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 بیان موقف الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بشأن البیئة 
 

 تصدي الفتیات والشابات للتغیّر المناخي وضمان بیئة مستدامة. 
 

منظمة   بوصفھا  مستقبلنا.  على  تھدیًدا خطیًرا  ویُشكل  لزماننا  الُمحِدد  التحدي  البیئي  التغیّر  یُعد 
تضم   والشابات،  للفتیات  رائدة  في    10تطوعیة  الكشافة  وفتیات  المرشدات  من    152مالیین 

ع  نیابةً  علنًا  التحدث  مسؤولیة  الكشافة  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  على  تقع  ن  دولة، 
 الفتیات والشابات وحقھن في وراثة كوكب صالح للعیّش.  

 
المناخي   بالتغیّر  متفاوتة  بنسب  والشابات  الفتیات  تتأثر  العالم،  حول  الدول  من  الكثیر  في 
لحقوق   أقل  إتاحة  لدیھن  وتكون  فقر  في  یعشن  أنھن  المرجح  من  ألنھ  وذلك  البیئي  والتدھور 

مم  عنفًا  یواجھن  كما  األساسیة،  في  اإلنسان  كما  االستقرار،  عدم  فترات  أثناء  یتصاعد  نھًجا 
الطبیعیة.  وفتیات   1الكوارث  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  بھا  قامت  شبابیة  مشاورة  خالل  من 

، ُوجد أن البیئة تتربع على قمة اھتمامات المرشدات وفتیات الكشافات  2020الكشافة في عام  
دولة. باإلضافة إلى ذلك، شعرت   100عام، في أكثر من    17إلى    13البالغات من العمر من  

تیات یجعل من الصعب علیھن تحقیق أھدافھن، لعدم إیمان  % من المشاركات أن كونھن ف70
   2اآلخرین بقدراتھن كسبب رئیسي لذلك.

 
وعلى الرغم من أن الفتیات والنساء یستطعن، بل یلعبن بالفعل دوًرا ھاًما في االستجابة للتدھور  

الصلة ذي  األوسع  النقاش  من  یُستبعدن  ما  كثیًرا  أنھ  إال  المناخي،  والتغیّر  وتكون  البیئي   ،
مشاركتھن في عملیة صناعة القرار محدودة على كافة المستویات، مما یؤدي إلى تقلیل قدرتھن  
الجمعیة   تؤمن  البیئي.  والتدھور  المناخي  للتغیّر  للتصدي  المصممة  التدابیر  على  التأثیر  على 

لمستویات  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بأن الفتیات والشابات یجب أن یشاركن على كافة ا
في عملیة صناعة القرار وفي تصمیم وتقدیم وتطبیق كافة البرامج البیئیة ذات الصلة، بغرض  
تشكیل مستقبل مستدام ومتكافئ للجمیع. وقد حددت الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  

البیئیة، كأحد  أھداف التنمیة المستدامة التابعة لألمم المتحدة، لضمان العمل المناخي واالستدامة  
 الموضوعات ذات األولویة من حیث اتخاذ المواقف والحدیث العلني واتخاذ اإلجراءات.  
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تدعو الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الحكومات الوطنیة والمجتمع  
الدولي إلى التضمین الفعلي للفتیات والشابات في عملیات التغیّر المناخي واالستدامة البیئیة  

 من خالل:  
• ) بند  بموجب  وتعزیزه  بالتزامھا  بشأن 3الوفاء  اإلطاریة  المتحدة  األمم  اتفاقیة  من   (

المناخ الحاضرة  تغیّر  البشریة  أجیال  لمنفعة  المناخي  النظام  األطراف  تحمي  ونصھ:   ،
متباینة،   كانت  وإن  المشتركة،  لمسؤولیاتھا  ووفقًا  اإلنصاف؛  أساس  على  والمقبلة، 

 وقدرات كٍل منھا. 
الصلة   • ذات  والفرص  للمعلومات  الوصول  إمكانیة  والشابات  للفتیات  تتاح  أن  ضمان 

مھاراتھن المناخي    لتنمیة  بالتغیّر  المتعلق  الرسمي  وغیر  الرسمي  التعلیم  خالل  من 
والبیئة. وتمكین الفتیات والشابات من إجراء األبحاث عن نوعیة البیئة وتوصیل النتائج  

 إلى المجتمع األوسع.  
والشابات   • الفتیات  قدرات  لبناء  الموارد  وتوفیر  للتدریب  األموال  بغرض تخصیص 

وتوفی اإلجراءات،  إجراءاتھن  اتخاذ  لدعم  الصلة  ذات  للوزارات  الكافیة  الموازنات  ر 
 وزیادتھا. 

االجتماعي   • بالنوع  الخاص  البُعد  االعتبار  بعین  األخذ  كافة  ضمان  مستوى  على 
السیاسات والموازنات والبرامج والمشروعات بحیث تصبح احتیاجات الفتیات والشابات  

 واضحة ویتم مخاطبتھا. 
للفتیات والشابات في كافة مراحل االستدامة  لتمثیل المتكافئ  ضمان المشاركة الفعّالة وا •

مجرد  كونھا  من  بدالً  لھا،  واإلنصات  والشابات  الفتیات  مدخالت  تثمین  یتم  البیئیة. 
 مشاَركات رقمیة.  

للموارد   • المتكافئة  اإلتاحة  والمرافق ضمان  والماء  لألرض  الوصول  إمكانیة  (أي 
من واألغذیة المنتجة محلی�ا وغیرھا) لكافة الفتیات  الصحیة والطاقة النظیفة والمأوى اآل

قدرتھن   وبالتالي  المناخي  للتغیّر  زیادة صمودھن  شأنھ  من  فھذا  وعائالتھن.  والشابات 
 على االستمرار في الدراسة والوصول إلى التوظیف واالستمتاع بحیاة مستقرة.  

الشباب والشابات واألطف • للشراكات مع منظمات  األولویة  التي تدرك التأثیر  ال  إعطاء 
 متفاوت النسب لھذه المشكالت على الشباب وأھمیة تمكین المنظمات التي تعمل معھم.  
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 المنظمات األعضاء التابعة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة: 
من   الكثیر  بالفعل  بھا  قامت  التي  الجھود  الكشافة  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  تدرك 
الناتج عن   البیئیة والخسائر في التنوع الحیوي والتلوث  منظماتھا األعضاء للتصدي للمشكالت 

بدأت   وقد  لزراعة األشجار، وتعمل    20البالستیك.  المنظمات األعضاء مخططات  منظمة من 
التدویر، و منظمة    14 القیام    12في  أنھ یجب  إال  البیئي.  التنظیف  مبادرات  منظمة أخرى في 

 بالمزید، ولذلك نحث كافة جمعیات المرشدات وفتیات الكشافة على:  
للفتیات والشابات لتمكینھن من المشاركة النشطة في  تقدیم برامج التعلیم غیر الرسمي   ●

 تشكیل وضمان بیئة مستدامة ألجیال المستقبل.  
مستدام   ● حیاة  لنمط  الطبیعیة  الترویج  البیئة  على  أفعالنا  تأثیر  االعتبار  بعین  یأخذ 

 واالجتماعیة. 
والرفاه   ● للصحة  مناسبة  ببیئة  االستمتاع  بحق  والكافي  التوعیة  اآلمن  والوصول 

 للموارد.
البیئیة ● القیّم  من خالل "التواصل مع عالمي"، أحد العناصر األساسیة في طریقة    إبراز 

أن   ینبغي  الكشافة.  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  بالجمعیة  الخاصة  الرسمي  غیر  التعلیم 
تُمنح الفتیات والشابات الفرص لتجربة الطبیعة والتواصل معھا والتعرف على الحاجة  

 للحمایة البیئیة.  
العال ● موازنة  في  وإدارتھا المساعدة  الموارد  ملكیة  في  والرجال  النساء  بین  ،  قات 

 خاصةً بین الفتیات والشابات في المناطق الریفیة والمجتمعات المھمشة األخرى.  
بالحوار والتبادل والتوجیھ بین األجیال ● الخاصة  المنصات  بغرض   تشجیع واستحداث 

فة عملیات صناعة  بناء مجتمع مترابط ومستدام، حیث تشترك الفتیات والشابات في كا
 القرار ویتمتعن بمساحة لتطویر المبادرات والحلول بقیادة الفتیات.  

فیھا   ● والتوسع  الشراكات  البیئیة التي  تنمیة  المشكالت  الكثیر من  للمساعدة في تخفیف 
تواجھ العالم؛ مثل التغیّر المناخي والتنوع الحیوي المتناقص واستنفاد الموارد الطبیعیة  

 اه. ومن بینھا المی 
والتعلیم األفضل   دعم الفتیات والشابات في تولي القیادة في المناصرة للعدالة المناخیة  ●

على كافة المستویات، ویتضمن ذلك توفیر المعرفة العملیة والمھارات والفرص لتحقیق  
 االستدامة البیئیة.  

 
كیف تتصدى الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة للتحدیات المتعلقة باالستدامة  

 البیئیة:  
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الوصول   الفتیات والشابات من  تمكین  الكشافة رسالة وھي  للمرشدات وفتیات  العالمیة  للجمعیة 
نیابةً  إلى كامل قدراتھن كمواطنات عالمیات مسؤوالت. فیتم دعم الفتیات والشابات للتحدث علنًا  

 عن أنفسھن وعن غیرھم من الفتیات وعن العالم الطبیعي.  
 

، تعقد الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ندوة ھیلین ستورو؛  1986منذ عام   ●
ن المشاركات من استكشاف المشكالت المحیطة باالستدامة   وھي فعالیة دولیة سنویة تَُمّكِ

في التوعیة ویرحلن بخطط عمل لتحسین البیئة    البیئیة. فتكتشف المشاركات طرقًا جدیدة
 على المستوى المحلي.  

عام   ● من  2009منذ  وفوًدا  الكشافة  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة  تصطحب   ،
الشباب إلى مؤتمر األطراف الخاصة باتفاقیة األمم المتحدة اإلطاریة بشأن تغیّر المناخ  

(UNFCCC)  لأل تابعة  ذات صلة  أخرى  على  ومؤتمرات  للتأثیر  وذلك  المتحدة،  مم 
صنَّاع القرار على المستوى الدولي نیابةً عن الفتیات والشابات في جمیع أنحاء العالم.  
في الفعالیات الخاصة باألطراف، تقیم الوفود الشبابیة التابعة لنا فعالیات جانبیة وورش  

عالم للتوعیة  عمل وحمالت من خالل وسائل التواصل االجتماعي. كما یتحدثون مع اإل 
بوجھات النظر الخاصة بالفتیات والشابات بشأن التغیّر المناخي، ویعملون مع منظمات  
الوفود   تستخدم  ما  وكثیًرا  الحمالت.  تنفیذ  بغرض  بالشباب  معنیة  أخرى  حكومیة  غیر 
البیئیة   المناصرة  مشروعات  تنفیذ  في  الدولیة  المناصرة  في  المكتسبة  الخبرة  الشبابیة 

   الخاصة بھم.
لألمم   ● العالمي  التحالف  في  مؤسس  الكشافة عضو  وفتیات  للمرشدات  العالمیة  الجمعیة 

والشباب   على  (YUNGA)المتحدة  تعمل  الحكومیة  غیر  المنظمات  من  شبكة  وھي  ؛ 
تنسیق الجھود بغرض تحقیق أھداف مشتركة؛ مثل القضاء على الجوع والفقر، وضمان  

البیئة،   واحترام  الجنسین،  بین  التحالف  المساواة  یقوم  للجمیع.  أفضل  تعلیم  وتوفیر 
العالمي لألمم المتحدة والشباب بإعداد اإلصدارات وحزم األنشطة وغیرھا من الموارد  
لألطفال والشباب؛ مثل شارة تحدي البالستیك لمحولي المد، وھي مبادرة للبحار النظیفة  

ھم األدوات التي تمكنھم  تثقف الشباب فیما یتعلق بالتلوث الناتج عن البالستیك، مقدمة ل
 من تغییر سلوكھم الشخصي وإلھام مجتمعاتھم بتقلیل استخدام بالستیك المرة الواحدة.  

قامت الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بإعداد منھج للتغیّر المناخي كجزء من   ●
المناخي  التكیّف  لدعم  المناخي"  التغیّر  بشأن  الفتیات  بقیادة  العمل   " المباشر    برنامج 

قیادیة في االستجابة   بأدوار  القیام  الفتیات والنساء على  قدرة  التخفیف، وزیادة  وتدابیر 
)، یھدف البرنامج  2022-2021العالمیة للتغیّر المناخي. أثناء المرحلة التجریبیة لھ (

 ألف من أعضاء المجتمع.   90ألف فتاة وشابة و 45للوصول إلى 
للمرشد  ● العالمیة  الجمعیة  غیر  قامت  للتعلیم  أخرى  موارد  بإعداد  الكشافة  وفتیات  ات 

المناخي،   التغیّر  یخص  فیما  والشابات  الفتیات  لتثقیف  البیئیة  االستدامة  عن  الرسمي 
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ودلیل  الحیوي،  التنوع  وشارة  الغذائي،  واألمن  المناخي  التغیّر  لشارة  منھج  وتتضمن 
 اتخاذ إجراء اآلن!  –التغیّر المناخي 

العا ● الجمعیة  =  تبنت  عالمنا  شامل؛  بیئي  موضوع  الكشافة  وفتیات  للمرشدات  لمیة 
من   لألعوام  العالمي  الذكرى  یوم  لحمالت  سیركز  2024إلى    2022مستقبلنا،   .

الموضوع على دعم المرشدات وفتیات الكشافة لیصبحن قائدات واعیات بالبیئة. في كل  
البیئة  بین  الروابط  باستكشاف  البیئي  الموضوع  ھذا  سیقوم  العالمیة    عام،  واالھتمامات 

 األخرى. وستكون الموضوعات كما یلي:  
o  عالمنا، مستقبلنا المتكافئ: البیئة والمساواة بین الجنسین 2022عام : 
o  عالمنا، مستقبلنا المزدھر: البیئة والفقر العالمي2023عام : 
o  عالمنا، مستقبلنا السلمي: البیئة والسالم واألمن 2024عام : 

 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بما یلي: كما تلتزم  ●

التنمیة   - أھداف  تحقیق  على  للعمل  األعضاء  المنظمات  تشجیع  في  االستمرار 
 المستدامة التابعة لألمم المتحدة األنسب لسیاقھا الوطني واألكثر صلة بأعضائھا.  

والبصمة البیئیة  متابعة وتقلیل التأثیر البیئیة ألنشطتھا بغرض تقلیل بصمة الكربون   -
 الخاصة بھا.  

تعظیم االستفادة من التواصل والتعلم من خالل اإلنترنت كبدیل للسفریات القصیرة   -
 أو الطویلة.  

البیئي   - للتدھور  التصدي  في  القیادة  لتولي  والشابات  للفتیات  الفرص  استحداث 
ة الفتیات  والتغیّر المناخي، بما في ذلك المزید من التوسع في برنامج " العمل بقیاد 

   بشأن التغیّر المناخي" بالشراكة مع منظماتھا األعضاء. 

 
 
 
 
 
 

 حول الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
 الفتیات  بتمكین   ملتزمون نحن   ،  فتاة وكل  فتاة  أي من أجل   تطوعیة حركة  أكبر  بصفتنا 

  152 وفتیات الكشافة البالغ عددھا وجنبًا إلى جنب مع منظماتنا األعضاء للمرشدات   والشابات،
 . ناجراءات إ و  قراراتنا صمیم  في  والشابات  الفتیات  نضع  ،عضو منظمة 

 


