
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
)WAGGGS( الكشافة

التجارب الدولية المتاحة للفتيات عندما يصبحن مرشدات 
أو فتيات كشافة هي أحد الدوافع الرئيسية النضمام 

الفتيات للحركة. 

من حضور ندواتنا الرائدة عن القيادة إلى تمكين الفتيات 
من الحديث من خالل منصة عالمية، نطمح في الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة إلى الوصول إلى عدد أكبر من الفتيات 
على وعد بالمغامرة والتنوع والصداقات الجديدة. 

 التجارب
الدولية:



التجارب الدولية

تنمية القيادة من خالل ندوة هيلين ستورو وندوة جولييت لوو، من خالل فرص التعلم 
المختلطة والمبتكرة، مثل الندوات المنبثقة.

فعاليات المنتديات، وتتضمن التواصل المبتكر ذو المشاركة العالية وفعاليات التعلم 
من خالل المشاركة وجًها لوجه أو المشاركة االفتراضية.

ورش العمل الخاصة ببناء القدرات على المستوى اإلقليمي والدولي والتعلم 
المختلط للعضوات البالغات ومتخذي القرار للمشاركة بالممارسات السليمة.

عملنا المتطور فيما يخص أهداف التنمية المستدامة مع www.thegoals.org والذي 
يجمع مًعا الشباب من مختلف الدول للمشاركة بخبراتهم ومعلوماتهم.

حمالت المناصرة العالمية الخاصة بنا حيث ُتسمع أصوات الفتيات فيما يخص القضايا 
التي تؤثر عليهن، ووصولنا إلى منصات المناصرة العالمية؛ مثل الجمعية العمومية لألمم 

المتحدة واللجنة المعنية بوضع المرأة.

فعاليات عالمية مثل “يوم الذكرى العالمي”، والذي تقوم الجمعة العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة من خالله بتقديم البرامج التي توصل الحركة لعالمية وتحتفل 

بيوم من الصداقات الدولية.

معسكرات دولية – فعاليات على مستوى واسع للشباب من أماكن مختلفة من العالم 
ليعيشوا مًعا ويتعلموا.

 التوسع في وصولنا
نهدف في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى تقديم أنشطة شمولية 

تكون متاحة للفتيات والشابات في أي مكان في العالم، بغض النظر عن ظروفهن 
االقتصادية واالجتماعية. 

في السنوات األخيرة، كنا نستكشف كيفية االستفادة من االبتكار التقني للتوسع في 
فعالياتنا الدولية الرائدة في مجال القيادة، بحيث يستفيد أكبر عدد ممكن من 

الفتيات من الندوات ويطورن من مهارات القيادة لديهن. 

 ندوة هيلين ستورو: 
االنبثاق في جميع أنحاء العالم

ندوة هيلين ستورو هي برنامج للقيادة البيئية مدته سبعة 
أيام. وتعقد الندوة في “شاليهنا”؛ مركزنا الدولي في جبال 

األلب السويسرية منذ عام 1986. وتهدف هذه الندوة إلى إلهام 
الشابات ليأتين بالتغيير اإليجابي للعالم الطبيعي من خالل: 

تنمية الممارسات القيادة الخاصة بهن.1

التعرف على البيئة. 

التخطيط لمشروع خاص بالبيئة في قلب المجتمع – رؤية التغيير، 
وقيادة التغيير، وإحداث التغيير، ومشاركة هذا التغيير مع اآلخرين. 

في عام 2017، قمنا بإعداد نموذج تجريبي 
جديد يركز على التوسع في وصول البرنامج إلى 
المنظمات األعضاء حول العالم بحيث يتمكن عدد 
أكبر من الشابات من المشاركة في الندوة دون 

الحاجة للسفر إلى سويسرا. ويسمح لنا هذا 
النهج الجديد بمضاعفة وصولنا إلى الشابات 

من خالل الندوات المنبثقة.

تم تصميم الفعاليات المنبثقة بحيث توفر 
للفتيات بقدر اإلمكان الشكل واإلحساس ذاته 
كما لو كن يحضرن شخصيًّا. ويتم بث الجلسات 

مباشرًة من “شاليهنا”، وتتصل المنظمات 
األعضاء فيما بينها للمشاركة في التعلم 

والتجارب في جوانب مختلفة من الندوة.

أحب مبادرات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. فكل برنامج يزيد 
من ثقتي. وقد جعلتني ندوات هيلين ستورو المنبثقة أفكر في البيئة وأعطتني 

إحدى المشاركات في ندوة هيلين فرصة التخطيط التخاذ إجراء إلنقاذ البيئة.
ستورو المنبثقة، 2018. 
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التجارب الدولية

   

مقدمة
لدينا 10 مليون من األعضاء من 150 دولة حول العالم، 

متحدين/متحدات لتكوين شبكة دولية من المرشدات وفتيات 
الكشافة بهدف الوصول إلى عالم أفضل للفتيات والشابات. 

وباستغالل هذه االتصاالت الدولية، نستطيع إتاحة العالم لعضواتنا الشابات، لنمكنهن من 
تكوين الصداقات واألفكار الجديدة، والتعرف على الثقافات األخرى، وإلهامهن ليصبحن 

قائدات داخل الحركة والمجتمع األوسع. 

نطاق التجارب الدولية التي نقدمها للمنظمات األعضاء التابعة لنا هو أحد 
عوامل الجذب الرئيسية لكل من تفكر في االنضمام لحركة فتيات الكشافة – 

من المتطوعات أنهن اضممن إلى 
الكشافة ألنها دولية. وتخبرنا %88

وبوصفنا أكبر منظمة تطوعية للفتيات والشابات، فإن وصولنا الدولي والفرص 
التي يقدمها لعضواتنا هو جوهر كل ما نقوم به. 

أحب مقابلة المرشدات وفتيات الكشافة من جميع أنحاء العالم ورؤية التنوع 
داخل الحركة. ولهذا أحب كوني من فتيات الكشافة؛ فأنا أقابل الكثير 

من األشخاص المختلفين وأدرك أنه على الرغم من االختالفات الكثيرة، هذه 
االختالفات ليست بأهمية األمور المشتركة بيننا؛ التحمس للبيئة، والتغيير 

بالقيادة، واإلرشاد والكشافة.

إحدى من المشاركات في ندوة هيلين ستورو، 2019. 

 عرض الجمعية العالمية
 للمرشدات وفتيات الكشافة

يشير عرض الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى كل ما تقوم به الجمعية 
لجمع أعضائها من دولتين أو أكثر مًعا، إما فعليًّا أو افتراضيًّا، بهدف تحقيق نتيجة 

واحدة أو أكثر من النتائج التالية:1 

دعم المنظمات األعضاء في تحقيق النمو من خالل مخاطبة الطلب على المغامرات 	 
العالمية.

تيسير الفرص للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لعرض قيمتها 	 
المضافة الفريدة للمنظمات األعضاء من خالل االتصاالت العالمية والمساهمة في 

تشكيل العالم للفتيات والشابات.

توفير مساحة إللهام وتطوير وإشراك جيل جديد من القيادة العالمية المتقدمة 	 
والملتزمة بتنمية الحركة.

 ما هي التجارب الدولية التي نقدمها؟
المرشدات وفتيات الكشافة هي حركة عالمية متنوعة تجمعها القيّم المشتركة، فهناك 

إحساس مشترك باالنتماء والتفاؤل أنه مًعا نستطيع تحويل العالم إلى مكان أفضل. 

لالستفادة من هذه الصلة ولجمع األشخاص على مستوى الحركة مًعا، تقدم الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة نطاق من التجارب الدولية التي تتضمن تبادل 

الزيارات وخطط التوجيه وشبكات التواصل االجتماعي: 

تقدم المراكز الدولية الخمسة – كوسافيري )Kusafiri(، وسانجام)Sangam( ، ونزل 
السالم )Pax Lodge(، وشاليهنا )Our Chalet(، وكابينتنا )Nuestra Cabana( – مراكز 

موجودة على مستوى العالم ُتَمِكن المرشدات وفتيات الكشافة من حضور الفعاليات، والتعرف 
على الثقافات المختلفة، وتكوين الصداقات الجديدة أثناء االستمتاع بالمغامرات. 

المؤتمرات العالمية لإلرشاد، وتتضمن المؤتمرات اإلقليمية والمؤتمر العالمي 
الذي يعقد كل ثالث سنوات. 

1المجموعة العاملة لخدمات عضوية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، مايو 2017  
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 أثرنا

في عام 2017، اشتركت 562 من 21 دولة، 
وفي عام 2018، توسعنا بشكل أكبر وذلك بإشراك 650 

من الشابات من 31 دولة مختلفة على 
مستوى األقاليم الخمسة. 

كما أضافت المشاركات من خالل الجلسات المنبثقة 
في المكّون البري لمساعدة الفتيات لالستفادة من 
المغامرة التي تأتي بها التجارب الدولية – فقد 
ذهبت المرشدات في سوريا في رحلة تنزه وتخييم 

في إحدى الغابات.

في عام 2019، قمنا بثماني ندوات منبثقة 
)في أستراليا، وليبيا، ومدغشقر، وماليزيا، 

وسانجام، وتايوان، وترينيداد وتوباجو، 
والواليات المتحدة األمريكية(. استمرت الندوات 
من نصف يوم إلى ستة أيام واتصلت من مرة إلى 
ثماني مرات بندوات أخرى. وأظهرت المعلومات 

الراجعة أن فعالية 2019 ما يلي:

ترى 100% من المشتركات في الندوات المنبثقة 	 
أن تستخدم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة النموذج المنبثق للفعاليات في 
المستقبل.

شعرت 100% من المشتركات في “شاليهنا” باإللهام 	 
ليصبحن أكثر نشاًطا في جمعيات المرشدات/فتيات 

الكشافة الخاصة بهن.

ستقوم 100% من المشاركات في “شاليهنا” 	 
باالشتراك في مشروع العمل المجتمعي بعد الندوة.

وقد أخبرتنا المشاركات أن أهم 
ما في هذه التجربة بالنسبة لهن 

هو تكوين الصداقات الجديدة 
والتعرف على تجارب األخريات من 

جميع أنحاء العالم.

لم يكن من الممكن تقديم مثل 
هذا التنوع واالتصاالت المختلفة 
بدون التقنية التي مكنتنا من 

الربط بين المشاركات.

لقد أتيحت لي فرصة مقابلة 
األشخاص من أمكان مختلفة من 

العالم لم أكن أعلم بوجودها. 
باإلضافة إلى ذلك، مع كافة 

األخبار واألفكار النمطية في 
العالم، يسهل الوقوع في الفخ، 
إال أن مثل هذه التجارب تحركنا 

بحق حتى نَوِسع من أفقنا وال ننظر 
لألشياء بسطحية. هناك دائًما جانب 

آخر لكل حكاية.

إحدى المشاركات في ندوة 
هيلين ستورو. 

ندوة جولييت لوو لعام 2019
وهي فعالية دولية خاصة بالقيادة لها شقان:

تعقد ندوة جولييت لوو كل ثالث سنوات منذ عام 1932

1
تحضر المشاركات الفعالية الدولية لمدة سبعة أيام مع 40-60 من 

أقرانهن للتعرف على القيادة، ولتكسير الحواجز المتعلقة بالنوع، 
وإعداد خطة للوصول إلى 100 فتاة أكثر في مجتمعاتهن المحلية. 

تستخدم المشاركات خططهن إلتمام مشروع القيادة الخاص بهن 
فور عودتهن للوطن وتشركن األخريات بالمعلومات التي حصلن 

عليها إلحداث األثر. 

ألول مرة في عام 2019، تطبق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة النهج ذاته 
المستخدم في ندوة هيلين ستورو، وهو تقديم ندوة جولييت لوو من خالل عدة مرتكز، وتضم 

جميع المراكز العالمية و15 من المنظمات األعضاء.

الهدف في عام 2019 هو الوصول إلى 1000 مشاركة من خالل هذه المراكز وتكوين شبكة حول 
العالم لبناء تجربة عالمية مشتركة.

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مكرسة للفتيات والشابات في 
 www.wagggs.org العالم ولها 10 مليون عضو في 150 دولة. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.
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