
األكاديمية
األكاديمية هي فعالية فريدة لإلرشاد والكشافة في إقليم 

أوروبا تجمع المتطوعين الرئيسيين التابعين للجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( والمنظمة 

 .)WOSM( العالمية للحركة الكشفية

يستطيع المشاركون أيًضا االستفادة من الفعالية في تطوير 
مهارات القيادة الخاصة بهم من خالل مسارات التعلم الفردية. 



األكاديمية

 من ينظم األكاديمية؟
لضمان أن تستمر الفعالية مشتركة بشكل حقيقي، تتبادل الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية إدارة الفعالية كل 
عام. تستغرق كل فعالية أربعة أيام وتضم من 100 إلى 250 مشارك/مشاركة. ويتم 

تقديم حوالي 28 جلسة خالل كل فعالية، ويتم تكرار كل جلسة مرتين على األقل. 

 يتكون الفريق املنظم من:

 غالبًا ما يكون هناك 
توازن في أعداد 

المتطوعين من الجمعية 
العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة 
والمنظمة العالمية 

للحركة الكشفية. 

 2-3 من مديري 
المحتوى كجزء 

من فريق الدعم، 
ويقومون باختيار 
الجلسات وميسري 

الدعم. 

 2 من موظفي 
الهيئة 

التي تتولى 
اإلدارة. 

2 من أعضاء اللجنة 
)المنظمة العالمية 

للحركة الكشفية والجمعية 
العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة( لضمان 
أن برنامج الفعالية يعكس 

االستراتيجية لإلقليم 
األوسع. 

والفعالية مفتوحة أمام أي شخص يقوم بدور على المستوى الوطني في أي من المنظمات 
التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو المنظمة العالمية للحركة 

الكشفية، من األعضاء في المجموعات العاملة حتى كبار المفوضين. 

 ما هو الغرض من األكاديمية؟
 الغرض الكلي من األكاديمية هو:

سرد قصة اإلرشاد والكشافة بطريقة مؤثرة وفعالة. 	 

فهم احتياجات الشابات والشبان في مجتمعاتهم واالستعداد للرد عليها.	 

تطبيق التعلم واالبتكار والبحوث على األولويات االستراتيجية للجمعية العالمية 	 
للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

تصميم وتقديم البرامج التعليمية ذات الصلة.	 

اإلشراك الفّعال للتطوع وتحقيق االعتراف به.	 

 تتيح األكاديمية الفرصة أيًضا للقادة الوطنيين
 واإلقليميين بحيث يتم:

 تدريبهم في موضوعات مختلفة ذات صلة باإلقليم األوروبي التابع للجمعية العالمية 	 
للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية، وإيجاد حلول مخصصة 

مبتكرة لالحتياجات المتنوعة التي تواجهها منظمات الكشافة واإلرشاد في أوروبا.

 توفير مساحة للتواصل والمشاركة في األفكار )تعليم غير رسمي وتعاون مستقبلي(.	 

 توفير اإلحساس بكونهم حركة واحدة للشباب في أوروبا.	 

ويتم تشجيع المشاركين على استخدام الفعالية كفرصة للتطور الشخصي، حيث يكون 
بإمكانهم شحذ المهارات القيادية الخاصة بهم أثناء تعاملهم مع القضايا 
المتعلقة بالمجاالت الجوهرية للكشافة واإلرشاد. ويمكنهم بعد ذلك العودة 

بهذه الخبرة القيادية إلى منظماتهم الوطنية لكي تستفيد بدورها من االتصاالت 
والمعرفة التي اكتسبها األعضاء المشاركين بالفعالية. 

في 2018
في الجلسات التي عقدت في عام 20118، تناولت األكاديمية قضايا مثل التنوع 

والشمولية، ومكونات التجربة الشبابية ذات الجودة، وتعليم السالم ألفراد 
الكشافة واإلرشاد، وتمكين المراهقين ليصبحوا صناع للتغيير، وكيفية إيجاد فرص 

التمويل واستراتيجياته. 



تاريخ األكاديمية
يعود مفهوم األكاديمية إلى مدرسة أفالطون للفلسفة التي تأسست 
في القرن الرابع قبل الميالد، وكانت قائمة على فكرة أن تكون 

مؤسسة للتعليم العالي أو البحوث أو العضوية الشرفية. 

في السياق ذاته، األكاديمية هي فعالية فريدة خاصة باإلرشاد والكشافة حيث يستفيد 
المشاركون من التدريب عالي الجودة وفرص التواصل حول األولويات الجوهرية لألقاليم 
األوروبية التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية 

للحركة الكشفية. وقد عقدت األكاديمية األولى بين الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية في باريس في عام 1102. قبل هذا التاريخ، 

كانت المنظمتان تديران فعاليات منفصلة خاصة بكٍل منهما في مجال التعلم الشخصي 
للمتطوعين البالغين. 

في مارس 2008، عقدت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أولي فعالياتها 
بعنوان »االختيار والخلط«، حيث قامت المشاركات باالختيار من مجموعة متنوعة من الندوات 
ذات الصلة باإلرشاد في اإلقليم وذلك حسب اهتماماتهن الشخصية واهتمام المنظمات األعضاء 

التي يتبعونها. وفي أكتوبر 8002، أجرت المنظمة العالمية للحركة الكشفية نسختها 
األولى من األكاديمية في مويينا بإسبانيا. وبوصفها فعالية عالمية للتعلم، كان لها 

مفهوم وأهداف شبيهة للغاية، من هنا تقرر بعد سنوات قليلة الجمع بينهما. 

نحن في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة نؤمن أنه 
بالعمل في شراكة مع اآلخرين، مثل المنظمة العالمية للحركة 
الكشفية، بمقدورنا أن نصبح صوت أقوى للشباب، لنمكنهم من 

بناء عالم أكثر مساواة للجميع. نحن أيًضا نضع أهداف التنمية 
المستدامة ورؤيتهم الخاصة بعالم أكثر عدالً في قلب عملنا. 

فكافة برامجنا الدولية تساعدنا للعمل على تحقيق هدف واحد 
على األقل. وتركز شراكتنا مع المنظمة العالمية للحركة 

الكشفية على الهدف )17(: عقد الشراكات لتحقيق األهداف. 

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
 الكشافة والمنظمة العالمية للحركة

 الكشفية في أوروبا:
على مستوى أوروبا، لطالما كانت المنظمات األعضاء والمنظمات الوطنية 

للكشافة متصلة بشكل جيد. 32 من 60 منظمة من المنظمات األعضاء تعليمية 
مشتركة وأعضاء متصلين بهيئتي اإلدارة على مستوى العالم – الجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية. 

في السنوات األخيرة، بدأت 
المنظمتان في المشاركة في المزيد 

من فعاليات المناصرة وشبكات 
التواصل والتدريب بهدف مساعدة 

الشباب على مستوى اإلقليم لالستفادة 
القصوى من مبادئ اإلرشاد والكشافة 
– المرح والصداقة وإعطاء الشباب 

المهارات والسلوكيات والفرص 
التي تمكنهم من تغيير أنفسهم 
ومجتمعاتهم والعالم بأكمله. 

إدراًكا أنهما مًعا لديهما صوت 
أقوى من أجل الشباب في اإلقليم، 

اُتخِذ قرار الجمع بين الفعاليتين. 
هذا المنظور الفريد والمكمل الذي 

يجلبه المشاركون من كل هيئة 
يستطيع أن يتيح المزيد من الفرص 
لشباب اإلقليم، وأن يساعدهم أيًضا 

في إيجاد حلول مبتكرة للقضايا 
والتحديات التي تواجه الفتيات 

والفتيان في جميع أنحاء أوروبا. 

إنه مكان رائع للتواصل وتبادل الخبرات ووجهات النظر مع أفراد الكشافة 
واإلرشاد من جميع أنحاء أوروبا. الجلسات أيًضا هامة ألنها توضح النهج 

واألدوات المختلفة للتعامل مع كافة أنواع المشكالت التي تواجهك في منظمتك. 
 .

أحد المشاركين، األكاديمية 2018
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 »اسألوا األطفال، افتحوا أعينكم
وآذانكم واجعلوها حقيقة!«

الجلسة الخاصة باستكشاف كيفية إيجاد تجربة شبابية ذات جودة قد شجعت المشاركين على 
التفكير في بعض األسئلة الرئيسية المطلوب مراعاتها عند اإلعداد لجلسة يقودها الشباب: 

كيف نتأكد من أن برامجنا ذات صلة بالشباب؟ كيف نحتفل بالتنوع في التجربة التي 
نقدمها؟ كيف يستطيع برنامج الشباب الخاص بك تمكين الشباب والتأكد من أنهم يحتلون 

الصدارة في اختيار األنشطة وتخطيطها. 

يقدم نهج التعليم غير الرسمي تجربة تعليمية متنوعة للشباب، وقد تتضمن 
الجلسات ألعاب تمثيل األدوار، أو حاالت دراسية، أو العمل في مجموعات صغيرة، 

أو استخدام أدوات التأمل، أو طرح أسئلة صعبة يكون عليهم مناقشتها. 

 من منظور الجمعية العالمية
 للمرشدات وفتيات الكشافة

 من المنظور الخاص بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة،
 تتيح الفعالية الفرصة لما يلي:

نشر نتائج المشروع وأدواته ومواده 	 
المبتكرة.

التفاعل وجمع المعلومات الراجعة من 	 
المنظمات األعضاء في بيئة أقل رسمية.

 توفير فرصة للتواصل وتأسيس 	 
العالقات مع المنظمات األعضاء.

الترويج للمشروعات والفرص 	 
المستقبلية ذات الصلة.

تعد األكاديمية فرصة ممتازة لمقابلة اآلخرين والتعرف على القضايا 
المشابهة وذلك لمساعدتي في دوري، وحتى أشارك اآلخرين في تجاربي.

أحد المشاركين، األكاديمية 2018. 

األكاديمية 2019
تعقد األكاديمية لعام 2019 في الفترة من 2 إلى 7 نوفمبر في سلوفانيا. 

وسيأتي أعضاء اإلرشاد والكشافة من الهيئتين بآرائهم ورؤاهم الفريدة لمشاركتها مع 
اآلخرين من جميع أنحاء أوروبا وذلك في موضوعات رئيسية تشمل: العالقات الخارجية في 

أوروبا، واالتصاالت، والتعليم غير الرسمي، والتدريب، واستراتيجية النمو.

سيتم تصميم الفعالية بحيث توفر لكافة المشاركين مساحة اإلبداع التي يحتاجونها 
الستكشاف الموضوعات األربعة الرئيسية بعمق، مع فرصة للتركيز على الموضوعات األكثر صلة 

باحتياجات منظماتهم. ويقوم فريق من الخبراء بتقديم كل جلسة.

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

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.

 وتشمل األهداف المحددة:

بناء إطار عمل تعليمي مشترك 	 
للمساعدة في تحسين األنشطة 

الشبابية المقدمة في المنظمات 
الوطنية وذلك من حيث التقديم 

والجودة.

الترويج ألهمية برامج التعلم غير 	 
الرسمي من خالل نشر الممارسات 

السليمة.

إدخال منظور عالمي على األنشطة 	 
الشبابية في اإلقليم وتطوير 
المهارات والقدرات الخاصة 

بالعاملين مع الشباب لتقديم هذه 
األنشطة.

 النتائج المتوقعة:

اكتساب الشباب لمهارات ومعرفة جديدة 	 
لمساعدتهم في تحسين فرص العمل.

أن يشعر المشاركون بقدرة أكبر على 	 
التحدث في بعض القضايا التي تؤثر عليهم 

على المستوى المحلي والوطني واألوروبي 
والعالمي.

أن تتمكن منظمات اإلرشاد والكشافة في 	 
أوروبا من تقديم تعليم غير رسمي وتدريب 

عالي الجودة ألعضائها من الشباب.

أن تتمكن منظمات اإلرشاد والكشافة في 	 
أوروبا من تعزيز التعاون فيما بينها 
والمشاركة في الممارسات األفضل لدعم 

النمو في اإلقليم.

أوصي باألكاديمية نظًرا لتنوع الجلسات بها، فتستطيع إعداد برنامج مخصص لك يتناسب 
مع دورك أو احتياجاتك. وهي مكان رائعة للتواصل والتعلم من اآلخرين. 

أحد المشاركين، األكاديمية 2018. 


