
 الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة

المراكز الدولية
تدير الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة خمسة مراكز 

 دولية؛ كابينتا )Our Cabana( بالمكسيك، وشاليهنا 
)Our Chalet( بسويسرا؛ ونزل السالم )Lodge Pax( بالمملكة 
 )Kusafiri( بالهند، وكوسافيري )Sangam( المتحدة، وسانجام

الذي يقام في أنحاء مختلفة في اإلقليم اإلفريقي. 

تقدم هذه المراكز الدولية فرصة العمر للمرشدات وفتيات 
الكشافة – مغامرة دولية يتم من خاللها تكوين الصداقات 

الجديدة والذهاب في رحلة خاصة من االكتشاف الشخصي.



المراكز الدولية

https://www.wagggs.org/en/our-world/world-
centres/sangam/volunteer/sangam-volunteer/

المركز الدولي سانجام
يقع المركز الدولي “سانجام” في مدينة بونة بالهند، ويقدم للفتيات والشابات 

فرص دولية رائعة للتعلم مدى الحياة والعمل المجتمعي والتحّول الشخصي. وتعني كلمة 
سانجام “التجمع مًعا” باللغة السنسكريتية القديمة. منذ عام 1966، يوفر المركز 
مكاًنا آمًنا ألعضاء اإلرشاد والكشافة لالجتماع والمشاركة في الثقافات والتجارب. 

الفعاليات الدولية
نقدم طوال العام فعاليات تدور حول الموضوعات التالية:	 

القيادة: تضم كافة فعاليات القيادة التعلم الثقافي والتطوير الذاتي – فتشترك 	 
المشاركات في أحد مشروعات العمل المجتمعي مع أحد الشركاء المحليين لسانجام، 

وذلك ليتعلمن كيف يصبحن عمالء للتغيير.

الثقافة: مقدمة رائعة للصور واألصوات والبهارات في الحياة اليومية الهندية، 	 
وزيارة األسواق المحلية، وتعلم اللغة الهندية والرقص على طريقة بوليوود.

االحتفال: االحتفال بفعاليات اإلرشاد والكشافة للفتيات والتعرف على تاريخ حركتنا 	 
أثناء التواجد في قلب الهند.

الرفاه: تمضية الوقت في اكتشاف الذات من الناحية الطبيعية والذهنية والعاطفية 	 
في منشأ اليوجا. خذي وقتك في التأمل والحركة والتعلم والنمو في بيتك الهندي 

بعيًدا عن بيتك.

اكتشفي المزيد من المعلومات هنا:

https://www.wagggs.org/en/our-world/world-centres/sangam/events/ 

كان التواجد في سانجام أمًرا رائًعا ... فقد ساعدني في معرفة نفسي بشكل أفضل، 
وفي تنمية مهارات القيادة الخاصة بي، واكتشاف أني أستطيع القيام بأمور أكثر 

مما أظن. بعد سانجام، أستطيع تحديد المزيد من األمور الجيدة عن ذاتي، وقد تعلمت 
أيًضا كيفية تحديد هذه األمور في اآلخرين. سيظل لسانجام دائًما مكان خاص في قلبي.

زيمينا، بيرو – اكتشفي قدراتك 2018.

للراغبات في البقاء فترات أطول، 
بإمكان المتطوعات دعم سنجام وتقديم 
البرامج أثناء الفعاليات الدولية، 
والمشاركة مع المنظمات الشريكة في 
المجتمع، وتقديم جلسات عن الثقافة 

الهندية وأحدث مبادرات الجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، 
وقيادة الجوالت حول مدينة بونة والمجتمع 

المحلي. تقدم هذه الفرصة الرائعة للتطوير 
الذاتي للشابات الفرصة لإلقامة بالخارج 

واكتساب التجارب الشخصية والمهنية والعمل 
في بيئة متعددة الجنسيات. 

اكتشفي المزيد من المعلومات هنا:

المركز الدولي كوسافيري
ليس للمركز الدولي “كوسافيري” مكان ثابت، وإنما أماكن متغيرة على مستوى اإلقليم 

اإلفريقي لكل فعالية يستضيفها. باستخدام اإلمكانات المتاحة، ُيَمِكن هذا النهج المبتكر 
عدد أكبر من الفتيات والشابات على مستوى القارة من المشاركة في التجارب الدولية 

المغّيرة للحياة التي تقدمها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

برودنس، أوغندا. 

لقد كانت رحلة العمر. إنها الحركة األكثر مثاًرا لالهتمام والتي 
تساعد األشخاص في الوصول إلى أقصى قدراتهم.

حتى اآلن، تم عقد كوسافيري في غانا وجنوب إفريقيا ورواندا وكينيا ونيجيريا 
وبنين ومدغشقر وأوغندا. وقد استكشفت هذه البرامج العمل المجتمعي، وأصوات ضد 

العنف، والفنون، والثقافة، وتنمية الصندوق، والقيادة. 

 في ديسمبر 2019، ستعقد ندوة جولييت لوو في تانزانيا.



المراكز الدولية

 أهمية مراكزنا الدولية
إن فرصة الذهاب في مغامرة حول العالم هي أحد األسباب الرئيسية النضمام الشابات في 

حركة المرشدات وفتيات الكشافة – فتخبرنا 88% من المتطوعات أنهن اخترن االشتراك ألنها 
جمعية عالمية. وتقع مراكز الدولية في قلب هذا العرض العالمي. 

تتواجد هذه المراكز في مناطق متنوعة ثقافيًّا وجغرافيًّا في جميع أنحاء 
العالم، ويعرض كل مركز تجربة فريدة للمرشدات وفتيات الكشافة الالتي يردن 
اكتشاف العالم من حولهن. وتعود إلينا زائراتنا مرة بعد مرة – بالشعور، 

في الكثير من األحيان ألول مرة، أنهن بالفعل جزء من حركة عالمية. 

كما أن هذه المركز الدولية 
جزء ال يتجزأ من رسالة الجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة التي تهدف إلى مساعدة 

الفتيات والشابات في اكتساب 
التجارب الحياتية وفرص التطوير 

الذاتي بحيث يَتَمكَنَّ من تحقيق أقصى 
قدراتهن وأن يصبحن مواطنات فاعالت 

ومشاركات ومسؤوالت في العالم. 

الكثيرات ممن يأتين إلى مراكزنا 
يغادرن بالمزيد من الحماس والقدرة 

على إحداث الفرق اإليجابي في العالم 
من حولهن، عاكسات بذلك رغبة أوالف 

بادن-باول في “بناء عالم أفضل 
ومستقبل مشرق لشباب الغد”. 

تقدم مراكزنا الدولية أماكن أطول للتطوع والتدريب للباحثات عن تجارب أكثر 
ثراء أو تجربة يكون بإمكانهن من خاللها رد العطاء لحركة الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة. 

المراكز الدولية مفتوحة أمام األعضاء وغير األعضاء في اإلرشاد والكشافة، 
وللمجموعات والعائالت واألفراد من جميع الفئات العمرية ومن الجنسين. 

شاليهنا

منذ عام 1932، يساعد “شاليهنا” اآلالف من الفتيات والشابات من جميع 
أنحاء العالم على تحدي أنفسهن وتنمية المهارات الجديدة، وذلك في البيئة 

المثالية لجبال األلب السويسرية. 

ويكون نطاق الفعاليات المعروضة في شاليهنا موسمي، ويساعد الزائرات على 
االستفادة القصوى من البيئة المحيطة الخالبة. 

الخريف: يقدم أسبوع الصداقة العالمي وأسبوع التجربة السويسرية الصداقة 
والمغامرة للزائرات البالغات من جميع الفئات العمرية.

الشتاء: تستغل الزائرات منطقة التزلج المحلية المشهورة على مستوى العالم 
بما يزيد عن 002 كم من المنحدرات المجهزة. وتتمتع رياضات التزلج بالمزالج 

والتزلج باألحذية، والتنزه الشتوي، والتزلج عبر الضواحي بشعبية كذلك.

الربيع: ندوة هيلين ستورو السنوية، والتي تجمع بين تطوير القيادة والقضايا 
البيئية، مع فرصة للمغامرة الخارجية. تقدم اإلجازة الدراسية في ذلك الوقت 

أنشطة ممتعة للزائرات األصغر سًنا.

الصيف: تقدم التحديات السويسرية الشعبية، والتي تستهدف المرشدات وفتيات 
الكشافة من 21 إلى 81 عاًما، فرص لتجربة التسلق، والتنزه، واألنشطة عالية 

المغامرة، والفرصة أيًضا لتجربة الثقافة السويسرية.

تحترمني المتطوعات األخريات وتحترمن ديانتي، وذلك ألني عندما أصلي، أظل 
صامتة، فيقولن لبعضهن “الزمن الصمت، فهي تصلي”. أنا ال أجد مثل هذا 

سلمى، تونس. االحترام في بعض األماكن في الشرق األوسط، ولكني أجده هنا.

تساعد المتطوعات في إدارة الحياة اليومية في شاليهنا، وهذا ينمي 
استقالليتهن ويمنحهن الخبرة في العمل ومهارات حياتية قيّمة. ويتم عرض 

وظائف تدريبية في التسويق واالتصاالت، وخدمات البرنامج والمطبخ والزوار. 



Ju
ly

 2
01

9
كابينتنا

تقع “كابينتنا” في “مدينة الربيع الدائم”؛ كويرنافاكا بالمكسيك، وهي المكان 
حيث “تتحقق األحالم”. منذ افتتاحها في عام 1957، نستقبل في كابينتنا زائرات من 

جميع أنحاء العالم، ونقدم نطاق من األنشطة والبرامج التي تركز على الصداقة 
الدولية والتحديات والمغامرات والتطوير الذاتي والكثير من المرح!

ونقدم طوال العام الكثير من الفعاليات الدولية في موضوعات مختلفة:
الصيف: تقدم فعالية الصداقة للشباب الفرصة للتعرف على حركتنا الدولية والثقافة 

المكسيكية واالشتراك في المغامرات؛ مثل القفز في الشالل.

الخريف: فعاليتنا األولى هي “االختيار والخلط”، يوم الموتى، وتقوم بشكل أساسي على 
االحتياجات الخاصة بالمشاركات. في يوم الموتى، تحتفل المشاركات بهذا العيد ويتعرفن 

على التقاليد المحلية.

الشتاء: نستضيف فعاليات المغامرة البحرية، والفراشات الملكية، وليلة رأس السنة، 
واالحتفال بيوم الذكرى العالمي، وكلها من خالل الثراء الثقافي للمكسيك وتقاليدها 

وطعامها.

الربيع: نستضيف فعاليات “الترشاش في الربيع”، وتعرف بهذا االسم ألنها تضم الكثير من 
األنشطة المائية.

تعطي األدوار التطوعية والتدريبية الفتيات والشابات الفرصة لتطوير مهاراتهن في 
القيادة واالتصاالت والمناصرة، وذلك أثناء استمتاعهن بالثقافة المكسيكية. وتتاح 

فرص التدريب في مجاالت التسويق واالتصاالت والبرامج وخدمات الزوار. 

أتمنى أن تساعدني مهارات القيادة وحل المشكالت واالتصاالت التي تعلمتها خالل فترة 
تواجدي هنا في دراساتي وفي مستقبلي المهني بعد ذلك. وقد أدركت أيًضا مدى حبي 

لإلرشاد وأثره في حياتي.
 فيونا ماكجي، كندا.

 نزل السالم
لقد علمني التواجد في نزل السالم الكثير عن 

العالم وساعدني على الخروج من قوقعتي. 

 ناتاشا، أستراليا.

افتتح “نزل السالم” )Pax Lodge( رسميًّا في لندن في عام 1991. في 
الماضي، كان كبير اإلرشاد على مستوى العالم يحلم بأنه في يوٍم ما، 

سيتحد المكتب الدولي ومركز لندن الدولي مرة أخرى في نفس المكان. وقد 
تحقق هذا الحلم عندما تم افتتاح نزل السالم رسميًّا.

وهو “المكان حيث تتحول الغرباء سريًعا إلى أصدقاء”، فيحصل الجميع على 
فرصة تكوين صداقات دائمة من خالل تجربة العمر التي يمكنهن مشاركتها مع 

اآلخرين لدى عودهن إلى بالدهن.

الفعاليات الدولية: 

تأخذ كافة برامجنا المشاركات في 
رحلة للتطوير الشخصي – التعرف 

على الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشافة، والمنظمات 

األعضاء بها، وموضوعاتها، 
ومشروعاتها، وأقاليمها ومراكزها 

الدولية، وذلك أثناء المشاركة 
في تجربة الصداقة الدولية 

التي تتيحها المرشدات وفتيات 
الكشافة، كل هذا في قلب مدينة 

لندن النابضة بالحياة. 

تتضمن فعاليات البرامج: 
االحتفال بيوم الذكرى العالمي.	 

معسكر صغار فتيات الكشافة – عطلة نهاية أسبوع 	 
طويلة لصغار فتيات الكشافة.

6 أسابيع من فعاليات “رحلة في لندن” في الصيف 	 
للفتيات من 14 إلى 18 عاًما.

أسبوع الزهرة ثالثية األوراق الخاص باألعضاء 18 	 
عاًما فأكثر.

يتم عقد برامج أيام وأمسيات المغامرة الدولية 	 
طوال العام.

نقدم أيًضا حزمة “تكوين برنامجك الخاص” لتتناسب 	 
مع كافة فترات اإلقامة أو أحجام المجموعات.

نقوم في عام 2019 باستضافة المشروع البحثي شابات في الحوكمة )حركة 32( وسنصبح مركز 
انعقاد ندوة جولييت لوو لعام 2019.

ونقدم أيًضا فترات تتطوع أطول، حيث يكون بإمكان العضوات المساهمة في اإلدارة السلسة 
للمركز الدولي وأيًضا اكتساب خبرة دولية وتحسين مهارات القيادة والمناصرة الخاصة بهن.

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.


