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 االستعراض السنوي
لتأثيرنا في عام 2017



لكل فتاة  من أجل عالمها
سمي تشين شي مين، وأنا من تايوان. 

وبصفتي من الزهرات، فقد انضممت إلى العديد من األنشطة وكّونت صداقات مع 
مختلف األشخاص. مما أكسبني رؤيًة أوسع نطاًقا. وأصبحت أكثر استقالًل وجعلني 
أحب مساعدة اآلخرين. فأصبحت أعرف متعة مساعدة اآلخرين. نحن نؤدي العديد 

من الخدمات في المجتمع المحلي تحت إشراف قائدات الفرق، مثل العناية بكبار 
السن الذين يعيشون وحدهم، أو اللعب مع األطفال في دار األيتام، أو أداء أعمال 

التنظيف في المجتمع. 

فالقيام بعمل جيد كل يوم يمكن أن ينشر اللطف والمحبة في المجتمع. 

تشين شي مين، زهرة، تايوان

ينبغي لباقي الفتيات أن يشاركن في حركة المرشدات ألنها تعلّم الوحدة والتأخي بغض النظر 
عن الطائفة أو اللون أو الدين أو غير ذلك. فهي تمنح الثقة إلبداء الرأي من المنبر وإدراك 

األهداف وتحقيقها. وهي تساعد أيًضا على تطوير العديد من المهارات وتشجيعك على النمو 
بصفتك الفردية. 

فتدركين أهميتك وتتعلمين التعاون مع أشخاص آخرين لديهم طرق تفكير وخلفيات مختلفة. 
وتتعلمن العمل سوًيا وتحقيق النجاح. 

ففي عالم منقسم على نفسه، هذا يمنح اإلحساس بالحب والتآزر. 

أيمين، مرشدة راشدة، باكستان

يعد استعراضنا السنوي وقًتا مهًما للتفكير في إنجازاتنا والتأمل في عملنا خالل الـ 12 شهًرا الماضية. واألكثر 
من ذلك، فإنه يعد فرصًة لتبادل النقاط البارزة في التأثير المذهل الذي تحدثه حركة المرشدات وفتيات الكشافة 

للفتيات والشابات عبر العالم. 

واحتفاًل بعملنا في عام 2017، وإبراًزا لدعمنا الفتيات والشابات على النمو واكتساب األصدقاء وتحقيق 
قدراتهن، فإني أود أن أبدأ استعراضنا السنوي بكلمات بعض من نسائنا الشابات الملهمات. 

شاركت أيمين وتشين شي مين بقصتيهما معنا في يوم الذكرى العالمي لعام 2017. إذ تدعو كلماتهما المزيد 
من الفتيات لالنضمام إلى حركتنا. فهذه الكلمات تنقل التأثير الشخصي الذي أحدثته حركة المرشدات وفتيات 
الكشافة في حياتهما: بناء ثقتهما، واكتشافهما لتجارب جديدة، ومساعدتهما على تطوير المهارات والستقالل. 

كما تعد كلماتهما دلياًل على التأثير األوسع نطاًقا الذي تحدثه حركتنا في المجتمعات المحلية وفي العالم أجمع. 
في 150 بلًدا، تحدث الفتيات، مثل أيمين وتشين شي مين، فرًقا. وأينما توجد حركة المرشدات وفتيات 

الكشافة، فإن الفتيات يقودن ويتخذن اإلجراءات ويدافعن عن حقوقهن ويوجهن أقرانهن ويساعدن اآلخرين. 

يشرفني أن يتم انتخابي رئيسًة للمجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في مؤتمرنا العالمي 
السادس والثالثين في مدينة دلهي بالهند. كما إن تفاني 1.5 مليون متطوعة وداعمة يعد مصدر إلهام لي، إذ 

يعزز حماسهن وإسهاماتهن من تأثير حركتنا ونطاقها. ولذا، أود أن أبدي امتناني العميق لهن.

وبينما نتطلع إلى المستقبل، فإننا نرى حركتنا قوية، نشيطة، متحدة، تعمل على تحقيق تأثير أكبر. فسنزيد 
من قدرة منظماتنا األعضاء وأدواتها. وستستمر حركة المرشدات وفتيات الكشافة في إتاحة الفرص الرائعة 

للفتيات والنساء الشاّبات. كما سوف نعمل على الوصول إلى المزيد من الفتيات وخلق عالم أكثر تكافًؤا وأماًنا 
وسعادةً لكل فتاة. 

مع خالص التحيات، 

آنا ماريا ميدروس - رئيسة المجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
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فهنالك إمكانات غير محدودة في جميع الفتيات - إمكانات للقيادة والتعلم واإلبداع وإحداث التغيير. ومع ذلك، 
تواجه النساء والفتيات من سائر أنحاء العالم العقبات والتمييز وانعدام المساواة، مما يحد من قدراتهن. ولذا، فإن 

افة وجدت لمساعدة كل فتاة في تحقيق إمكاناتها. فنحن أكبر منظمة  الجمعّية العالمّية للمرشدات وفتيات الكشَّ
تطوعية للفتيات والشابات في العالم، إذ نمثل 10 ماليين شابة. وما تمكنا من العمل إل بفضل متطوعاتنا 

المتفانيات والملهمات. وباعتبارنا المنظمة األم لحركة المرشدات وفتيات الكشافة على مستوى العالم، فإننا نعي 
القضايا التي تمس الفتيات ألن أصواتهن وآرائهن تشّكل كل أفعالنا. فنحن هنا من أجل كل فتاة وأي فتاة، سواء 

كانت تعيش في السويد أو سريالنكا أو سانت لوسيا أو الصومال أو سوريا.

عن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

رؤيتنا:
 الفتيات والشابات كلهن جديرات بالحترام، ويعملن على تغيير العالم 

رسالتنا:
تمكين الفتيات والشابات من تحقيق كامل قدراتهن باعتبارهن 

مواطنات مسئولت في العالم

MAGNUS FRODERERG
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“لقد أثرت الحرب تأثيًرا سلبًيا على بلدي، ومع ذلك، أشعر 
بالمتنان ألن هذا التأثير لم ينل مني شخصًيا. بدًل من 
ذلك، فقد جعلتني أقوى وساعدتني على إدراك ما أريد 

فعله في حياتي. لقد جعلتني أعي أهمية التعليم، الذي يعد 
األن أهم أولوياتي. في أثناء العطالت، أحضر أنشطة 
المرشدات. لقد ساعدتني بشدة، فهي أحد األسباب التي 
تجعلني أعتبر نفسي ناجحة.” )شام، 22 عاًما، سوريا(

في المؤتمر العالمي السادس والثالثين، أصبحت 
سوريا وأروبا وأذربيجان وفلسطين أعضاًء كاملي 

العضوية في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة، بينما أصبحت ألبانيا والنيجر أعضاًء 

منتسبي العضوية. وبذلك، نمت عضويتنا إلى 150 
بلًدا. وقد أعربت المفوضة الدولية للحركة الكشفية، 

ريم، عن فخرها الشديد بهذا اإلنجاز: 

“الحصول على العضوية الكاملة في الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة هو أمر مهم لكشافة 
سوريا. فهو نوع من النصر لنا أن نرفع الراية 

في هذه الفعالية الدولية؛ مما يثبت أننا نحرز تقدًما. 
فعندما نتمكن من العمل في مثل هذا الوضع وهذه 

الصعوبة، فإن ذلك يعد نصًرا.”

المنظمات الوطنية التي نعمل معها متنوعة تنوًعا كبيًرا. فباإلضافة إلى 
إتاحة الفرص والتدريبات والفعاليات الدولية، فنحن ملتزمون بتقديم دعم 
مصمم خصيًصا لمساعدة كل منظمة على االزدهار. وبما إننا رأينا التأثير 

التي تحدثه حركة المرشدات وفتيات الكشافة، فإننا نعمل مع المنظمات 
الوطنية والمتطوعات للوصول إلى عدد أكبر من الفتيات في المزيد من 

المجتمعات المحلية.

150 بلًدا - نمت حركتنا في عام 2017 لتستوعب المنظمات األعضاء من 	 
أربعة بالد جديدة. 

1.3 مليون عضو في إقليمنا األفريقي. ومع نمو بلغ أكثر من 350000 	 
عضو على مدار 3 أعوام، فقد كان ذلك نجاًحا آخر احتفلنا به في مؤتمرنا 

العالمي السادس والثالثين في دلهي.

بناء القدرات

في عام 2017، بدأنا مشروًعا مهًما لتحسين طريقة تقديمنا للدعم والتدريب 
والتوجيه المالئم لمنظماتنا األعضاء البالغ عددها 150 منظمة. فسيستخدم 

إطارنا لبناء القدرات لتعزيز أفضل الممارسات في العديد من المجالت، 
بما في ذلك التخطيط الستراتيجي والحوكمة وتجارب الفتيات والستقدام 

والستبقاء. 

تنمية عضويتنا 

استمر فريق الستجابة السريعة، المكون من 17 متطوعة عالمية، في 
العمل على الستجابة بسرعة عندما يبدي بلد ما اهتمامه بالنضمام إلى 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. وباإلضافة إلى دور الفريق 

الحاسم في جلب بالد جديدة للمؤتمر، فإنه يعمل أيًضا مع أفغانستان 
والجزائر وبلغاريا وجزر القمر وكرواتيا وأثيوبيا والجابون ولوس 
ومولدافيا والجبل األسود وموزامبيق وطاجيكستان وتيمور الشرقية.

دعم عضويتنا وإنماؤها
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تقديم برامج عالية الجودة

 “حركة الفتيات “تبادل الشباب من الجنوب إلى الجنوب
(YESS) هي برنامج تبادل دولي تابع للجمعية العالمية 

 للمرشدات وفتيات الكشافة والذي يتيح للشابات من سن 18
 إلى 25 أن يكتشفن إمكاناتهن القيادية في أوطانهن وفي

 خارج بالدهن. تسافر المشاركات إلى البالد المضيفة لمدة
 6 أشهر حيث يتلقين مسؤوليات عملية في مجال القيادة من
 جمعيات اإلرشاد المضيفة. سافرت تاناكا ميشيل سانداتي من
 (YESS) زيمبابوي إلى رواندا بصفتها مشاركة في برنامج

 .في عام 2017

 كنت أجهل تماًما ما كان بانتظاري سوى أنه تم اختياري“
 لعام 2017. وكان ذلك من (YESS) مشاركًة في برنامج
 حسن حظي ألن الغموض قد جعل من تجربتي أشبه برحلة
 استكشاف. وبعد ثالثة أشهر في البرنامج، أصبحت امرأًة

 قويًة، بل أصبحت شخًصا يمكنه تخطي العقبات التي تقف في
 طريقي أًيا كانت، سواء فيما يتعلق بالنمو الشخصي أو الدفاع
 عن حقوق الفتيات أو حتى في زراعة األشجار. وأصبح لدي

 .الرغبة في النجاح مما أمدني بالتحفيز والرضا الذاتي

 أن أتطلع إلى المستقبل وأتخذ (YESS) أتاح لي برنامج“
 قرارات مهمة في حياتي المهنية. وفي أثناء برنامج التبادل،
 تقدمت للدراسة الجامعية في إحدى الجامعات في الصين. لم

 تكن عملية التقدم سهلة، ولكن برنامج التبادل أظهر لي أهمية
 أن أدفع نفسي إلى األمام. أود أن أصدق أن برنامج التبادل قد
 أعطى دفعة حقيقية لطلبي في التقدم. وأنا متشوقة لكي أحقق

 حلمي وأصبح طالبة مهووسة بالحاسب اآللي... لقد كان
“.تأثير ال يقدر بثمن في حياتي (YESS) لحركة الفتيات

تمنح برامجنا الفتيات المهارات والخبرات التي يرغبن فيها ويحتجن 
إليها. تتنوع برامجنا من بناء الثقة والتقدير الذاتي إلى تعلم 

كيفية تصفح اإلنترنت بأمان والتعرف على العنف وإنشاء عالقات 
سليمة، فهي تتيح للفتيات أن يتعلمن من خالل األنشطة والتحديات 
والفعاليات الممتعة. وعلى مدار أكثر من 100 عام، كنا خبراء في 

التعليم غير النظامي. وفي الـ 150 بلًدا التابعة لنا، تتعلم الفتيات 
بالممارسة وتكوين األصدقاء واالستمتاع بأوقاتهن في أماكن آمنة 

ومحلية. في عام 2017، كان لبرامجنا تأثير مذهل: 

تم استقدام 16662 من الشباب من مجتمعات محلية يستحيل 	 
الوصول إليها أو ال يتم الوصول إليها بالقدر الكافي أو من 

الصعب الوصول إليها، وذلك في إطار برنامج (YESS) لعام 
.2017

 	 (TeamGirl#) أكثر من 8000 شخص أكملوا برنامجنا
]فريق الفتيات[ بمناسبة اليوم العالمي للفتاة. 

خطوات نحو الثقة الجسدية 
بحلول نهاية عام 2016، وصل برنامج “حرة ألكون أنا” لـ 

3.5 مليون من األطفال والشباب في 120 بلًدا. في عام 2017، 
استمرينا في عملنا مع مشروع دوف (Dove) للتقدير الذاتي 
من خالل برنامج “حرة ألكون أنا” وبرنامجنا الجديد “خطوات 

نحو الثقة الجسدية”. يدعم برنامج “خطوات نحو الثقة الجسدية” 
الفتيات ليخططن وينظمن مشروعات المناصرة الخاصة بهم. إذ 
تحدد الفتيات أهم مشكالت الثقة الجسدية في مجتمعهم المحلي 

ويخططن لمشروع يطلب التغيير من صناع القرار. 

بدء الحوار بشأن تغذية الفتيات
في عام 2017، أنشأنا شراكًة مع “نيوترشن إنترناشونال”، وهي 

منظمة دولية في مجال التغذية، لوضع “برنامج شارة التغذية” 
الجديد، ولتدريب الفتيات على مناصرة تحسين التغذية في مجتمعاتهن 

المحلية. وسيتم اإلطالق التجريبي للبرنامج في خمس منظمات 
أعضاء؛ وهي بنغالديش ومدغشقر والفلبين وسريالنكا وتنزانيا. 
وقد تم اختيار هذه البالد بسبب ارتفاع معدلت سوء التغذية بين 

المراهقين، بما في ذلك األنيميا، مما قد يعيق نموهم الجسدي ويؤثر 
على أدائهم الدراسي ويمنعهم من تحقيق أقصى إمكاناتهم.
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تقدم ندوتنا السنوية »هيلين ستورو« إلى النساء الشاّبات المهارات 
والتحفيز لجعل أصواتهن مسموعة على مستوى المجتمع المحلي 
والمستوى الوطني بغرض المساعدة على جعل العالم مكاًنا أكثر 

استدامة. وقد كانت نيامه ني ثاويلينج إحدى المشاركات الـ 24 في 
فعالية عام 2017 في آور شالية بسويسرا. وقد سافرت المشاِركات 

من 21 بلًدا عبر خمسة من أقاليمنا في إطار الفعالية. 

»لم أدرك تماًما اللتزام الذي تعهدت به من خالل تمثيل المرشدات 
األيرلنديات في ندوة »هيلين ستورو«. إذ تلتزم جميع المشاركات 

بتطوير »مشروع تغيير« في أوطانهن والذي من شأنه أن يفيد 
المنظمات األعضاء و/أو المجتمع المحلي. وكان لدينا وقت 

مخصص لصياغة خطتنا للتغيير، وإنشاء »شجرة التغيير« حيث 
يمكننا تحديد حلول لمشاكلنا، باإلضافة إلى تلقي تعقيبات زميالتنا 
بشأن مقترحات مشروعنا. كانت خطتي للتغيير تهدف جزئياً إلى 
دعم األنشطة التعليمية ذات الطابع البيئي في مخيمنا الوطني لعام 

2017، باإلضافة إلى توفير حلول أفضل لمعالجة النفايات في 
المساحات المكتبية. 

»كان أفضل وقت استمتعت فيه في األسبوع هو الروابط التي 
أنشأتها مع شابات رائعات من جميع أنحاء العالم. فقد تواصلنا 

مع بعضنا البعض، وضحكنا كثيًرا، وتشاركنا بالقصص 
المذهلة واألحوال من بالدنا. وبالتفكير في الوقت الذي مضى، 

بعد عدة أشهر، أصبحت زميالتي المشاركات أكبر دعم لي. 
وقد ظللنا على تواصل بانتظام واستمرينا في تقديم األمر 

والتحفيز لبعضنا البعض لستمرار في عملنا في مروعات 
التغيير الخاصة بنا، ونتشارك قصص النجاح في داخل 

منظماتنا األعضاء.«

نحن ندعم الفتيات من جميع األعمار للتحدث علًنا 
واتخاذ القرارات وتولي أدوار قيادية. وقد أتحنا 

الفرصة ألعضائنا كي يكتسبن الخبرة وينمين القيادة 
من خالل برامج وأنشطة متنوعة. فنستضيف فعاليات 
وندوات، ونجمع الشابات من جميع أنحاء العالم لتعلم 

والنمو بصفتهن قائدات.

استعراض نموذجنا للقيادة
في عام 2017، أكملنا استعراض موسع لنموذجنا للقيادة 

وبدأنا اإلطالق التجريبي لنموذج التقديم الخالق بغرض 
الوصول إلى المزيد من الفتيات والشابات في عدد أكبر من 
المنظمات األعضاء. الفعالية األولى بهذا النهج الجديد كان 

ندوة »هيلين ستورو« لعام 2017، التي قدمت أفكارنا القيادية 
الجديدة وأطلقت فعاليات »منبثقة« عن بعد في 12 دولة إلى 

جانب الندوة الرئيسية في آور شالية.

مهارات بناء القيادة

وقد شاركت 562 مشاِركًة في الفعاليات المنبثقة في بيرو واإلكوادور واألرجنتين 	 
واليونان ولبنان وتنزانيا وماليزيا وأستراليا ونيوزيلندا ومراكزنا العالمية في الهند 

والمكسيك. 

رات بتكرار النموذج 	  رًة فعاليات منبثقة. وقد أوصى %100 من الميسِّ وقدمت 56 ميسِّ
في المستقبل.
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لقد أدى الشباب دوًرا حيوًيا في المؤتمر العالمي 
السادس والثالثين، سواء بصفتهم وفود ومراقبات 

ومتطوعات، أو باعتبارهم جزًءا من فريق خدمات 
التطوع. وقد كان سوابنيل، البالغ من العمر 23 عاًما، 

واحًدا من 11 عضًوا من شباب كشافة ومرشدات 
“بهارات” الذين انضموا إلى 13 متطوًعا عالمًيا في 

فريق الخدمة لدينا. 

“بصفتي جواًل، أنا متحمس لتنمية الحركة ومساعدة 
المجتمع الهندي على فهم القضايا التي ل يتحدث أحد 

عنها كثيًرا. وباعتباري لعًبا في فنون الدفاع عن 
النفس، لقد استمتعت دائًما بالمغامرات في حياتي. وقد 

كان المؤتمر العالمي مغامرًة عظيمًة بالنسبة لي.” 

“لقد وجدت الكثير من النقاط البارزة من المؤتمر. فقد 
كان من الممتع جًدا العمل مع فريق مكون من أشخاص 
مختلفين من مختلف البلدان والذين لهم مواقف وقدرات 

مختلفة. وتعلمت الكثير بالفعل من مقابلة الناس من 
أصحاب الشخصيات المختلفة والعمل معهم - فقد 

حاولت أن أتعلم من كل شخص قابلته.” 

“لقد استمتعت كثيًرا من التعرف على مالمح عمل 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. وباعتباري 

أحد المترشحين، أتيحت لي الفرصة لمشاهدة جلسات 
التصويت وإجراءات الجتماعات. وجرت فعالية بهذا 

الحجم بسالسة، وذلك بفضل فعالية وكفاءة اإلدارة 
وتعاون الجميع - لقد تعلمت الكثير من ذلك.”

“في اإلرشاد، ل يهم من أنت، أو من أين أتيت، أو 
ماذا ترتدي، فقلوبنا تنبض في خدمة قضية واحدة. لقد 

أتاح المؤتمر العالمي الفرصة لي لمقابلة أصدقاء لمدى 
الحياة وذكريات سأعتز بها دوًما.”

دعم الشابات في القيادة
أحد مقترحات المؤتمر العالمي التي تسببت في نشر 

الحماس والطاقة نص على إجراء بحث للنظر في 
األسباب التي تمنع المزيد من الفتيات من الترشح لمناصب 
الحوكمة، وطالبنا بوضع مجموعة محددة من اإلجراءات 

التي ستزيد زيادًة ملموسًة من عدد الشابات الالتي يترشحن 
لهذه المناصب. في خالل عام 2018، سيبدأ العمل على هذا 

المقترح، باإلضافة إلى باقي المقترحات التي تمت الموافقة 
عليها. 

نرحب باللغة العربية باعتبارها إحدى اللغات الرسمية 
نظًرا ألن منظمتنا تعمل في 150 دولة، فإننا نفخر بالتنوع 

الكبير في حركتنا. ومن اللحظات المثيرة في أثناء المؤتمر عندما 
تمت الموافقة على جعل اللغة العربية إحدى اللغات الرسمية 

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

اجتمع أكثر من 500 شخًصا مًعا في دلهي  تقديم مؤتمرنا العالمي السادس والثالثين
للمؤتمر العالمي السادس والثالثين. وتقاسمنا 

األفكار وأنشأنا الصالت وعملنا مًعا لتشكيل 
مستقبل حركتنا. لم يكن نجاح هذه الفعالية ممكًنا 

إال بفضل مجموعة من المتطوعات والموظفين 
وأعضاء كشافة ومرشدات “بهارات” الذين 

عملوا بتفان وقدموا مًعا هذه الفعالية التي استمرت 
لخمسة أيام.

انضم إلينا في دلهي 340 مندوبة ومراقبة من 114 عضًوا 	 
ومنتسًبا من الدول األعضاء. 

وساعد 24 عضًوا شاًبا من أعضاء فريق الخدمات و85 	 
متطوعة عالمية في إدارة الفعالية بسالسة. 

وتلقت 73 منظمًة عضًوا المنح لدعم حضورها في 	 
المؤتمر.
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في تشرين األول/أكتوبر 2017، زار فريق 
المناصرة التابع للجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة المنظمات األعضاء في األرجنتين 
والبرازيل وتشيلي لتنظيم تدريبات حملة مناصرة 

بشأن إنهاء العنف ضد المرأة. إذ ساعدت الجلسات 
المشاركات على بناء مهارات المناصرة لديهن، 

وفهم كيفية استخدام منصة (U-report) إلجراء 
الحمالت، وبدء التخطيط لحمالت المناصرة على 

المستوى الوطني.

"يعد العنف ضد المرأة مشكلًة كبيرًة بالفعل في 
األرجنتين، لذا من المهم جًدا بالنسبة لنا أن نكون 

على دراية جيدة باألمر وأن نحصل على األدوات 
الالزمة للقيام بشيء ما حيال ذلك. وقد لقت جميع 

جلسات نهاية هذا األسبوع استحساًنا كبيًرا من 
الحضور. فقد كانت نشطة وممتعة. تعلمت الكثير 

وأتطلع إلى العمل على حملتي الخاصة." )أنتونيال( 

"ساعدنا التدريب حًقا على فهم أهمية المناصرة 
لتغيير الوضع في األرجنتين وإنقاذ األرواح". 

)جيمينا( 

"أعي اآلن بشكل أفضل مدى فائدة منصة 
)U-report( لبناء الحمالت. فمنصة 

)U-report( تساعدنا على فهم آراء الشباب في 
بلدنا وفي حركتنا." )ميالنا(

افة في جميع أنحاء العالم يحدثن  المرشدات وفتيات الكشَّ
التغيير في مجتمعاتهن المحلية وعلى مستوى العالم، فهن 

يتخذن خطوات نحو تغيير القوانين والتأثير في صناع 
القرار

)U-REPORT) منصة
في شراكة مع اليونيسيف، استخدمنا منصتهم االجتماعية 

 ،(U-REPORT) لتبادل الرسائل، والتي تعرف باسم
إلسماع صوت الفتيات. على مدار عام 2017، تشاورنا 
مع الشباب لفهم القضايا التي تعنيهم. وقد أتاحت لنا هذه 
األداة القيم أن نشكل حمالتنا لتتمحور حول القضايا التي 

تهم الفتيات. 

#GIRLSAREUNSAFE ]الفتيات في خطر[ 
بمناسبة مرور 16 يوًما من العمل الناشط لمكافحة العنف 

الجنساني، أنشأنا شراكًة مع هيئة األمم المتحدة للمرأة 
من أجل حملتنا #GIRLSAREUNSAFE ]الفتيات 
في خطر[. طلبت الحملة من الفتيات أن يرسمن األماكن 
والمساحات التي يشعرن فيها بخطر العنف. وتلقينا أكثر 

من 150 رسًما من الفتيات من جميع أنحاء العالم - 
فبأصواتهن يمكننا خلق صوت عالمي يطالب بالقضاء على 

العنف الجنساني. 

تحدثوا علًنا ألجل الفتيات
في عام 2017، قدمنا الدعم لـ 11 شابة للتحدث علًنا في 

الجلسة الحادية والستين لمفوضية األمم المتحدة بشأن 
وضع المرأة (CSW61) في نيويورك. وقد تمحورت 
الجلسة الحادية والستين لمفوضية األمم المتحدة بشأن 

وضع المرأة حول التمكين االقتصادي للمرأة في تغيير عالم 
األعمال. وتحدث الوفد مطالًبا بمستقبل أفضل للفتيات.

مساعدة كل فتاة في التحدث علًنا

وقد ذكر %85 من مستخدمي منصة 	 
)U-report) أن العنف ضد الفتيات يمثل 

مشكلًة في بالدهم 
ولم يذكر سوى %51 من مستخدمي منصة 	 

)U-report) أن النساء العامالت ُينظر إليهم 
نظرًة إيجابية في مجتمعاتهن المحلية 

بينما ذكر %28 من مستخدمي منصة 	 
)U-report) بأن الدفع بالفتيات والنساء 

لممارسة الجنس يعد أمًرا مقبواًل دائًما أو في 
بعض األحيان
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ُنظمت فعالية المركز العالمي "الفنون ألجل التغيير" بواسطة مجموعة من 
األفراد الذين يؤمنون بأن الفنون بمقدورها أن تكون قوة ال يستهان بها 

للتغيير. في عام 2017، أقيمت فعالية "الفنون ألجل التغيير" في المركز 
العالمي بـ "سانغام" في الهند، وفي فعالية "كوسافيري" في مدغشقر. 

وللوصول إلى عدد أكبر من الناس، أنشأ فريق "سانغام" صفحة لفعالية 
االحتفال على فيسبوك، مما أتاح فعالية "الفنون ألجل التغيير" لـ 163 

مشارًكا إضافًيا عبر اإلنترنت. 

أعجز عن وصف هذه التجربة الرائعة بالكلمات. كانت فعالية "الفنون ألجل 
التغيير" في مدغشقر أول تجربة لي في مركز عالمي، وقد كانت ممتعة حًقا! 

ابتداًء بمراسم الترحيب والفتتاح والتوجيه حتى استكشاف المدينة والفنون 
ومشروعات العمل المجتمعي والنغماس الثقافي، كان األمر رائًعا جًدا. لقد 

أحببت لقاء أشخاص من مناطق مختلفة من العالم وصنع أصدقاء جدد." 
)مشاركة في فعالية "الفنون ألجل التغيير" 2017 بمدغشقر(

نحن نقدم الخبرات الدولية والتدريب على القيادة والفعاليات في مراكزنا العالمية: "آور شالية" في سويسرا، 
و"سانغام" في الهند، و"لودج باكس" في المملكة المتحدة، و"كابانا" في المكسيك و"كوسافيري"، مركزنا 

العالمية في أنحاء أفريقيا. تجمع الفتيات مًعا من جميع أنحاء العالم لتعلم مهارات جديدة وتبادل الخبرات الدولية 
وتشكيل صداقات تدوم مدى الحياة. 

متطوعات المراكز العالمية 
يعد التطوع في أحد المراكز العالمية طريقة رائعة لتطوير المهارات المهنية وتكوين صداقات والتجارب الحياتية 
في بلد آخر. في كل عام، تبعث المتطوعات والمتدربات من جميع أنحاء العالم الحياة في مراكزنا العالمية. وقد 

شاركت بعض المتطوعات هذا العام تجاربهن:

خلق الفرص الدولية

"عندما غادرت زمبابوي، لم يكن لدي نفس منظور العالم الذي أملكه اآلن. فقد أردت القيام بأمور 
عظيمة. أشعر اآلن بأني يمكنني القيام بأي شيء!" )بليسمور، متطوعة في سانغام 2017( 

"إن مشاركة منزل مع أشخاص من بالد مختلفة تعد تجربًة شاملًة داخل إطار تجربة التطوع. فسوف 
تتعلمين أموًرا جديدة كل يوم وتندمجين في عادات وتقاليد لم تعرفينها من قبل. فالضطرار إلى 

النضمام إلى فريق مكون مع أشخاص قد ل يتحدثون نفس اللغة التي تتحدث بها أو التي تكون لديهم 
آليات عمل مختلفة تماًما عن آلية عملك، سوف يجعلك كفًؤا ألي وظيفة مستقبلية. ")مارثا، آور 

كابانا( 

"إنها طريقة رائعة للتواصل مع أشخاص من جميع أنحاء العالم وتكوين أصدقاء جدد. نحن 
نعلم أننا قد نلتقي مرة أخرى في يوم ما، في مكان ما في العالم ألننا مرشدات وفتيات كشافة." 

)يوشيكا، متطوعة في آور شالية، من اليابان( 

"من خالل المجيء إلى هنا، أدركت كم حجم تأثير حركة المرشدات وفتيات الكشافة والتغيير 
الذي أحدثته في حياة العديد من الفتيات والشابات في جميع أنحاء العالم" )نيكول، الوليات 

المتحدة األمريكية، متطوعة في باكس لودج(

1716



في عام 2017، كانت احتفاالتنا بيوم الذكرى 
العالمي حول العالم هي محور الفعالية. كجزء من 

احتفاالتنا، طلبنا من المرشدات وفتيات الكشافة 
في جميع أنحاء العالم مشاركة رسالة مع الفتيات 
حول العالم بشأن السبب الذي قد يدفع المزيد من 

الناس للمشاركة. وقد كانت تلك الرسالة من حركة 
المرشدات في اليونان إحدى الرسائل المؤثرة 

التي تلقيناها عن قيم التسامح والصداقة. وتداولت 
وسائل اإلعالم المؤثرة هذا الرسالة، باإلضافة إلى 
رسائل أخرى، بما في ذلك “تايمز” و”تينز فوغ” 

و”ذا غارديان”.

“أنا محظوظة لكوني نشأت في بلد يوجد فيه 
أطفال لديهم أماكن للعيش، وعائالت تحميهم 

وتحبهم، ويمكنهم الذهاب إلى المدرسة واللعب مع 
أصدقائهم.” 

“ففي األشهر القليلة الماضية، جاء عدد كبير من 
الناس إلى بلدي، في أثناء رحلتهم بحًثا عن مكان 
أفضل، من أجل بناء حياة جديدة بعيداً عن الحرب. 

وتمكنت مجموعتي من إرسال بعض المالبس 
والبطانيات واأللعاب واألدوية إليهم. وقد شعرنا 
جميًعا بشعور رائع من خالل علمنا بأننا ساعدنا 

هؤالء الناس بطريقة ما.” 

“وبصفتي مرشدة، تعلمت أن الناس متشابهون، 
مهما اختلف مظهرهم أو أًيا كانت اللغة التي 
يتحدثون بها. هل تعرفون اللغة التي يفهمها 

الجميع؟ ابتسامة وعناق!”

االحتفال بحركتنا العالمية
شاركت 115 بلًدا في احتفالت يوم الذكرى العالمي، 	 

بما في ذلك ثمانية من المنظمات األعضاء المحتملة - 
وهو رقم قياسي لعدد البالد المشاركة في عام واحد. 

وقد دعا أكثر من %70 من األعضاء الذين شاركوا 	 
في األنشطة أصدقاًء جدًدا للمشاركة في حركتنا.  

وقد تلقينا تبرعات بلغت 130000 جنيه استرليني 	 
لصندوق يوم الذكرى العالمي في عام 2017 - شكراً 

لجميع المنظمات واألفراد األعضاء الذين تبرعوا 
بسخاء. فكرمكم يضمن تقديم برامجنا إلى أكبر عدد 
ممكن من الفتيات والشابات. فتلك التبرعات تساعدنا 

في الوصول إلى مجتمعات محلية جديدة وتطوير 
مشروعات تتعلق بالقيادة والمهارات الحياتية 

والمناصرة

#LetsGrow ]لننمو[ 
ألول مرة، شاركنا بفعالية مع منظمات محتملة 

العضوية في احتفالت يوم الذكرى العالمي. إذ أردنا 
منح بالد جديدة الفرصة لخوض التجربة الدولية 

التي يقدمها يوم الذكرى العالمي ومساعدة منظماتنا 
األعضاء الحالية على فهم خططنا للنمو. فقد ساعدت 

الحتفالت بيوم الذكرى العالمي هذه المنظمات 
محتملة العضوية على تنمية عضويتها ووضع 
رؤية لها في مجتمعاتها المحلية، باإلضافة إلى 

توسيع شبكات التواصل مع العائلة الكبيرة المتمثلة 
في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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سوف نتيح المزيد من الفرص للمزيد من الفتيات 

بحلول عام 2020، نسعى ألن يكون لدينا 12 
مليون عضو نشط في 154 دولة ينتفعون 

بتجربة ذات جودة عالية في حركة المرشدات 
أو فتيات الكشافة. ولتحقيق ذلك، سوف نذهب 

إلى المزيد من البالد؛ وندعم المنظمات األعضاء 
إلشراك المزيد من الفتيات والشابات؛ ونوفر 

المزيد من التجارب الدولية ألعضائنا. وسوف 
نبين بشكل أكثر فعالية كيف يساعد االنضمام إلى 
المرشدات أو فتيات الكشافة في تلبية االحتياجات 

اإلنمائية واالجتماعية للفتيات والشابات في 
البيئات التعليمية المختلطة وغير المختلطة. 

سوف يكون لنا تأثير دولي أكبر. 

وبحلول عام 2020، ستكون حركة المرشدات 
وفتيات الكشافة بمثابة الصوت العالمي الرائد 
للتغيير اإليجابي في القضايا الهامة التي تمس 

الفتيات والشابات. ومن أجل تحقيق ذلك، 
سنحسن من صورتنا العامة - لنبين للجميع قيمة 
االنضمام إلى حركة المرشدات وفتيات الكشافة، 
ولنوضح أهميتنا في تناول القضايا الحرجة التي 
تبرزها وسائل اإلعالم. واستناًدا لمجموعة قوية 
من األدلة، سنستخدم خبراتنا ومعرفتنا للمناصرة 

على المستوى العالمي في القضايا المتعلقة 
بالفتيات والشابات في كل مكان.

سوف نحرص على أن نكون حركًة قوية 
ونشطًة

وبحلول عام 2020، ستزيد حركة المرشدات 
وفتيات الكشافة من استدامتها من خالل 

تعزيز الدخل والقيادة والقدرات التنظيمية 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية. 

ومن أجل تحقيق ذلك، سوف ننوع من 
مصادر دخلنا، كما سنزيد من كفاءة قائداتنا 
ومتطوعاتنا وأعدادهن. كما سنقوي قدراتنا 

التنظيمية ونحسن من طرق عملنا.

عام 2018 وما يليه...
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دعمنا وساعد في أن يكون بمقدور كل فتاة 
أن تحقق أقصى إمكاناتها. 

شكًرا 
نود أن نتقدم بجزيل الشكر للعديد من المنظمات والمجموعات 
واألفراد الذين دعموا عملنا طوال عام 2017، ولهؤلء الذين 

أتاح لنا دعمهم المستمر أن يكون لنا تأثير كبير في جميع أنحاء 
العالم. فكرمكم أتاح القيام بأمور مذهلة. 

قدم الدعم 
كن شريًكا: 

نحن نعمل بشكل وثيق مع مجموعة من الشركات والمنظمات 
غير الربحية والخيرية لدفع مشروعات وحمالت استراتيجية 

مستديمة تساعد على خلق عالم أفضل للفتيات. إذا كانت 
منظمتك تشاركنا في الرؤية والغايات، فإننا نود أن نكون على 

اتصال بكم. تواصلوا معنا - فمًعا يمكننا إحداث الفرق، من أجل 
عالمها. 

انضم إلى شبكة المتعهدين بدعمنا: 
ترحب جمعية "أولف بادن باول" باألفراد الذين لديهم مثل 
التزامنا بتمكين الفتيات والشابات من تحقيق كامل قدراتهن 
باعتبارهن مواطنات مسئولت في العالم. فإذا كنت ترغب 

في معرفة المزيد عن النضمام إلى هذه الشبكة العالمية من 
المؤيدين، يرجى التصال بنا. 

اترك إرًثا: 
ساعد في بناء مستقبل مشرق، لكل فتاة وألي فتاة. إن تركك 

هديًة في وصيتك يمكن أن يسهم في أن تكون حركة المرشدات 
وفتيات الكشافة قادرًة على إحداث أكبر تأثير على 

حياة الفتيات والشابات لسنوات قادمة.

تبرع لنا: 
تساعد كل هدية نتلقاها على تقديم الدعم 

للفتيات في جميع أنحاء العالم للنمو والتعلم 
والستمتاع بأوقاتهن وتحقيق أقصى 

إمكاناتهن. فكل تبرع يساعدنا في الحفاظ 
على الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة مزدهرًة ومتحدًة ومتناميًة.

اتصل بنا 

هاتف: 44+ )0( 20 7433 6477
changinglives@wagggs.org :بريد إليكتروني

www.wagggs.org :موقع إليكتروني
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