصلة بني التغرّي املناخي واملساواة بني الجنسني! مستخدمني األنشطة كدليل، تعرفوا عىل 

كيفية تأثر الفتيات والشابات بدرجات متفاوتة باملشكالت البيئية واستكشفوا كيف ميكنكم الحديث علًنا واتخاذ اإلجراءات 

لعامٍل أفضل. 

حزمة األنشطة لعام 2023 متاحة اآلن أيًضا للتنزيل والبدء يف االستعداد لهذا اليوم. واملوضوع هو "عاملنا، مستقبلنا السلمي، 

البيئة والسالم". ويعرض قصة ميكو، وهي فتاة تبدأ يف رحلة للبحث عن السالم والتوازن يف عاملها. تحدي السري العاملي الخاص 

هو أحد األنشطة لعام 2023، ونأمل أن تشارك الحركة بكافة مجاالتها يف هذا التحدي. ميكنكم معرفة املزيد من خالل "نريان 

املخيم" هنا.

إن تربعاتكم لصندوق يوم الذكرى العاملي مُُيكِّن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة من االستمرار يف إعداد 

وتطوير هذه الحزمة الرائعة من األنشطة. فبدون كرمكم، لن يُصبح من املمكن وضع هذا اليوم املمّيز يف التقويم الخاص 

باملرشدات وفتيات الكشافة واالحتفال به من خالل برنامج يوم الذكرى العاملي. أنتم أساسيون يف استمرار املحافظة عىل كل 

رون وتحبون يف يوم الذكرى العاملي. إن التزامكم املستمر يعني أننا نستطيع سنويًّا تحسني وتعزيز ما نقدمه للحركة،  ما تقدِّ

وأن نجعله أكرث إتاحة وامتاًعا وأكرث تثقيًفا عاًما بعد عام. 

2022: عاملنا، 
مستقبلنا املتكافئ

البيئة واملساواة بني الجنسني
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التربع لصندوق يوم الذكرى العاملي

كام تعلمون من خالل هذا التقرير ومن سنوات دعمكم 

له، فإن صندوق يوم الذكرى العاملي حيوي بالنسبة ألعامل 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. فهو يقدم 

املساعدة والدعم األساسيني حيث االحتياجات األكرب، يف كافة 

نواحي عمل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

مع الفتيات والشابات. كام عرضنا، يساعد الصندوق يف 

تكوين منظامت أعضاء مزدهرة، وتقديم تجارب ذات جودة 

فيام يخص اإلرشاد والكشافة للفتيات، ودعم املجتمع العاملي 

بالروابط العاملية، ومنح الشابات األدوات الالزمة للقيادة 

والفرصة ليك تُصبح أصواتهن مسموعة. يتكون الصندوق من 

تربعات األعضاء يف جميع أنحاء العامل؛ أعضاء مثلكم، ممن 

يرغبون يف دعم أخواتهم املرشدات وفتيات الكشافة من 

خالل الربامج والفرص املتميزة. 

مع تزايد الدعم للصندوق، فقد زاد ما ميكن تقدميه لفتيات 

وشابات الحركة منذ عام 1932. فتطّور الصندوق حتى أصبح 

برنامًجا مستقالً يقدم التمويل ملرشوعات ومبادرات عدة عىل 

مستوى عامل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

إال أن الجائحة الحديثة التي أملت بالعامل واملناخ العاملي نتج 

عنهام انخفاض املشاركة يف الصندوق. فانخفض عدد املتربعني 

من األفراد والفرق والوحدات واملنظامت األعضاء عاًما وراء 

عام، منذ عام 2019. 

بعد املشاركة يف األنشطة التي تم إعدادها يف الحزمة، تربعوا 

لصندوق يوم الذكرى العاملي. كل تربع، مهام كان حجمه، 

ث الفرق وسيعني أن برنامج يوم الذكرى العاملي  سيُحدِّ

يستطيع االستمرار. شكرًا لكم. 

أنا مرشدة أو فتاة كشافة

1 اإلجراء  االنتهاء من أنشطة يوم الذكرى العاملي.

2 الجمع  جمع التربعات من الوحدة أو الفرقة أو املجتمع 

لالنتهاء من األنشطة.

3 التـربع  تسليم التربعات التي تم جمعها للمنظمة العضو 

أو التربع بشكٍل مبارٍش للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة عرب منوذج التربع املرفق.

أنا منظمة من املنظامت األعضاء

1 التشجيع يتم تشجيع األعضاء عىل القيام بأنشطة يوم 

الذكرى العاملي املوجودة بحزمة األنشطة وجمع التربعات.

2 املشاركة  يتم املشاركة بتقرير األثر والقصص مع األعضاء 

ليعلموا كيف تساعد تربعاتهم. 

3 التثقيف  تثقيف األعضاء فيام يخص كيفية التربع ومكان 

إرسال التربعات. 

4 التـربع  ميكن إرسال تربعاتكم الخاصة بيوم الذكرى 

العاملي مبارشًة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

عرب منوذج التربع املرفق.

شكرًا لكم. يساعدنا كرمكم يف الوصول إىل مزيد من الفتيات 

ن بالفرص املغرّية للحياة.  والشابات ومّدهُّ

لالستفسار، يرجى املراسلة من خالل

changinglives@wagggs.org صندوق يوم الذكرى العاملي

بحاجة ملساعدتكم؛ فأنتم أساسيون يف ضامن

 استمرارية منو هذا العمل الرائع كل عام. 

ساعدوا يف إعادة بناء الصندوق وادعموا هذا اليوم املمّيز يف 

التقويم الخاص باملرشدات وفتيات الكشافة. 

mailto:changinglives%40wagggs.org?subject=


Card no.                                                                                             Card security code (Last 3 or 4 digits on signature strip)

Expiry Date (dd/mm/yy) ___________________________________________     Start Date (dd/mm/yy) ______________________________________________
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First name ______________________________________________     Last Name __________________________________________
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Country ______________________________________________     Postcode  _____________________________________________
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We’d love to keep you updated on our transformative workwith girls and young women.
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(Please tick 3 currency and amount and then select your method of payment below)
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        for USA donors to donate)
        Online Click here
        Cheque       Please find enclosed my cheque payable to WAGGGS
        Bank Transfer I made a Bank Transfer on (dd/mm/yy)  Bank:  _____________________________________________

        Credit/Debit Card                                        Please tick the box if paying by American Express

Personal Details

I would like to make a world thinking day donation
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141 Ebury Street, London SW1 
9PQ, England

SortCode/BankNo:60-07-29
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        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 Captial Gains Tax for the current tax year that is
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شكًرا لكم

اإلقليم األورويب

اإلقليم اإلفريقي

إقليم آسيا واملحيط الهادئ

إقليم نصف الكرة الغريب

اإلقليم العريب

لقد ساعدمتونا هذا العام يف تحسني برنامج يوم الذكرى العاملي وذلك باملشاركة باملعلومات الراجعة من خالل استبيان. فيام 

ييل بعد الردود التي وصلتنا عرب األقاليم الخمسة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

"لقد أعجبتني الحزمة كثريًا، وسيكون من املفيد 
وجود فريق لتخصيص األنشطة أو املصطلحات 

املستخدمة يف التطوير. لقد أعجبني كثريًا موضوع 
املساواة ألنه من الجوانب التي ستعمل املنظامت 
األعضاء عىل تطويره بشدة يف مرشدات املكسيك."

"األنشطة املشابهة لهذه الحزمة تحفز فتيايت بشكٍل 
أكرب بالحديث علًنا والتعبري عن اآلراء!"

"حزمة أنشطة ممتازة هذا العام تتضمن 
أنشطة مناسبة لكافة األعامر."

"بصفتي من بطالت املنارصة لهذا العام، 
قررت االجتامع باملرشدات يف منظمتي 

بغرض نرش الوعي فيام يخص التغرّي املناخي 
يف سياق املساواة بني الجنسني."

"إنه مفهوٌم رائع، وقد كانت املوضوعات 
املطروحة ذات صلة بحيث تستطيع الفتيات 

يف جميع أنحاء العامل تفهُِّمها بغض النظر 
عن خلفياتهن الثقافية والدينية واالجتامعية. 

تأيت الفتيات يف منطقتي من خلفيات 
مختلفة وقد استمتعن باألنشطة."

"إن توصيل فكرة تطوير قدرات 
النساء مهم للغاية كقضية 

ويجب طرحه يف يوم الذكرى 
العاملي املقبل."

"أؤمن بأن املساواة بني الجنسني ال تزال من القضايا املهمة يف 
كينيا. بدايًة، يف االنتخابات املحلية يف كينيا هذا العام، كان لدينا 
امرأة ترشحت ملقعد نائب الرئيس، ولكن هناك بعض األشخاص، 

ومن بينهم نساء، ال يعتقدون يف وجود امرأة يف مثل هذا املنصب 
الرفيع. النساء بحاجة للتمكني، خاصًة يف القرى. تنشأ النساء ويف 

اعتقادهن أن املرأة ال دور لها سوى أن تكون أم وربة منزل. 
سأشارك بكل رسور يف هذا التمكني. شكرًا لكم. "

"تم االستمتاع باألنشطة بدرجة كبرية 
وكانت ردود أفعال املشاركة طاغية 

للغاية."

12


	ARABIC_Impact Report
	Donation Form
	ENG_WTD_Impact Report2022

	ARABIC_Impact Report

	First Name 2: 
	last Name  2: 
	Street Address 2: 
	email 2: 
	Postal code 2: 
	donate 3: Off
	donate 4: Off
	donate 5: Off
	email 3: 
	Street Address 3: 
	Postal code 3: 
	donate 6: Off
	donate 7: Off
	donate 8: Off
	donate 9: Off
	donate 10: Off
	donate 12: Off
	donate 13: Off
	donate 14: Off
	donate 15: Off
	donate 11: Off
	Card no: 
	Card no 1: 
	Card no 2: 
	Card no 3: 
	Card no 4: 
	Card no 5: 
	Card no 6: 
	Card no 7: 
	Card no 8: 
	Card no 9: 
	Card no 10: 
	Card no 11: 
	Card no 12: 
	Card no 13: 
	Card no 14: 
	Card no 15: 
	Card no 16: 
	Card no 17: 
	Card no 18: 
	Card no 19: 
	Card no 20: 
	Card no 21: 
	donate 16: Off
	email 4: 
	email 5: 
	email 6: 
	email 7: 
	email 8: 
	email 9: 


