
في الجمعية العالمية للمشردات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، نحن 
نضع أهداف التنمية المستدامة في قلب عملنا ونركز طاقتنا 

وبرامجنا وأنشطة المناصرة الخاصة بنا في المساعدة في خلق 
عالم أفضل للفتيات.

الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات
 الكشافة وأهداف

التنمية المستدامة



الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وأهداف التنمية المستدامة
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 البرامج الدولية وأهداف
التنمية المستدامة

تتصدى كافة برامجنا الدولية للقضايا التي حددتها أهداف التنمية المستدامة كتحديات 
تواجه الفتيات في عالمنا اليوم – من الثقة الجسدية والرفاه، إلى العنف القائم على 
أساس النوع، واالستدامة البيئية، وإمكانية الوصول إلى طعام صحي ومغذي – فنحن ُنَعِلم 

الفتيات ونلهمهن إلحداث الفرق اإليجابي على المستوى المحلي والوطني والدولي.

ويتضمن كل برنامج من البرامج منهجية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة – 
التعلم والقيادة واإلفصاح عن الرأي والتطوع – وهو ما ُيَمِكن الفتيات من فهم 

حقوقهن في عدد من القضايا بشكل أفضل، ثم إعطائهن الصوت والمنصة الالزمين لتغيير 
السلوكيات في المجتمع األوسع.

 »أوقفوا العنف« وأهداف
التنمية 3 و5 و10 و17

في وقت من األوقات، تشعر كل فتاة بأهمية المساواة بين الجنسين، 
وأعتقد أن هذا البرنامج هام لتشجيعهن باإليمان بأهمية هذه المساواة.

إحدى المرشدات، ماليزيا. 

“أوقفوا العنف” هو أحد برامجنا الدولية الرائدة – ويتكون من خمسة 
أعمدة مختلفة – وهو مثال رئيسي لطريقة عمل برامجنا لتمكين الفتيات من أن 

يكون لهن أثر مباشر في نطاق من األهداف المختلفة. 

حملة التوعية  .1
البرنامج التعليمي  .2
البحوث والسياسات  .3

ممارسة الضغط  .4
الحمالت الوطنية والمجتمعية  .5

من المكونات الرئيسية للبرنامج منهج التعليم غير الرسمي؛ “أصوات ضد العنف”. يعمل 
البرنامج على توعية الفتيات والفتيان بأن األفكار النمطية المتعلقة بالنوع وعدم 

المساواة هي المسببات الجذرية للعنف، وُيَمِكَنهم من التعرف عليه في عائالتهم ومجتمعاتهم 
واتخاذ اإلجراءات للتصدي له.

وتحدثنا الكثيرات من المرشدات والقائدات بأنهن تعرفن على مفهوم المساواة بين 
الجنسين للمرة األولى من خالل برنامج “أصوات ضد العنف”. وهو دافع قوي تجاه األهداف 3 

و5 و10، وذلك ألنه ُيَمِكن الفتيات من الفهم األفضل ألشكال العنف وكيفية حماية أنفسهن 
منه، والتصدي للمسببات الجذرية لعدم المساواة بين الجنسين في عائالتهن ومجتمعاتهن، 

وُيَمِكَنهن أيًضا من اتخاذ اإلجراءات للتصدي له.

 الجمعية العالمية للمرشدات
 وفتيات الكشافة ومنصة

هكذا يصبح أول جيل متصل أول جيل مستدام.

TheGoals.org هي منصة تفاعلية من خالل اإلنترنت تربط المرشدات وفتيات الكشافة في جميع 
أنحاء العالم بحيث يتعرفن على أهداف التنمية المستدامة ويتحركن لتحقيق هذه األهداف. 
نعمل مع منصة gro.slaoGehT لتثقيف 21 ألف من الشباب و006 من القادة في جميع أنحاء 

wagggs.theGoals.org العالم عن أهداف التنمية المستدامة من خالل

وفيما يلي عناصر البرنامج الثالث:

االكتشاف: فهم التحديات العالمية واكتشاف الظروف المحلية	 

 	TheGoals.org إيجاد الحل: إيجاد حلول عملية ومشاركتها مع المتعلمين اآلخرين من خالل

التغيير: التعلم بالفعل؛ تطبيق معرفتك من خالل المعلومات الراجعة التي حصلت عليها	 

تم ضم المنصة اإللكترونية في االستراتيجية األوسع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة الخاصة بأهداف التنمية المستدامة، وتركز على إشراك القادة والمنظمات األعضاء 

لتوفير فرص التعليم والمناصرة ألعضائها ليتعرفوا على أهداف التنمية المستدامة 
ويتحركوا للمساعدة في تحقيق األهداف.



الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وأهداف التنمية المستدامة

كان اتفاق قادة العالم على أهداف التنمية المستدامة في 
الجمعية العمومية لألمم المتحدة في سبتمبر 2015 لحظة تاريخية 
في المعركة للتصدي للتحديات األكبر التي تواجه عالمنا اليوم. 

تعد أهداف التنمية المستدامة استكماالً لألهداف اإلنمائية 
لأللفية وتوسًعا فيها، وهي جزء من خطة عمل عالمية لألشخاص 

وللكوكب ولالزدهار تحت شعار “ال يتخلف أحد عن الركب”. 
ونحن نؤمن أن األهداف تمثل الفرصة إلحداث التغيير التحّولي في حياة الفتيات 

والشابات ألنها: 

تعترف بأهمية المساواة بين الجنسين في تقدم كافة األهداف.	 

تعترف بأهمية التعليم وفرص التعلم مدى الحياة.	 

عالمية وتتعلق بكل دولة في العالم.	 

وعلى الرغم من التقدم المحرز في اتجاه المساواة بين الجنسين، ال تزال الفتيات 	 
والنساء يتأثرن بنسب عكسية بالفقر وغياب العدالة والعنف والمرض والتفرقة وعدم 

الحصول على الحقوق األساسية؛ مثل الحق في التعليم الجيد والرعاية الصحية.

وبوضع أهداف التنمية المستدامة في قلب كل ما نقوم به في الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة، نسعى ألن تتم مراعاة الفتيات أوالً، وليس آخًرا كما 

يحدث في أغلب الوقت. 

مقدمة

 النشاط العالمي للجمعية العالمية
 للمرشدات وفتيات الكشافة في أهداف

التنمية المستدامة
تتساوى كافة أهداف التنمية المستدامة وعددها 17 في األهمية، 
ويجب العمل على تحقيق كل هدف لخلق عالم أفضل وأكثر مساواة. 

إال أننا ندرك أن لمنظمتنا مجاالت محددة من حيث الخبرة واألولويات. وبوصفنا أكبر منظمة 
تطوعية في العالم مكرسة للفتيات والشابات، ولها 10 مليون عضو في 150 دولة 

– فنحن خبراء في مجال الفتيات، وخبراء في تطوير القيادة، وخبراء في التعليم غير 
الرسمي. وتركز بحوثنا وعملنا على حقوق الفتيات والفرص المتاحة لهن.

ولنعكس ذلك، قمنا بمواءمة أولوياتنا التنظيمية بحيث تغطي كافة أهداف التنمية 
المستدامة، ولكن مع التركيز على األهداف األكثر صلة بعملنا، حتى نستطيع من خالل كل 

طاقتنا وبرامجنا وأنشطة المناصرة الخاصة بنا على المستوى الدولي من المساعدة في خلق 
العالم الذي نريده للفتيات.

أن تكون بصحة جيدة وأن 
تكون متفوقة ومزدهرة

تتلخص 
رؤيتنا 
لكل 

فتاة في 
أن ترفع صوتها بمطالبها 

وأن يكون رأيها مسموًعا

أن تستطيع تنمية مهاراتها 
وأن تتاح لها الفرص

أن تنعم بحياتها وأن 
ترث كوكبًا صالحًا للعيش

أن ترفع صوتها بمطالبها 
وأن يكون رأيها مسموًعا

تنعكس كافة هذه األولويات في برامجنا العالمية، وُيَمِكن كل برنامج المرشدات وفتيات 
الكشافة من العمل على تحقيق هدفين على األقل من أهداف التنمية المستدامة.
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إعطاء الفتيات صوت

في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، نحن نؤمن أن الفتيات خبيرات 
باحتياجاتهن الذاتية ويصبح من المهم أن تكونَّ مساهماتهن وآرائهن مسموعة حتى 

تتحقق أهداف التنمية المستدامة.

ونحن نساعد المرشدات وفتيات الكشافة حول العالم في القيام بذلك تحديًدا:

 سريالنكا، الهدف العالمي )5(:
المساواة بين الجنسين

من خالل دورها كمنسق وطني، جعلت شاماثيا رسالتها إنهاء العنف ضد 
النساء في سريالنكا، فقادت ورش عمل عن العنف القائم على أساس النوع 

على مستوى الدولة وقامت بتدريب القائدات الالتي ساعدن في الوصول إلى 
أكثر من 10 آالف من الشباب من خالل »أصوات ضد العنف«. وقامت أيًضا 

بتنظيم المسيرات حول محطات القطار والحافالت وعملت مع سائقي الحافالت 
بحيث يصبحوا أكثر حساسية تجاه العنف والتحرش. وهي اآلن أصغر عضو في 

مجلس اإلدارة العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وتم 
تعيينها في هذا المنصب تقديًرا لجهودها. 

“بوصفي شابة في سريالنكا، أجد أن أحد أسوء األمور هي استخدام وسائل النقل العام، 
وذلك ألني أتعرض للتحرش بصفة يومية، وهناك خطر في أن يصبح هذا من األمور العادية في 
بلدي.. إال أن هناك خطوات تتم وجمعية المرشدات هنا في سريالنكا تفعل كل ما في وسعها 

لتغيير السلوكيات وتحطيم األفكار النمطية.”

 اليونان، الهدف العالمي )16(:
السالم والعدل والمؤسسات القوية

عندما بدأ وصول الالجئين إلى الشواطئ اليونانية في عام 2015، 
شاريتيني؛ فتاة من المرشدات تعيش في إحدى ضواحي مدينة أثينا بجوار 

البحر تعرف باسم فوال، وجدت أنه البد أن تقدم يد المساعدة. ومنذ أوائل 
عام 2017، تطوعت شاريتيني كجزء من برنامج “العالم في حقيبة سفر”، 

وهو برنامج جديد بقيادة مرشدات اليونان يدار في المدارس اليونانية 
لدعم ودمج الالجئين. ومن خالل األلعاب، يفهم األطفال كيف يكون األمر 

عندما يترك األشخاص أوطانهم وينتقلوا إلى مجتمع جديد تماًما عليهم. 
وتنمي هذه األنشطة مبادئ مثل االحترام والتفهم والقبول. 

“أعتقد أنه من المهم أن تكون المرشدات نشطات في مجتمعاتهن، فهن يمثلن مبادئ 
التعايش السلمي والقبول. لذلك، يجب أن ننمي هذه األفكار ليس فقط بين فرقنا، وإنما 

في المجتمع األوسع أيًضا. قد يبهرك األطفال بإجاباتهم وبكيفية وصفهم ألحاسيسهم، 
فبإمكانهم فهم الصورة األكبر.”

 نيجيريا، الهدف العالمي )3(:
الصحة والرفاه

في نيجيريا، تواجه الفتيات العديد من 
التحديات، خاصًة الالتي يعشن في المناطق 

الريفية. إال أن برايز أدييمو؛ قائدة شابة في 
الجمعية النيجيرية للمرشدات، تؤمن أن غياب 
الثقة بالنفس واإلحساس بالدونية بالمقارنة 

بالفتيات الالتي يعشن في المناطق األكثر تحضر، 
من األسباب التي تساعد في إعاقة تقدمهن. 

“لقد كنت ضحية لعدم تقدير الذات بسبب لون بشرتي. أردت أن تكون بشرتي أفتح لوًنا، 
وأردت أن أتحدث اللغة اإلنجليزية بطريقة أنيقة مثل الفتيات في المدارس األخرى، 

وأردت أن أجعل الفتيان يلتفتون إعجاًبا بي. ولكني تعلمت أني جميلة كما أنا. تعلمت 
أن أجد الطرق للتعبير عن فرديتي وشخصيتي وصفاتي الجسدية.” 

لمساعدة الفتيات األخريات في الشعور بالمزيد من الثقة الذاتية وبناء تقديرهن 
الذاتي، تدير برايز تدريب “حرة ألكون أنا” في المدارس االبتدائية المحلية في 

منطقتها. في أول تدريب لها، حضرت 70 فتاة، ومنذ ذلك الحين، أصبحن جزًءا ال يتجزأ 
من المعسكرات على المستوى المحلي والوطني. 

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.


