
الشراكة
مع مؤسسة يو بي إس

من شأن اإلرشاد والكشافة للفتيات تغيير حياة الفتاة، فتنال فرصة 
تكوين الصداقات من جميع أنحاء العالم، وتتعلم مهارات جديدة، ويصبح 

لها صوت في القضايا التي تؤثر على حياتها اليومية. 

في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، نحن 
نؤمن أن كل فتاة وأية فتاة يجب أن تنال الفرصة لتصبح جزء من 

الحركة وكافة الفرص التي توفرها. 

منذ عام 2003، ومن خالل شراكتنا مع مؤسسة يو بي إس )UPS(، نعمل على دعم 
المنظمات األعضاء إلشراك الفتيات في المجتمعات األقل تمثيالً والتي يصعب 

الوصول إليها، وتحسين نوعية الفرص وتجربة اإلرشاد في المنظمات األعضاء 
في جميع أنحاء العالم. 



الشراكة مع مؤسسة يو بي إس

نبذة سريعة عن دراسة حالة: 
الجمعية النيجيرية للمرشدات 

اإلرشاد في نيجيريا ضعيف التمثيل في المجتمعات الريفية التي يصعب 
الوصول إليها وفي مستوطنات الالجئين وبين الفتيات من ذوات اإلعاقة في 

السمع والكالم والبصر. في هذه المجتمعات، خاصًة في شمال نيجيريا، هناك 
معدالت عالية خاصة بزواج الفتيات القاصرات ومعدالت منخفضة خاصة بااللتحاق 

بالمدارس والحضور. وتستخدم الجمعية النيجيرية للمرشدات تمويل شراكة 
يو بي إس للتعامل مع هذه التحديات من خالل تقديم فصول للنساء لتعليمهن 

األعداد والقراءة والكتابة. ويتم اختيار النساء من هذه الفصول وتدريبهن 
ليصبحن قائدات إرشاد وليقمن بإنشاء وحدات جديدة في مجتمعاتهن. 

التحقت باإلرشاد في عام 2007، ومنذ ذلك الوقت تعلمت الكثير من األمور 
التي غيرتني بالفعل. لقد سافرت إلى دول لم أكن زرتها من قبل، 

وقابلت أشخاص جدد وكّونت الصداقات. وكنت أجد صعوبة في هذه األمور 
من قبل. وقد تلقيت تدريب القيادة وتعلمت الصفات الالزمة للقائدة 

الجيدة. وقد أعطاني هذا التدريب الشجاعة كي أقف أمام الجمهور وأن 
أفوفون إكبييونج، الجمعية أكون قائدة لفتيات أخريات.

النيجيرية للمرشدات. 

نبذة سريعة عن دراسة حالة: 
الكشافة الهولندية

تواجه الكشافة الهولندية بعض التحديات في جذب أعضاء من الشابات والفتيات 
واالحتفاظ بهن. تاريخيًّا، كان هناك تصور أن الحركة للفتيان، حيث يمثل الذكور 
56% من أفراد الكشافة والمتطوعين. وقد عانت المنظمة في إشراك الفتيات بشكل 
هادف. من خالل التمويل الخاص بالشراكة مع مؤسسة يو بي إس، استطاعت الكشافة 

الهولندية العمل على تكوين ثقافة جديدة حيث يمكن شمول الفتيات في الكشافة. 
وقد قامت كشافة الهولندية بالبحوث حتى تفهم بشكل أفضل كيفية إشراك النساء 

والفتيات في الكشافة حتى تستطيع إزالة أية حواجز تواجه مشاركتهن، وقامت 
أيًضا بإعداد عرض شمولي مخصص للفتيات ينعكس في مواد التطويع الخاصة بها. 

من خالل هذا المشروع، نستطيع 
إيجاد مكان أفضل في الكشافة 

للفتيات والنساء

لم أكن أدرك أن المساواة بين 
الجنسين من المشكالت الموجودة 
في الكشافة الهولندية، ولكي 

أصبحت أدرك هذا اآلن.

قائدات المتطوعات في الكشافة الهولندية. 

أثر الشراكة: 
على دار عامين ونصف العام، سنقوم بتطويع 9350 من الفتيات والشابات العضوات 	 

2500 من المتطوعات البالغات واالحتفاظ بهن )إجمالي 12 ألف من المجتمعات 
ضعيفة التمثيل(.

الوصول غير المباشر لعدد 240 ألف من الفتيات والشابات الالتي سيستفدن من 	 
تجربة اإلرشاد األكثر تنوع وشمولية.

تقديم جلسات خاصة بتنمية القيادة )iLead( من خالل اإلنترنت لعدد 1000 من 	 
قائدات المتطوعات.

نبذة سريعة عن دراسة حالة: 
مرشدات المملكة المتحدة

تتكون مرشدات المملكة المتحدة تقليديًّا من فتيات من ذوي البشرة البيضاء من 
الطبقة المتوسطة في الغالب، وبمفهوم خاطئ أنها منظمة مسيحية. لكن من خالل 

التمويل الخاص بمؤسسة يو بي إس، تمكنت مرشدات المملكة المتحدة من االستثمار في 
مشروع لتخطيط البيانات بهدف جمع وتحليل الديموغرافيات الخاصة بهؤالء المشاركات 

في أنشطة اإلرشاد حتى تتمكن المنظمة من استهداف المناطق حيث المشاركة األدنى. 
الفعاليات التي تم عقدها في المجتمعات المتحدثة باللغة الويلزية والتعاون مع 

المجلس اإلسالمي في بريطانيا تأتي باإلرشاد إلى المجتمعات ضعيفة التمثيل تاريخيًّا. 



الشراكة مع مؤسسة يو بي إس

نظرة عامة على الشراكة
منذ أن بدأت شراكتنا مع مؤسسة يو بي إس في عام 2003، ركزنا على 
دعم المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم بحيث يصبحن 

قائدات في مجتمعاتهن ومواطنات عالميات مسؤوالت. 

وعلى عكس معظم شراكاتنا في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، ال 
تتضمن هذه الشراكة منهج وشارة، وإنما تقدم التمويل ألعمال بناء القدرات 

مع المنظمات األعضاء بحيث تتمكن من: 

التدريب واالحتفاظ
بالمتطوعات والقائدات 
من خلفيات أكثر تنوع 

واالحتفاظ بهن.

تمكين 
الفتيات والشابات بحيث 
يصبحن مناصرات للتغيير 
على المستوى المحلي 

والوطني والدولي.

دعم  
المنظمات األعضاء لزيادة 
عضوياتها والتنوع فيها 
وذلك بتحديد الفتيات من 
المجتمعات األقل تمثيالً 

والوصول إليهن.

وباإلضافة إلى الدعم المالي، تشجع الشراكة أيًضا إشراك موظفي يو بي إس، مستغلة في ذلك 
التوسع العالمي لمؤسسة يو بي إس والقاعدة العريضة من الموظفين العاملين بها في مهام 

التعاون والمشاركة المباشرة في أنشطة البرنامج. 

كان لي شرف االشتراك في أحد األنشطة العظيمة التابعة للجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة، وشاهدت أهمية شراكة يو بي إس/الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة، وتمكين النساء وتشجيعهن على القيادة وإحداث التغيير في مجتمعاتهن 
لألفضل. بوصفي من موظفي يو بي إس، تأثرت باألثر العظيم لشراكة يو بي إس/الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على الفتيات والنساء على مستوى الشرق األوسط.

طارق مزيد، يو بي إس، األردن. 

 التنوع والشمولية وتنمية
 مهارات القيادة:
مرت الشراكة منذ بدايتها بخمس مراحل 

مختلفة، كانت أحدثها في الفترة من 2017 إلى 
2019، وركزت على “التنوع والشمولية وتنمية 

القيادة”.

من خالل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة، ندعم الفتيات والشابات في تحديد 

المشكالت التي يواجهن في حياتهن، ونقدم لهن 
مساحة آمنة حيث يمكنهن تنمية المهارات 
والمعرفة التي يحتجنها للتغلب على هذه 

المشكالت.

في عالمنا دائم التغير، حيث أجبر النزاع 
والعنف الكثير من الفتيات على ترك بيوتهن، 

وتعيش الكثيرات في مجتمعات تنبذهن 
وتستبعدهن، أصبح لإلرشاد دوًرا حيويًّا في 

مساعدة هؤالء الفتيات ليشعرن باالنتماء لشيء 
أكبر. إال أن بحوثنا أظهرت أن االهتمام 

باإلرشاد محدود في مجتمعات األقليات، ومازال 
هناك مستوى منخفض من المشاركة بين األشخاص 

الذين ال يتماشون مع وصف الملف التقليدي.

تدعم أحدث مرحلة في شراكتنا مع مؤسسة يو 
بي إس العمل في تسعة من المنظمات األعضاء 
المختارة، حيث تتمثل األولويات الرئيسية 

في إشراك الفتيات من المجتمعات األقل 
تمثيالً وتحسين مدخل كل منظمة من المنظمات 

األعضاء إلى التنوع والشمولية. وهذه 
الدول هي: مصر واألردن والكويت ولبنان 

والمكسيك وهولندا ونيجيريا وسلطنة ُعمان، 
والمملكة المتحدة. 

تعاني فتياتنا لسداد االشتراكات وقد ال 
يستطيع البعض تحمل مصروفات الزي الرسمي 

الذي يشعرهن باالختالف عن اآلخرين. أريد 
استخدام المنحة لمساعدة جميع الفتيات 
في شراء زيٍ ما. فهذا سيساعد.. وسيجعل 

الفتيات يشعرن بأنهن جزء من وحدتنا ومن 
أسرة اإلرشاد.

مرشدات المملكة المتحدة. 

ُيَمِكن هذا التمويل المنظمات 
األعضاء من القيام بما يلي: 

التطويع واالحتفاظ بمتطوعات وفتيات 	 
من خلفيات أكثر تنوع وأقل التزاًما 

بوصف الملف التقليدي.

زيادة الوعي بأهمية أن تكون 	 
المنظمة متنوعة وشمولية.

هدفنا هوالمشاركة بأمثلة عن 
أفضل الممارسات على مستوى العالم 

لعدد أكبر من أعضائنا وعددهم 
10 مليون في 150 دولة، بحيث 

يمكنهن مواءمتها ودمجها في هياكل 
منظماتهن، وبذلك يكون للشراكة أثر 

طويل المدى على مستوى العالم.
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نبذة سريعة عن دراسة حالة: 

مرشدات المكسيك
تستخدم مرشدات المكسيك التمويل للوصول إلى الفتيات في المجتمعات المهمشة اقتصاديًّا 

واجتماعيًّا، وبشكل أكبر الفتيات الالتي يعشن في المالجئ، والمدن ضعيفة التمثيل، 
والمدارس العامة. وتواجه مرشدات المكسيك تحديات في تطويع المتطوعات واالحتفاظ بهن، 

وفي التواصل مع المتطوعات الحاليات، وفي بعض األحيان اعتراض العائالت على مشاركة 
الفتيات في حركة “للفتيات فقط” وذلك ألن تكلفة إرسال األطفال إلى مجموعات نشاط 

منفصلة مرتفعة للغاية. لمواجهة هذه التحديات، تعمل مرشدات المكسيك على تغيير هيكل 
السداد للعائالت التي ال تستطيع سداد رسوم التسجيل ألطفالها، وقبول الفتيان في بعض 

األنشطة، والقيام بتخطيط أفضل للبيانات في هذه المجتمعات. 

 اإلقليم العربي للجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة: كونوا أنتم التغيير

تركز الشراكة على تأسيس إطار عمل على 
مستوى اإلقليم لتنويع ملف القيادة الخاص 

باإلقليم العربي وحشد الشابات للتحرك.

ويتم في الوقت الحالي تطبيق المشروعات 
ذات الصلة بأهداف التنمية المستدامة على 

المستوى المحلي في مصر واألردن والكويت 
ولبنان وسلطنة ُعمان، وتلهم الفتيات 

والشابات لقيادة التغيير حول كل هدف من 
أهداف التنمية المستدامة في مجتمعاتهن.

ويركز هذا البرنامج على اثنين من أهداف 
التنمية المستدامة التي نضعها في قلب كافة 

أعمالنا في الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة، وهما الهدف )5(: تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء 

والفتيات، والهدف )10(: الحد من أوجه 
عدم المساواة داخل الدول وفيما بينها. 

يدعم تمويل يو بي إس أربعين من الشابات 
في اإلقليم إلدارة حمالت العمل المجتمعي، 

وزيادة الوعي بالقضايا التي تواجه الفتيات 
المنتميات إلى مجتمعات متنوعة.

تم تصميم هذه الحمالت بحيث تعزز أهمية 
اإلرشاد للفتيات غير المشاركات في الحركة 

وتعرض األثر اإليجابي الذي قد يحدثه اإلرشاد 
في حياتهن.

يتم دعم الفتيات من خالل شبكات “كونوا 
أنتم التغيير” التي تدار بواسطة موجهات 
مختارات ويتم تطويرها من خالل روابط مع 

الجامعات والمنظمات التي تدعم حقوق 
المرأة وتستهدف المجتمعات التي يصعب 

الوصول إليها. 

أنا متحمسة لتقديم هذا البرنامج 
الجديد في اإلقليم العربي. إنها فرصة 

جيدة لمقابلة شابات من دول مختلفة 
يتشاركن في القّيم ذاتها ويقدن 

التغيير في مجتمعاتهن، ويتعاملن مع 
القضايا التي يرونها هامة ويسعين إلى 

عالم أفضل للفتيات والنساء.

أثرنا: 
تحديد ودعم 40 من الشابات لقيادة 1. 

مشروعات التغيير االجتماعي في 
مجتمعاتهن. زيادة الوعي بأهمية أن 

تكون المنظمة متنوعة وشمولية.

حشد الشابات للتأثير على التغيير 2. 
االجتماعي في مجتمعاتهن في المنظمات 

األعضاء في اإلقليم العربي.

اإلنجازات الرئيسية للشراكة خالل 2003 - 2016
نمو وتطوير القيادة

ركزت هذه المرحلة من الشراكة على المكسيك وبنما وجنوب إفريقيا ونيجيريا 
واإلقليم العربي، وزادت من فرص القيادة والتطوع للفتيات والشابات، وعملت على 
بناء قدرات هذه المنظمات األعضاء بهدف تقديم تدريب قيادة عالي الجودة وفّعال. 

المساعدة والدعم والتمكين والتعزيز
في عام 2010، توسعنا في شراكتنا للتركيز على التدريب الخاص بالقيادة 

والمناصرة لآلالف من الفتيات في البرازيل وجنوب إفريقيا، كما توسعنا في 
شبكتنا التطوعية في الهند. على المستوى العالمي، تتضمن النقاط البارزة طرح 

وحدة تدريب القيادة )iLead( من خالل اإلنترنت لعدد 40 ألف من الشباب، كما 
طورنا البرنامج الدولي للمناصرة البيئية. وقد حصل أكثر من 05 من الشباب 

على الفرصة للحديث عن قضايا االستدامة من خالل فعاليات األمم المتحدة، في حين 
اشترك 200 ألف من الشباب في شكل من أشكال المناصرة من خالل اإلنترنت. 

الزيادة والتوسع والتكوين وإشراك اآلخرين!
خالل المرحلة األولى من الشراكة، كان التركيز على تطويع المتطوعات من خلفيات 

أكثر تنوع في جنوب إفريقيا والبرازيل والمكسيك وماليزيا. 

2015
2016
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2014
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2009

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.


