
حركة تبادل الشباب من الجنوب للجنوب )YESS( للفتيات هي برنامج التبادل 
الدولي الخاص بنا، وتموله الوكالة النرويجية للتعاون في مجال التبادل 

)NOREC(، وهي هيئة حكومية نرويجية.

في الفترة من عام 2015 إلى عام 2019، قدم البرنامج لعدد 161 من 
المرشدات وفتيات الكشافة من 14 منظمة مختلفة من المنظمات األعضاء على 

مستوى إفريقيا وإقليم آسيا والمحيط الهادئ، فرصة العمر للمعيشة والعمل 
في دولة أخرى لمدة ستة أشهر.

حركة تبادل الشباب
من الجنوب لجنوب

للفتيات...
رحلة العمر



حركة تبادل الشباب من الجنوب للجنوب للفتيات

من خالل هذه األنشطة، يساعد البرنامج المنظمات األعضاء في التوعية على 
المستوى الوطني واإلقليمي والدولي باألثر اإليجابي لإلرشاد على حياة 

الفتيات. ومن خالل المشاركة الفعالة والواضحة في هذا البرنامج العالمي، 
تستطيع كافة المنظمات األعضاء االستفادة من كونها جزء من أكبر منظمة 

تطوعية على مستوى العالم لها 10 مليون عضو في 150 دولة. 

نوريك، الوكالة النرويجية للتعاون في مجال التبادل، تعمل على تيسير 
التبادل بين المنظمات المماثلة في مختلف الدول بهدف التعلم المتبادل. 

زامبيا: نعم! الفتيات يستطعن
قرر برنامج تبادل الشباب للفتيات لعام 9102 في زامبيا إطالق حملته السنوية تحت شعار 

“قولوا ال إلدمان الكحوليات”. 

في زامبيا، يعتبر إدمان الكحوليات والمخدرات من العوامل األساسية للحمل غير 
المرغوب فيه، والعنف، والعنف الجنسي، وهو ما يقود الكثيرون من الشباب إلى ترك 

الدراسة. طرحت حملة »قولوا ال إلدمان الكحوليات« على المستوى المجتمعي لتوعية 
الشباب بالعواقب السلبية إلدمان المخدرات والكحوليات.

أطلقت الحملة يوم األربعاء، 20 فبراير 2019، في مدرسة ابتدائية وثانوية. وكجزء 
من الحملة، تم تشجيع الفتيات على تجنب إدمان المخدرات واإلبالغ عن أي شخص يحاول 

تشجيع المراهقات على بيع أو شراء المخدرات والكحوليات.

في الشهور القليلة األولى، نجحت فتيات برنامج تبادل الشباب في إشراك أكثر من 
أربعمائة فتاة قبل أن تنتقل الحملة إلى أجزاء أخرى من الدولة.

وكانت األغنية التي أنشدها الجميع: “أنا نظيفة، أنا واعية، أنا رائعة!”

الفرق الذي نحدثه
تطويع أكثر من 125 ألف مرشدة جديدة، 
ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 150 ألف 

بحلول عام 2020. 

 حتى اليوم، قمنا بأكثر من 20 حملة مختلفة من خالل 
الحملة السنوية “نعم! الفتيات يستطعن”. 

زراعة أكثر من 40 ألف شجرة في الدول المختلفة حيث يعمل 
برنامج تبادل الشباب من الجنوب إلى الجنوب وإطالق حمالت بيئية أخرى. 

تنفيذ أكثر من 20 مشروع مجتمعي للتحول الجيد في الدول المضيفة 
للمشاركات في برنامج تبادل الشباب. 

التزم أكثر من 200 من أصدقاء اإلرشاد بدعم اإلرشاد 
للفتيات ماليًّا أو في أي صورة أخرى. 

نضيف إلى ذلك..
تنمية مهارات القيادة والمهارات الشخصية األخرى للشابات المشاركات في البرنامج. وقد 

تبنت الكثيرات أدواًرا قيادية في جمعياتهن األصلية.

مشاركة شبابية أكثر نشاًطا وحيوية في أنشطة اإلرشاد.	 

التواصل والتعلم المتبادل والمشاركة في أفضل الممارسات بين المنظمات األعضاء.	 

لقد أفادني برنامج تبادل الشباب في تحدي ذاتي والعمل مع أشخاص لم أقابلهم 
من قبل وأن أحافظ على اهتمام األشخاص بحمالتي المختلفة. 

إيزابيل ناموسوكي، إحدى الفتيات المشاركات في 
برنامج تبادل الشباب لعام 20117، مرشدات أوغندا. 
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رحلة العمر
منذ عام 2015، أصبحت حركة تبادل الشباب للفتيات أحد برامجنا 

الدولية الرائدة والمفضلة للشابات في أقاليم إفريقيا وآسيا 
والمحيط الهادئ. 

وقد سميت »برحلة العمر« ألن حركة تبادل 
الشباب للفتيات تقدم للشابات في الفئة 

العمرية 18-25 عاًما الفرصة لالنغماس في حياة 
مختلفة لمدة ستة أشهر.

خالل إقامتهن، يجب على الشابات إكمال األنشطة 
الخاصة بست حمالت مختلفة تركز على البيئة، 

والنظافة الصحية أثناء الدورة الشهرية، وجذب 
العضويات الجديدة، وتسليم مشروع لمجتمع 
مستدام، وإشراك “أصدقاء اإلرشاد”، وحملة 

سنوية خاصة ببرنامج “نعم! الفتيات يستطعن”.

لقد أعطتنا حركة تبادل الشباب 
للفتيات منظوًرا جديًدا عن كيفية 

العمل مع الشابات والثقافات 
المختلفة. وقد أدركنا أن هناك حاجة 

إلعطاء الفتيات الالتي نعمل معهن 
أدواًرا قيادية في المنظمة حتى 

يَتَمَكنَّ من الوصول إلى المزيد من 
الفتيات ويجعلن اإلرشاد أكثر مرًحا 

في الوقت ذاته. 

ماري، الرئيس المفوض، مرشدات مالوي. 

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة وأهداف التنمية المستدامة
في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات اإلرشاد، نحن نضع طموح أهداف 

التنمية المستدامة في قلب كل ما نقوم به، خاصًة الهدف )5(: تحقيق 
المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وذلك 

تماشيًّا مع رؤيتنا الخاصة بعالم أكثر عدالً وأكثر مساواة. 

نحن نؤمن بأنه لتحقيق هذا الطموح، من 
المهم أن يصبح للفتيات صوت استباقي 
فيما يخص احتياجاتهن وحقوقهن، وأن 

تنعكس تجاربهن على السياسات الحكومية 
والتشريعات في كافة الدول حول العالم. 

من خالل برنامج حركة تبادل الشباب 
الخاصة بالفتيات، نهدف إلعطاء الفتيات 
الفرصة لتنمية مهارات القيادة لديهن 

وبناء الثقة والوعي الذاتي المطلوبين 
للسعي خلف أحالمهن وليصبحن صوت التغيير. 

أعطاني برنامج تبادل الشباب للفتيات )YESS( منصة لعرض إمكاناتي 
مبالي منجوميزولي، إحدى المشاركات في برنامج كقائدة من الشباب.

تبادل الشباب للفتيات لعام 2015، جنوب إفريقيا. 

 شكل برنامج تبادل الشباب من الجنوب إلى الجنوب للفتيات:
يمتد البرنامج على مدى تسعة أشهر كما يلي: 

شهر لإلعداد والتدريب.	 

ستة أشهر من اإلقامة في بلد إحدى المنظمات األعضاء المضيفة.	 

شهرين من التقارير اإللزامية لدى العودة للوطن وذلك للمشاركة 	 
بالمكتسبات التعليمية مع المنظمة العضو الوطنية.

األنشطة الستة الجوهرية:
التواصل مع المناطق التي تم 

الوصول إليها من قبل، والمناطق 
التي لم يتم الوصول إليها، 

والمناطق حيث الوصول الضعيف 
والمناطق التي يصعب الوصول 

إليها وتطويع الفتيات والشابات 
#WelcomeToMyWorld .في اإلرشاد

حملة »نعم! الفتيات 
يستطعن«، حيث يطلق الشباب 
حملة ضد القضايا التي تؤثر 
على الفتيات، مع عرض األثر 

اإليجابي الممكن في حياة 
اآلخرين.

حملة جيل التقنية 
الخضراء، التي تتحدى 

الشابات لتحمل المسؤولية 
الخاصة بالبيئة. 

مشروعات التحول الجيد 
المجتمعية، حيث تتولى 

المشاركات، على شرف وعد اإلرشاد، 
مشروع واحد على األقل لدعم 

المجتمعات المستدامة في الدول 
المضيفة كل عام. 

أصدقاء اإلرشاد، إشراك 
نساء ورجال بارزين كأصدقاء 
لإلرشاد وذلك لتقديم الدعم 
)المالي وغيره من الدعم(، 
والحديث عن القضايا التي 
تؤثر على الفتيات واتخاذ 

إجراءات ضدها.

تعليم إدارة النظافة 
الصحية أثناء الدورة 

الشهرية: الفخر األحمر، حيث 
يتم تثقيف الفتيات والشابات عن 

النظافة الصحية أثناء الدورة 
الشهرية وإلهامهن باتخاذ إجراء 
بحيث ال تحد الدورة الشهرية من 

فرص الحياة أمام األخريات. 



Ju
ly

 2
01

9
األثر طويل األجل

يرتكز نهجنا في جميع برامجنا الدولية على المحافظة على استدامتها على المدى الطويل، 
بحيث تؤثر على عدد من الفتيات أكبر من العدد المشارك في البرامج بشكل مباشر. ونطبق 

النهج ذاته في برنامج تبادل الشباب من الجنوب للجنوب للفتيات ونعمل عن كثب مع 
خريجات هذا البرنامج والمنظمات األعضاء التي يتبعنها لضمان استمرار تطور المهارات 

والخبرات المكتسبة من خالل التبادل. 

في كينيا، على سبيل المثال، تركز 
الجمعية على االحتفاظ باألعضاء الجدد الذين 

جاءوا من خالل المشاركات في برنامج التبادل، 
وتمكين خريجات البرنامج من استخدام 

مهاراتهن الجديدة في القيادة بإعطائهن 
الفرصة إلدارة وحدات إرشاد مجتمعية. 

تدير كافة المنظمات األعضاء التي 
تشارك في برنامج تبادل الشباب 

مؤتمر وطني للشابات بحيث تستطيع 
المشاركات العائدات مشاركة 

تجاربهن مع المرشدات على مستوى 
المنظمات األعضاء. 

في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، نضمن كذلك أن األنشطة 
والنتائج الخاصة بكافة برامجنا – ومن ضمنها برنامج تبادل الشباب للفتيات – 

تتناسب مع أولوياتنا التنظيمية الدولية األوسع. 

نقابة خريجات برنامج تبادل الشباب
مع خريجات برنامج تبادل الشباب في عام 2020 والمتوقع أن يكون عددهن 200 
خريجة، سيكون للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ومنظماتها األعضاء ُدفعة 

قوية من عميالت التغيير العالمي للمساعدة في الترويج لقّيم اإلرشاد والكشافة للفتيات 
واالستمرار في إحداث الفرق اإليجابي في دولة المنظمة العضو المضيفة. في يوليو 2017، 

 .YESS قررت الخريجات باإلجماع تبني اسم نقابة خريجات برنامج تبادل الشباب

نحتاج لمنصة رسمية قوية بحيث نضمن أال يتوقف هذا البرنامج على اإلطالق، 
وذلك على سبيل المثال من خالل جمع التبرعات من المنظمات األخرى الشبيهة 

بالوكالة النرويجية للتعاون في مجال التبادل، بحيث يتمكن المزيد من 
فلوريت، مرشدات بوروندي. الفتيات من تجربة رحلة العمر مثلنا.

تجتمع الخريجات مرة كل ثالث سنوات من خالل قمة الخريجات، وذلك لتخطيط األنشطة 
للسنوات الثالثة التالية. ُعقدت القمة األولى للخريجات في يوليو 2017، 

وستعقد الثانية في يوليو 2020 في كامباال، أوغندا. 

تعمل المنظمات األعضاء أيًضا مع الخريجات لالستمرار في تأدية دورهن النموذجي 
وإلهام الشابات األخريات في الحركة. 

 رحلتي كمشاركة في برنامج
 تبادل الشباب،

من زامبيا إلى بنجالديش:
»لطالما أردت أن يقول العالم »إذا 

أردتم معرفة شكل اإلصرار، ابحثوا عن 
تاناكا، وشاهدوا ما تفعله، فهي تعمل 

بجدية حتى تنتهي من المهمة.« لقد كانت 
هذه الرحلة بحق رحلة العمر ذات التجارب 

الكثيرة في القيادة.

لقد تعلمت كيف أتعامل مع الحاضر 
بالكثير من الثقة وأن أواجه المستقبل 

دون خوف، وأن ألهم الشابات األخريات 
ليقمن بالمثل. بعد هذه التجربة من 

العيش في بيئة مختلفة، تعلمت أن أحترم 
وأن أقدر الجميع بالرغم من االختالفات، 
وأن أتواصل بشكل جيد، وأن أقدر العيش 

كجزء من أسرة.

من الدروس األساسية التي تعلمتها أن الحياة 
مليئة بالفرص، بعضها صعب وقد يضعني في 

اختبار، إال أن هذه الفرص الصعبة هي األهم 
ألني أستطيع النمو من خاللها.

لقد كانت إقامتي في آسيا حسب برنامج 
التبادل من األمور التي جعلتني أرى العالم 

أمامي. فهي تختلف كثيًرا عن إفريقيا، ووجدت 
صعوبة كبيرة في التكّيف في البداية، من حيث 

الثقافة والطعام والديانة. بنجالديش دولة 
غنية جًدا من حيث الثقافة وهو يقدرون ذلك.

وعلى الرغم من وجود تحديات في التواصل 
والمأكل واالختالفات العامة، أنا شخص أفضل 

اآلن.«

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.


