
إن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تتعلق باملواطنة، والخدمة لآلخرين والتضامن والصداقة العاملية. لقد ظلت حركة املرشدات وفتيات الكشافة تُطبّق هذه القيم عملياً، بالقيام 

بأعامل رائعة ملساندة الالجئني يف مجتمعاتهم. ويف هذا العام، يف اليوم العاملي لالجئني، نريد أن نقدم عرضاً لهذا العمل واملساهمة اإليجابية التي تقدمها املرشدات وفتيات الكشافة 

بأنحاء العامل. ولتحقيق ذلك، فإننا نريد أن نكون مصدر إلهام لآلخرين بداخل الحركة وخارجها، ليفعلوا املزيد ملساعدة مجتمعات الالجئني. 

تحتوي هذه الرزمة عىل أفكار ملا ميكن أن تفعلوه ملساندة الالجئني يف مجتمعاتكم وكيف ميكن أن تحتفلوا باليوم العاملي هذا العام.

 

بداخل هذه الرزمة:

عادية  حياة  يعيشون  كانوا  لقد  ومثيل.  مثلك  الناس.  كل  مثل  أناس  الالجئني 

قبل ترحيلهم، وأن أكرب حلم يراودهم اآلن هو أن يتمكنوا من العيش بطريقة 

إنسانيتنا  نتذكر  دعونا  لالجئني،  العاملي  اليوم  هذا  ويف  أخرى.  مرة  طبيعية 

املشرتكة، ونحتفل بالتسامح والتنوع، ونفتح قلوبنا لالجئني يف كل مكان.  
 

- بان يك- مون، السكرتري العام لألمم املتحدة
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الرسائل الرئيسية:

هناك املزيد واملزيد من الناس الذين تم ترحيلهم حالياً بسبب النزاعات عىل نحو يفوق أي فرتة سابقة منذ الحرب العاملية الثانية. وهذه كارثة  إنسانية عىل نحو مل    

يسبق له مثيل.  

إننا نستطيع بل يجب أن نتخذ إجراءات ملساندة الالجئني، الذين يستحقون تعاطفنا ومساندتنا. إن الالجئني هم أناس مثلك ومثيل – لقد      

اتخذوا االختيارات الطبيعية بالهروب من مناطق الحرب والرصاعات الخطرة.  

إن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تتعلق باملواطنة وخدمة اآلخرين والتضامن والصداقة الدولية. إننا نؤمن مبساعدة اآلخرين ممن هم يف حاجة.  

وال يكفي ما يجري تنفيذه حالياً ملساندة الالجئني، وخاصة الفتيات والسيدات. إننا نناشد الحكومات ووكاالت الغوث اإلنسانية لتقديم املزيد من املساندة الشاملة    

واملرتابطة. وباإلضافة إىل متطلبات املعيشة األساسية، ونخص بالذكر الطعام والكساء واملأوى، فإن الفتيات والشابات يحتجن أيضاً إىل:    

الحامية من العنف القائم عىل نوع الجنس  -  

أماكن آمنة ومساندة معنوية نفسية  -  

التعليم – شامالً التدريب عىل سبل العيش وتنمية املهارات – إلعادة بناء آمالهم للمستقبل.  -  

إننا نناشد الحكومات أن:  

تفتح حدودها وتقبل مزيداً من الالجئني  -  

تخصص مزيداً من املوارد املالية ملساندة الالجئني  -  

تتأكد عام إذا كانت هذه املوارد تُوّجه نحو احتياجات النساء والفتيات  -  

تعمل يف رشاكة مع املنظامت غري الحكومية املحلية والدولية ملواجهة تحديات هذه األزمة  -  

املعرفة عن الالجئني

هناك الكثري من سوء الفهم املنترش عن الالجئني. إذ ال يدرك الكثريون جذور أزمة الالجئني الحالية وملاذا اضطر الكثري من الناس إىل الهروب والنزوح من بيوتهم. وننتهز هذه الفرصة 

يف هذا اليوم العاملي لالجئني لتعرفوا املزيد عن مواقف الالجئني باستعامل بعض من املصادر التالية:

UNHCR Tracks Project  قراءة قصص شخصية من الالجئني واملحن التي كانوا يواجهونها يف رحلتهم. وذلك عىل موقع اإلنرتنت  

استكشاف هذه املجموعة الكبرية من املصادر التعليمية التي جمعتها جريدة الجارديان the Guardian ملعرفة األنشطة الخالقة التي      

ميكنكم استخدامها مع األطفال والشباب من كافة األعامر لفهم املزيد عن الالجئني وظروفهم    

الكشافة  وفتيات  للمرشدات  العاملية  الجمعية  توجه  عن  التفاصيل  من  ملزيد 

تجاه أزمة الالجئني، يُرجى قراءة الورقة الخاصة بسياستنا هنا.

http://tracks.unhcr.org/
http://www.theguardian.com/teacher-network/2015/may/25/how-to-teach-refugees
https://www.wagggs.org/documents/1073/WRD_PolicyPaper_AR.pdf


ما الذي ميكن أن تفعلوه لتقديم املساعدة

هناك الكثري من الناس الذين يريدون أن يفعلوا شيئاً ملساعدة الالجئني يف مجتمعاتهم وبأنحاء العامل، ولكن ال يعرفون ما الذي ميكن أن يفعلوه. إليكم بعض األفكار كبداية:

جمع األموال

قرروا أوال من الذي تريدون أن تجمعوا األموال ألجله، وقد تشمل خياراتكم:  )1

منظمتكم العضو، إذا كانت جمعياتكم تقوم بالفعل بأعامل ملساندة الالجئني.  -

منظمة عضو يف بلد آخر ملساندة الالجئني. اتصلوا بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وبإمكاننا أن نجعلكم عىل اتصال باملنظامت      -

األعضاء التي تقوم بأعامل رائعة بأوروبا والرشق األوسط وأفريقيا.  

WAGGGS الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  -

UNHCR املفوضية السامية لالجئني باألمم املتحدة  -

جمعية خريية محلية أو دولية أخرى تساند الالجئني  -

اختاروا أسلوب خالق لجمع األموال لجمعيتكم الخريية التي اخرتمتوها. ومن ضمن األفكار نخص بالذكر:  )2

استضافة سهرة لعرض فيلم. مع تقديم فيلم مرتبط بأزمة الالجئني والتربع باإليرادات من مبيعات التذاكر.  -

الجري، امليش أو سباق الدراجات. إطلبوا من أصدقائكم وأفراد عائلتكم أن يقوموا بتقديم الرعاية املالية ملشاركتكم يف ماراثون أو حدث أو فعالية لركوب الدراجات.  -

استضافة فعالية. ميكنكم تنظيم عشاء، أو معرض، أو ليلة ملسابقة فوازير أو قراءة الشعر – بحسب رغبتكم!  -

حددي لنفسك مهمة تتسم بالتحديات )فمثالً االستغناء عن يشء تحبيه ملدة شهر( واطلبي من أفراد العائلة واألصدقاء أن يدعموك باملال      -

لتحقيق هدفك.  

مناشدة للتربع Crowdfund . تعمل منصة مثل JustGiving )ألجل العطاء( أو VirginMoneyGiving )التربع باألموال(، ملساندة جهودكم  لجمع     -

األموال.  

جمع اإلمدادات واملستلزمات

ميكنكم مساندة الالجئني مبارشة عن طريق جمع األشياء التي يحتاجون إليها والتربع بها. وأول خطوة هي أن تجدوا جمعية خريية يف منطقتكم تقبل التربعات وتسألوهم أي 

أنواع من األشياء التي يقبلونها. تأكدوا من سؤال جمعيتكم الخريية ما هو أكرث يشء مفيد قبل أن تبدءوا عملية جمع األشياء. ومبجرد معرفتكم عن األشياء التي ميكنكم التربع بها، 

عندئذ ميكنكم أن تبدءوا جمع هذه الحاجيات!

قد يحتاج الالجئني إىل أشياء مثل:

املالبس، واألحذية، واملعاطف، واللفاحات )إيشاربات( وأغطية الرأس  

مستحرضات مثل فرشة األسنان، ومعجون األسنان، وفرشاة الشعر، وصابون هالم لالستحامم  

إمدادات القرطاسية مثل األقالم الجافة واألقالم الرصاص، ومفكرات الكتابة  

الكتب، واللعب، واألدوات واألجهزة   

زيادة التوعية

مع إزدياد أعداد الالجئني باستمرار يف السنوات األخرية، ازدادت مستويات التخوف والرهبة املوجهة ضدهم، ومن الرضوري زيادة التوعية بخصوص الالجئني – من هم، وملاذا 

يهربون، وملاذا يحتاجون إىل مساندتنا بل يستحقونها. وفيام ييل بعض األشياء التي ميكنكم أن تفعلوها لزيادة التوعية وتشجيع املزيد من املواقف املنفتحة ومواقف التقبل نحو 

الالجئني:

.#WithRefugees كتابة مقال بجريدتكم املحلية عن األسباب التي تجعلكم تقفون مع الالجئني ملساندتهم  

إجراء مقابالت مع الالجئني ومساعدتهم يف مشاركة قصصهم بترصيح منهم ومبشاركتهم. وميكن أن يكون ذلك عىل بلوج )مدونة عىل اإلترنت( أو من خالل     

معرضللصور أو يف مناقشة أو فعالية تقودها مجموعة، أو بأي صورة ترونها األفضل مالمئة معرض للصور.  

من خالل وسائل التواصل االجتامعي! استخدموا الهاشتاجات التالية لنرش الكلمة:  

  هاشتاج WithRefugees# . وهو الهاشتاج الرسمي الذي اختاره املفوض السامي لشئون الالجئني التابع لألمم املتحدة  UNHCR يف  هذا  العام لليوم  

العاملي لالجئني.  

 #Refugees #ScoutGuideSupport  

https://www.wagggs.org/en/
http://www.unhcr-arabic.org/cgi-bin/texis/vtx/home
http://uk.virginmoneygiving.com/giving/
https://home.justgiving.com/


إقامة الحمالت وكسب التأييد

تعاين االستجابة الحالية ألزمة الالجئني من نقص وعدم كفاية خطرية. وميكنكم التحدث جهاراً وعالنية وأن تطلبوا من حكومتكم أن تفعل املزيد ملساندة الالجئني:

  .#WithRefugees تقولون فيه بأنكم تقفوا جنباً إىل جنب مع الالجئني UNHCR التوقيع عىل التامس املفوض السامي لشئون الالجئني باألمم املتحدة  

وسوف  يستخدم املفوض السامي لشئون الالجئني باألمم املتحدة UNHCR عريضة االلتامس هذه ملناشدة الحكومات وكسب تأييدها يف الجمعية العمومية لألمم    

املتحدة املزمع أن تنعقد خالل شهر سبتمرب / أيلول. تتوفر عريضة االلتامس هذه للتوقيع عليها هنا  

ابدءوا عريضة التامسكم الخاصة مبناشدة حكومتكم الستقبال مزيد من الالجئني أو لتخصيص مزيد من املوارد ملساندة احتياجاتهم. وقد حصلت   

petition in the UK )عريضة االلتامس( باململكة املتحدة عىل ما يزيد عن 450.000 توقيع وقد جرت مناقشتها يف الربملان.   

اكتبوا خطاباً إىل مسئوليكم املنتخبني. بيثاين جاردن Bethany Garden إحدى الفتيات املنتمية لفتيات الكشافة باسكتلندا wrote a letter كتبت    

خطاباً إىل رئيس الوزراء باململكة املتحدة تحثه عىل أن يفعل املزيد ملساندة الالجئني. وميكنكم حشد املرشدات وفتيات الكشافة بأنحاء البلد لالنضامم     

إليكم وكتابة خطابات  أيضاً!

افعلوا شيئاً خالقاً لتربهنوا لحكومتكم مدى أهمية هذه القضية. وقد قامت فنانة صينية اسمها آي وي وي Ai Wei Wei  بتغطية القاعة األملانية لالحتفاالت    

املوسيقية  بعدد life jackets 14,000 14,000 سرتة نجاة إلحياء ذكرى أولئك الذين فقدوا حياتهم يف البحر محاولني أن يشقوا طريقهم يف رحلتهم    

إىل أوروبا. وقد قام الناشطون من هيئة العفو الدولية بهولندا Amnesty International Netherlands بوضع 400  مرتبة   

welcome mats 400 ترحيب خارج الربملان  الهولندي ليؤكدوا مساندتهم لالجئني. وبعد الحصول عىل ترصيح من مسئوليكم املحليني، ميكنكم تنظيم    

مظاهراتكم الخاصة أو معروضاتكم خارج مبنى هام أو يف مكان عام يف مدينتكم.   

مشاركة قصتكم

هذه مجرد أفكار ملساعدتكم يف البدء يف التفكري فيام ميكنكم أن تفعلوه يف هذا اليوم العاملي لالجئني، وعىل مدار العام، ملساندة الالجئني. 

فمهام كانت األشياء التي اخرتتم أن تفعلوها، نرجو احاطتنا علامً بها! 

التقطوا صورة فوتوغرافية ملرشداتكم وفتيات الكشافة أثناء العمل وهم يساندون الالجئني. تأكدوا من إدخال عالمة WithRefugees# تحت صورتكم الفوتوغرافية يف 

مكان ما. 

ثم شاركوا صورتكم الفوتوغرافية معنا عن طريق إرسالها كتغريدة wagggs_world twitting@ باستعامل  WithRefugees# أو مشاركتها معنا عىل الفيس بوك. 

إننا ننتظر استجابتكم عن الكيفية التي ستساعدون بها الالجئني أينام كنتم وملشاركة قصصكم مع مجتمعنا العاملي.

http://www.unhcr.org/refugeeday/cy/
https://petition.parliament.uk/petitions/105991
https://www.wagggs.org/en/news/living-promise-girls-guides-and-girl-scouts-supporting-refugee-children/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/685790931562417/
https://www.facebook.com/ajplusenglish/videos/685790931562417/
https://az734552.vo.msecnd.net/cache/0/f/c/a/3/2/0fca3226f816a08bc8b7c6ad546f6e6f700ebfe5.jpg



