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جائحة فريوس كورونا املستجد:

استجابة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لجائحة فريوس كورونا املستجد

أصبحت جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(، وتأثريها العاملي، هي نقطة الرتكيز الشاملة لعام 2020. فيام 
يخص الفتيات، خلقت الجائحة حالة عامة من التوتر عىل املستوى االجتامعي والنفيس والصحي واملايل، وحتى آلن، 
مازلنا يف طور االستيعاب لتأثريها الحقيقي. استجابت الفتيات واملتطوعات والقائدات بشكل رسيع، حيث انضممن 

لدعم املجتمع، وتقديم املساعدة للعاملني بالصفوف االمامية، وتوفري الغذاء ومستلزمات العناية لكبار السن 
والضعفاء، حاملني بذلك مشعال للنور واالمل. 

كام أدت الجائحة إىل توقف األنشطة العملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل مستوى العامل، واالنتقال قدر املستطاع إىل األنشطة عرب 

اإلنرتنت. األمر الذي وضع عبئاً هائال عىل عضوات الحركة بسبب عدم استعدادنا مسبقا لهذا النوع من التحول لتنفيذ النشاط عرب اإلنرتنت، 

حيث مل تتوفر القدرات املالية والتنظيمية املطلوبة لخوض هذه التجربة، باإلضافة عىل حالة الركود االقتصادي التي أثرت بدورها عىل مصادر 

الدخل وقوة العمل. 

ومثل املنظامت األعضاء، تعرضت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لنفس التحديات كواحدة من املنظامت التي تأثرت بالجائحة. 

فاتخذنا قرارا يف مارس 2020 بغلق كافة املراكز العاملية، ويف إبريل 2020 قمنا بإغالق املكتب العاملي يف لندن ومكتب بروكسل. كام قمنا 

بإدراج ما يقرب من نصف موظفينا يف برامج حامية الوظائف التي تدعمها الحكومة. 

وقد قمنا بتعديل نظام العمل للموظفني ومنوذجنا التنظيمي لضامن قدرتنا عىل االستمرار يف تلبية االحتياجات الفورية ألعضائنا خالل هذه 

الفرتة، من خالل تركيز جهودنا عىل هذه املجاالت الرئيسية:

عىل رأس األولويات جاءت مساعدة األعضاء عن طريق الدعم اليومي والتواصل املنتظم بشأن التطورات واإلجراءات الرئيسية التي 	 

تتخذها الفتيات عىل مستوى العامل استجابة ملستجدات األزمة الراهنة. 

التمسك بدورنا كحاملني للشعلة، بالعمل عىل الحفاظ عىل روابط اإلخاء وروح املرشدات وفتيات الكشافة بني عضواتنا عىل مستوى 	 

العامل. 

دعم مطالب األعضاء يف املوضوعات التي تؤثر عليهم وإتاحة مجال للفتيات للتعبري عن أراءهن كمشاركات يف التغيري	 

ربط وتقاسم خربات التعلم وأفضل املامرسات واألنشطة بني أعضاء الحركة، وإتاحة وصول األعضاء لألفكار واملوارد لتقدميها للفتيات. 	 

تأمني الوضع املايل للجمعية مستقبالً عن طريق األسس التي تم وضعها أثناء إعادة الهيكلة وتكييف جهودنا يف جمع التربعات. 	 

تقريـــــــر املشاركــــــــــة العامليـــــــة

لفهم تأثري جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19( عىل الحركة، قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بتنفيذ حملة عاملية 

لرصد األنشطة مع املنظامت األعضاء حول العامل ملدة شهرين. وباستجابة 115 من املنظامت األعضاء، ترسم الحملة صورة حية للحركة. حيث 

قام 95% من األعضاء بتعليق كافة األنشطة العملية، بينام قام 45% من األعضاء بالتكيف مع تأثري جائحة فريوس كوفيد-19، يف حني تم تقييم 

وضع 12% من األعضاء بالوجود يف وضع حرج، إشارة لعدم استقرار الوضع املايل الخاص بهم ونقص الدخل واحتامل تناقص العضوية. كافة 

البيانات التي تم جمعها من خالل هذه الحملة سوف تشكل خطط العمل الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة للمساعدة 

يف تعديل الخدمات التي تقدمها الجمعية وتغيري الخطط قصرية ومتوسطة األمد من اجل استجابة أفضل الحتياجات األعضاء.
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تأثريها عىل اسرتاتيجيتنا

املتطوعون

خالل الجائحة، ظهر لنا جلياً األهمية القصوى للتعاون بني املوظفني واملتطوعني. عملت اللجان اإلقليمية إىل جانب املوظفني عىل جمع 

وتحليل املعلومات الواردة بتقرير املشاركة العاملية. وقد توىل فريق بناء القدرات زمام املبادرة يف تقديم الدعم االستشاري للمنظامت األعضاء 

بشأن جمع التربعات والقيادة خالل األزمات ودراسة تأثري جائحة فريوس كورونا املستجد عىل العضوية. كام قامت شبكة املتطوعني بفريق 

بناء القدرات بالعمل عىل توفري مجموعة متنوعة من املصادر وصياغتها يف شكل نقاط عملية ونصائح اسرتاتيجية ملساعدة املنظامت األعضاء 

عىل عبور األزمة العاملية والتطلع إىل الشكل "العادي الجديد" الذي سيتم العمل من خالله مستقبالً، من خالل مجموعة من اللقاءات عىل 

االنرتنت عىل املستوى اإلقليمي بخصوص جائحة فريوس كوفيد-19. 

األنشطة والربامج

لقد استمعنا للفتيات حول العامل عن تأثري الربامج واللقاءات التدريبية التي اشرتكن فيها – مثل ندوة جولييت لو- عىل استجابتهن ألزمة 

كوفيد-19يف مجتمعاتهن. حيث انضمت الفتيات واملتطوعات لطليعة اإليجابية بالجمعية العاملية، باستخدام طريقة القيادة الخاصة 

بالجمعية العاملية يف حياتهن اليومية واملشاركة يف التحديات العاملية التي تتيح الفرصة لكل فتاة للشعور بالتمكني والتعلم والتطور.

ويف حني أن جميع مواضيع برامجنا العاملية ظلت ذات أهمية بالنسبة للفتيات أثناء الجائحة، إال ان بعض املوضوعات مثل العنف القائم عىل 

أساس النوع والسالمة عىل اإلنرتنت أصبحت أكرث موضوعية. وقد عملت الجمعية العاملية بشكل وثيق مع رشكائنا االسرتاتيجيني للبحث عن 

سبل لتكييف تنفيذ برامجنا والجداول الزمنية املخططة مسبقا استجابة لألزمة.  حيث ابتكرنا تنفيذ برنامج "وقف العنف" للمرة األوىل من 

خالل التعلم اإللكرتوين وزدنا دعمنا للمنظامت األعضاء بشأن العنف القائم عىل أساس النوع من خالل االستشارات والندوات عرب اإلنرتنت.  

لقد سمعنا من الفتيات من خالل استطالع تقرير  U-reportعن سالمة اإلنرتنت، والذي ساعدنا عىل تحديث برنامج "التصفح الذيك".  كام 

زادت التحديات عىل شبكة اإلنرتنت املرتبطة بالثقة الجسدية وتغذية الفتيات، االمر الذي أمد القادة املحليني واملنظامت األعضاء باملواد 

املناسبة للحفاظ عىل االرتباط مع الفتيات أثناء فرتة اإلغالق التام.  بينام ظلت الفتيات الخمس وأربعني املشاركات يف برنامج "تبادل الشباب 

من الجنوب إىل الجنوب" يف البلدان املضيفة يف حالة من النشاط إللهام وتحفيز األخرين من خالل االتصاالت الرقمية.  ويف مايو 2020، قمن 

بنرش كتاب "اسرتاتيجيات البقاء عىل قيد الحياة يف جائحة فريوس كورونا املستجد"، الذي ترجم إىل العربية والفرنسية واإلسبانية حتى ميكن 

لجميع املنظامت األعضاء الوصول إليه.

املراكز العاملية 

يف 18 أبريل 2020، وحدت املراكز العاملية الخمسة جهودها لعقد أول مخيم عاملي للمرشدات وفتيات الكشافة عرب اإلنرتنت، كتجربة عاملية 

لألنشطة االفرتاضية عالية الجودة للتواصل وبناء التضامن داخل الحركة يف األوقات العصيبة. تم تسجيل 6500 شخص من 102 دولة لهذا 

 YouTube الحدث.  وقد حرض نحو 3000 شخص املخيم يف الوقت الحقيقي، وشارك أكرث من 20000 شخص يف هذا الحدث املسجل عىل

منذ أبريل.  أطلقت املراكز العاملية أيًضا حزمة األنشطة الدولية ذاتية-القيادة- ملغامرات السفر، ليك يتعرف األعضاء عىل املراكز العاملية، 

باإلضافة لتقديم مجموعة من املهارات العملية، مثل تخطيط السفر واملهارات الشخصية مثل بناء املرونة.  وباستكامل هذه األنشطة، 

ستتكون لدى األعضاء فكرة أفضل عن الفرص الدولية املتاحة يف املراكز العاملية وكيفية الوصول إليها.

سيكون لـفريوس كوفيد-19 تأثريات واسعة وممتدة عىل منوذجنا التنظيمي وعىل أنشطتنا، مع تأثريات عىل اسرتاتيجيتنا للفرتة 2020-

2023 وما بعدها.  نحن نواصل تقييم السيناريوهات املختلفة، وإجراء عمليات التكيف مع الوضع "العادي الجديد"، وإبراز ذلك يف عملية 

التخطيط الخاصة بنا. 
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من نحن

هناك أكرث من مليـــــــــــار فتــــاة يف العــــــــــامل. 

وحركة املرشدات وفتيات الكشافة هي ما تحتاج إليه الفتيات لتقديم أفضل ما لديهن. 

عىل مدى أكرث من 100 عام ونحن الحركة الوحيدة املوجهة بالكامل لكل الفتيات. حيث تتعلم الفتيات باملامرسة يف 

مجتمعاتهن املحلية – يف بيئة خالية من إصدار االحكام أو التنميط او العنف – ويكتسنب األصدقاء ويتمتعن باملرح. 

توفر الحركة الحرية للفتيات للوصول إىل اقىص إمكاناتهن. حيث تكتسب الفتيات املهارات والسلوكيات التي تجعل منهن 

أفراد سعداء ومغامرين ميكنهن إحداث تغيري إيجايب يف مجتمعاتهن ويف العامل. 

تنشئ حركة املرشدات وفتيات الكشافة أجيال متواصلة من الفتيات املتميزات الواثقات.

وتحافظ الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل الحركة
موحــــــــــــــــــــدة ومزدهــــــــــــرة ونــــاميـــــــــــــــــة.
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موحدة ومزدهرة ونامية

رسالة من الرئيسة التنفيذية ورئيسة املجلس العاملي 

يأيت تقرير السنوات الثالث األخرية يف وقت بالغ األهمية بالنسبة 

للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. ويف املؤمتر العاملي 

األخري، قدمنا اقرتاحا جديدا ذا قيمة، وهو اقرتاح يبني التزامنا 

بتزويد املنظامت األعضاء باألدوات والصالت التي يحتاجونها، من 

أجل الحفاظ عىل ازدهار الحركة ووحدتها ومنوها.

لقد قمنا بتطوير اسرتاتيجية طموحة متتد من عام 2020-2018 

والتي نعتزم استمرارها اىل عام 2023 كاسرتاتيجية ممتدة.  

حيث رأينا رضورة االبتعاد عن دورة التخطيط التقليدية التي 

متتد لثالث سنوات وعزمنا عىل ان نكون جميعا مسؤولني 

بشكل أكرب عن مستقبل منظمتنا املستدام عىل املدى الطويل.  

وكجزء من عمل األقاليم الحيوية، اتفقنا عىل عملية تخطيط 

جديدة للجمعية العاملية 12 - 6 - 3، حيث قدمنا رؤية لإلثني 

عرشة عاماً القادمة للحركة بإطالق التوجه االسرتاتيجي 2032 

)Compass 2032( باإلضافة إىل دورة اسرتاتيجية مدتها ست 

سنوات وخطط عمل للجمعية العاملية مدتها ثالث سنوات.  

ومن بني النتائج الرئيسية التي أسفرت عنها الجهود التي قامت 

بها األقاليم الحيوية اإلقرار مبسؤوليتنا الجامعية كحركة، متمثلة 

يف املنظامت األعضاء واملتطوعني واملوظفني، عن تحقيق الرؤية 

الخاصة بحركة املرشدات وفتيات الكشافة، يف حني تعمل 

اإلسرتاتيجية وخطط العمل للسنوات الست املقبلة عىل توضيح 

دور الجمعية العاملية يف تحقيق هذه الرؤية الشاملة. 

طوال فرتة الثالث سنوات، قدرنا املشاركة القوية والتعاون 

مع املنظامت األعضاء من خالل اتصاالت أكرث اتساقا وانفتاحا 

وشفافية.  وقد التزمنا بإعادة هيكلة الجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة، االمر الذي مينحنا القدرة عىل التوسع يف اإلنفاق 

او االقتصاد وفقاً لدخلنا املتوقع، ويضع الفتيات والشابات 

والطريقة اإلرشادية/ الكشفية يف قلب كل ما نقوم به، ويركز 

بشكل أكرب عىل إرشاك املتطوعني يف كافة املجاالت.  

نتيجة لالستثامر يف أنظمتنا املالية، أصبحنا اآلن يف وضع أكرث 

استدامة ولدينا رؤية واضحة للتمويل املرتبط بربامج محددة، 

والتمويل املوضوع تحت ترصف املجلس العاملي، باإلضافة 

لالحتياطي املايل الخاص بنا.  وقد ساعدنا هيكل املوظفني 

واملتطوعني الجديد، مقرتناً باستثامراتنا يف البنية األساسية 

لتكنولوجيا املعلومات، عىل أن نصبح منظمة أكرث مرونة ولدينا 

القدرة عىل التكيف، متاماً كام حدث هذا العام يف مواجهة 

جائحة فريوس كوفيد-19.  

يف هذا التقرير، ستجدون تفاصيل حول التقدم الذي تم إحرازه 

فيام يخص كل من املواضيع االسرتاتيجية املطروحة أثناء دورة 

التخطيط للفرتة 2018-2020، إىل جانب مجموعة مختارة من 

القصص امللهمة التي تجلب هذه االسرتاتيجية – ونجاحاتنا – إىل 

الحياة. 

قراءة سعيدة! 
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اسرتاتيجية 2018- 2020

رسالة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

مهمة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وعرض القيمة الخاص بها

تتكون خطتنا االسرتاتيجية 2018-2020 من ثالثة مواضيع اسرتاتيجية تصف عملنا:

متكني الفتيات والشابات من الوصول لكامل قدراتهن كمواطنات مسؤوالت يف العامل.

توفري األدوات والصالت والصدى العاملي الذي يحتاج إليه أعضاؤنا لضامن منو منظامتهم 
وازدهارها ووحدتها.

فرص أكرث للفتيات

حركة قوية ومفعمة 
بالحياة

تأثري عاملي أكرب

زيادة وتنوع العضوية	 

قوة وثراء لحركة املرشدات وفتيات الكشافة	 

املوضوعات التي تهم الفتيات والشابات وتؤثر عليهن	 

تحسني صورة حركة املرشدات وفتيات الكشافة وزيادة 	 

التعريف بها

زيادة التمويل	 

بناء قدرات قيادية عىل كافة املستويات	 
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ثالثة موضوعات اسرتاتيجية

فرص أكرث ملزيد من الفتيات
بحلول عام 2020، نسعى إىل الوصول إىل 12 مليون عضة نشط يف 154 دولة لالستفادة من تجربة إرشادية وكشفية عالية الجودة.  

ولتحقيق ذلك، سنذهب إىل مزيد من البلدان، وسندعم املنظامت األعضاء إلرشاك املزيد من الفتيات والشابات وتوفري املزيد من الخربات 

الدولية ألعضائنا.  وسوف نربهن بقدر أكرث فعالية عىل الكيفية التي قد يساعد بها االنضامم عىل حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف تلبية 

االحتياجات التنموية واملجتمعية للفتيات والشابات يف بيئة التعلم للفتيات ويف بيئات التعليم املشرتك. 

املزيد من التأثري العاملي 
بحلول عام 2020، ستكون حركة املرشدات وفتيات الكشافة مبثابة صوت عاملي رائد من أجل التغيري اإليجايب يف القضايا املهمة للفتيات 

والشابات.  

ولتحقيق ذلك، سنسعى لدعم صورتنا العامة– عن طريق استعراض قيمة االنضامم لحركة املرشدات وفتيات الكشافة، وصلتنا بالقضايا الهامة 

التي يتم تسليط الضوء عليها يف وسائل اإلعالم.  وباالستناد إىل قاعدة قوية من األدلة، سنستخدم خربتنا ومعرفتنا للدعوة عىل الصعيد العاملي 

بشأن القضايا ذات الصلة بالفتيات والشابات يف كل مكان. 

حركة قوية ونابضة بالحياة
بحلول عام 2020، ستزيد استدامة حركة املرشدات وفتيات الكشافة من خالل تعزيز الدخل والقيادة والقدرة التنظيمية عىل املستويات 

الوطنية واإلقليمية والعاملية.  

ولتحقيق هذه الغاية، فسوف نعمل عىل تنويع دخولنا، فضالً عن زيادة جودة وعدد القادة واملتطوعني.  وسنعزز أيضا قدرتنا التنظيمية 

ونحسن طرق عملنا. 
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"نعمل عىل الوصول ملزيد من الشباب عن طريق االنرتنت 

خالل فرتة الحظر... وعندما تعود األمور لطبيعتها، سوف 

نقوم بتنظيم مخيم حقيقي إلمتام تدريبهم بواسطة طريقتنا 

التقليدية."

سيمفوروسا هانجي، املفوض العام لجمعية مرشدات تنزانيا، 

منظمة مشاركة يف برنامج تبادل الشباب من الجنوب 

للجنوب

توظيف أكرث من 000 125 عضو جديد من املرشدات يف تسعة 	 

من املنظامت األعضاء عن طريق برنامج تبادل الشباب من 

الجنوب إىل الجنوب، من املجتمعات الصعب الوصول إليها.

توفري مزيد من املوارد واملشورة للمنظامت األعضاء لدعم 	 

أساليب التوظيف البديلة وعرب اإلنرتنت استجابة لجائحة فريوس 

كورونا املستجد.

تطوير حزمة أنشطة النوع االجتامعي والتنوع للمنظامت 	 

األعضاء يف اإلقليم األورويب لتشجيع الشمول.

دعم املنظامت األعضاء يف املكسيك وهولندا ونيجرييا واململكة 	 

املتحدة واإلقليم العريب لبذل مزيد من الجهد للوصول إىل 

مزيد من املجتمعات عرب برنامج التنوع والشمول بالرشاكة مع 

.UPS مؤسسة

زيارات للمنظامت األعضاء يف األقاليم الخمسة لتوفري الدعم 	 

والتدريب وبناء القدرات.

تنفيذ مرحلة جديدة من الرشاكة مع مؤسسة UPS ملساعدة 	 

منو عضوية الفتيات واملتطوعات، باألخص يف املناطق الصعب 

الوصول إليها، وزيادة فهم وتطبيق املنظامت األعضاء ملبادئ 

املساواة والتمكني واملشاركة. وسوف تبدأ التجربة االسرتشادية 

يف الهند ونيجرييا وجنوب أفريقيا واملكسيك ورواندا، باإلضافة 

إىل توفري منحة دعم إضافية للمنظامت األعضاء.

التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية: 

سوف نستمر يف دعم منو املنظامت األعضاء املوجودة حاليا

سنستمر يف دعم املنظامت األعضاء لجذب مزيد من الفتيات والشابات واملتطوعني من مختلف األطياف 
لالنضامم إىل حركتنا والبقاء فيها كأعضاء نشطني.

خالل الفرتة 2018-2020، ركزنا عىل الحفاظ عىل منو املنظامت األعضاء الحالية ودعمه من خالل: 
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توفري فرص أكرث ملزيد من الفتيات

سوف نعمل عىل تقديم مزيد من فرص التواصل ألعضاء الحركة 

نعمل عىل بناء صالت عاملية مع الرتكيز عىل املرح والصداقة وتبادل الثقافات لدعم منو املرشدات وفتيات 
الكشافة.

خالل الفرتة من 2018-2020 عملنا عىل التواصل بني أعضاء حركتنا العاملية من خالل:

مراكزنا العاملية. أقامت عرشات األالف من املرشدات وفتيات 	 

الكشافة من مختلف انحاء العامل يف املراكز العاملية الخمسة، 

إما كجزء من مجموعة أو كمسافرات فرديات أو كمشاركات يف 

واحدة من فعاليات تنمية القيادة.

املخيم الدويل عرب االنرتنت. اجتمعت أكرث من 20000 مرشدة 	 

وفتاة كشافة ومتطوعة عن طريق املراكز العاملية الخمسة 

يف اللقاء العاملي عرب االنرتنت "مشاركة شعلة املخيم"، لدعم 

التواصل خالل فرتة جائحة فريوس كورونا املستجد.

يوم الذكرى العاملي. تشارك املرشدات وفتيات الكشافة من أكرث 	 

من 110 منظمة عضو يف فعاليات يوم الذكرى العاملي سنوياً، 

ويف عام 2020 توفرت حزمة أنشطة يوم الذكرى العاملي بستة 

عرش لغة. 

ندوة جولييت لو. يف عام 2019 شاركت أكرث من 700 متطوعة 	 

وشابة يف 18 مركز حول العامل يف الشكل الجديد لندوة جولييت 

لو، مع التزام كل مشاركة بتنفيذ مرشوع يضم 100 فتاة خالل 

االثني عرشة أشهر التالية. 

يف ندوة هيلني ستورو 2019، انضمت أكرث من 400 مشاركة من 	 

أقاليم الجمعية العاملية الخمسة، شمل ذلك 36 مشاركة من 

28 دولة يف مقر الندوة الرئييس مبركز اور شاليه، باإلضافة إىل 

مثان ندوات منبثقة )فرعية( يف كل من أسرتاليا وليبيا ومدغشقر 

وماليزيا ومركز سانجام وتايوان وترينداد وتوباجو وأمريكا. 

باإلضافة إىل الفعاليات اإلقليمية مثل تجمع دول أمريكا 	 

الالتينية 2018 يف جواتيامال، Roverway 2018 يف هولندا، 

مؤمتر قائدات الفتيات يف الفلبني 2018، املخيم العريب 2019 

يف مرص، تدريب القيادة للمنظامت األعضاء بإفريقيا 2019 يف 

كينيا، امللتقي األول عرب االنرتنت للمفوضات الدوليات 2020، 

ولقاء رئيسات لجان الشابات باإلقليم العريب 2020.

استمر برنامج تبادل الشباب من الجنوب إىل الجنوب يف تقديم 	 

الدعم للشابات من 13 من املنظامت األعضاء من أقاليم 

أفريقيا وأسيا والباسيفيك بضم 45 شابة يف عام 2020.

" إن سهولة الوصول عىل الفعاليات الدولية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )مثل ندوة هيلني ستورو( لهو أمر رائع 

لفتياتنا، ألننا بعيدون جدا والسفر بالنسبة لنا مكلف وصعب. أحببنا كثريا فكرة الندوات املنبثقة )الفرعية( التي تربط بيننا وبني 

األخرين، ونود ان نستكشف هذه التجربة بشكل أكرب."

كارين وإمييل، أسرتاليا، ميرسات بندوة هيلني ستورو الفرعية
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التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية: 

سنعمل مع الدول التي ليس لديها منظامت اعضاء

سنعمل عىل ان يكون االمر أرسع وأسهل للمجموعات الجديدة – ومن ضمنها الجمعيات الوطنية- 
لالنضامم إىل حركتنا من خالل إيجاد طرق مستدامة تتسم باملرونة واالبتكار لالنضامم للحركة.

خالل الفرتة من 2018-2020، طورنا أساليب جديدة للعضوية، من بينها:

تقديم منوذج أكرث مرونة لفريق االستجابة الرسيعة للعمل مع 	 

املنظامت األعضاء، يشمل تعاون أكرب مع اللجان اإلقليمية. تم 

تطبيق النموذج الجديد بالفعل مع أفغانستان والجزائر وكرواتيا 

وإثيوبيا والجابون.

استكشاف طرق أكرث مرونة واستدامة للعضوية مع املنظامت 	 

املحتملة يف أفغانستان والجزائر وبلغاريا وكوموروس وإثيوبيا 

وكرواتيا والجابون ومنتنيجرو )الجبل األسود( وموزامبيق 

وطاجيكستان. 

استمرار دعم تنمية حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف كل من 	 

أفغانستان والجزائر وكرواتيا وإثيوبيا والجابون.

إقرار املجلس العاملي بعضوية جمعية مرشدات موزمبيق، والتي 	 

سبق ان عرضت عىل املجلس العاملي للتصديق عىل اعتبارها 

منظمة منتسبة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

إقرار املجلس العاملي باملوافقة عىل عضوية الجمعية الوطنية مبونتنيجرو، والتي سبق ان عرضت عىل املجلس العاملي للتصديق عىل 	 

منحها عضوية كاملة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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توفري فرص أكرث ملزيد من الفتيات

إثراء حياة الفتيات والشابات من خالل حركة املرشدات وفتيات الكشافة 

سنعمل عىل ان تظل الحركة واملنظامت األعضاء متحدين ومزدهرين ويف منو من خالل فهم متطلبات 
األعضاء واالستجابة لها وإىل ما تطمح إليه الفتيات والشابات، وسوف نؤكد عىل قيمة انضامم الفتيات 

لحركة املرشدات وفتيات الكشافة بواسطة طريقتنا يف التعليم غري الرسمي.

خالل الفرتة من 2018-2020 متكنا من إثراء تجربة الفتيات عن طريق التعليم غري الرسمي:

كرشيك داعم للمنتدى العاملي للتعليم غري الرسمي، حيث 	 

ننادي بالتزام شامل نحو مزيد من التنمية للشباب من خالل 

التعليم غري الرسمي وبرامج التعليم. 

استكامل والتوسع يف الربامج واملناهج التي ننفذها بالتعاون مع 	 

رشكائنا مثل برامج خطوات نحو الثقة الجسدية، وحرة ألكون 

انا، والتغذية املدعومة بالفتاة، واإلدارة الجيدة للصحة الطمثية، 

والتصفح الذيك.

ورشة عمل "االستعداد للتعلم، االستعداد للقيادة: أبطال 	 

الكاريبي من أجل التغيري" والتي ركزت عىل تنمية القيادة 

وتجربة الفتيات من اجل مساعدة املنظامت األعضاء عىل إعادة 

إحياء نشاط املرشدات يف جزر الكاريبي

يف مواجهة جائحة فريوس كوفيد-19، اعتمدنا تعديل الربامج 	 

لنتمكن من تنفيذها عرب االنرتنت، وتم ذلك باالستعانة 

بالشابات وباستخدام طريقة الجمعية العاملية يف التعليم غري 

الرسمي. 

"لقد كانت أفضل تجربة يف حيايت. لقد عرفت الكثري عام تشعر به الفتيات حيال )الدورة الشهرية(، حيث تحدثن وشاركن تجاربهن؛ 

من املحزن وجود الكثري من املفاهيم الخاطئة والخرافات التي كانت لديهن والتي أثرت عليهن. عىل كل حال، فإن رؤية تحولهن إىل 

الفهم والتغيري تبعث عىل سعادة بالغة"

جورجينا، مشاركة يف عامل روزي )اإلدارة الجيدة للصحة الطمثية(، زامبيا
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املشاركات يف ندوة جولييت لو

اإلقليم اإلفريقي

143 من 23 منظمة

إقليم آسيا والباسيفيك

142 من 19 منظمة

اإلقليم العريب

44 من 6 منظامت

اإلقليم األورويب 

142 من 33 منظمة

إقليم األمريكتني

120 من 26 منظمة

تطبيق االسرتاتيجية: 

نعمل عىل إثراء حياة الفتيات والشابات

يف عام 2019، قدمنا منوذج جديد من ندوة جولييت لو 

للقيادة. سابقا كانت الندوة عىل شكل تدريب قيادي عاملي 

يتم عقده يف مكان واحد، هذا العام جمعنا أكرث من 600 

شابة يف 18 مركز يف مواقع مختلفة، مام زاد املشاركة إىل عرشة 

أضعاف.

قدم كل مركز برنامج ملدة أسبوع بواحدة او اثنتني من اللغات 

الرسمية للجمعية العاملية: العربية واإلنجليزية والفرنسية 

واإلسبانية.

مل أرى هذا التنوع يف مكان واحد من قبل. التقيت 
بكثري من األشخاص امللهمني من جميع انحاء العامل. كنت 

أتعلم وأستمتع بنفس القدر.
لقد ترشفت مبشاركتي يف ندوة جولييت لو 2019. ما بني 
اكتساب مهارات جديدة إىل التغلب عىل مخاويف، أعتقد 

انني اآلن شخص أفضل مام كنت عليه من قبل.

“

“

"حضور ندوة جولييت لو كشف عن العديد من الشابات الرائعات حول العامل يخضن نفس املعركة من اجل تحقيق 
املساواة بني الجنسني والحصول عىل نفس الفرص. األمر الذي يذكرنا أيضاً مبا منتلك من قوة.

إذا عملنا سوياً، سنتمكن من خلق عامل أفضل للجميع. مل يكن لدي الكثري من األمل من قبل، اما اآلن فأنا احمل األمل 
لآلخرين."

سوف ميتد هذا النموذج الجريء للتنفيذ يف انحاء العامل ليصل إىل 50000 فتاة، حيث 

ستقوم كل مشاركة بتنفيذ مرشوعها مع 100 فتاة أخرى. يف اإلثني عرشة شهرا املقبلة، 

سوف نشهد انطالق هذه املشاريع والتي تتنوع بني برامج إلنهاء العنف القائم عىل 

أساس النوع، ومشاريع تهدف إىل العمل من اجل املناخ، وأخرى تتعلق بالتغذية 

الصحية للفتيات وبالشمول واملساواة. 
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وافقت 9 من 10 من 
املشاركات بشدة عىل أن 

ندوات جولييت لو مشّوقة

تشعر 4 من 5 من 
املشاركات بالثقة يف مقدرتهن 

عىل رشح منوذج القيادة 
الخاص بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة 
كنتيجة لندوات جولييت لو

تشعر 7 من 10 من 
املشاركات أن محتوى ندوات 

جولييت لو كان ذو صلة 
بحياتهن اليومية

توفري فرص أكرث ملزيد من الفتيات

فيام يقرب من نصف هذه املشاريع، سوف يتم استخدام منوذج الجمعية العاملية للقيادة يف الربامج عىل املستوى الوطني بهدف بناء الثقة 

واملرونة ومامرسة القيادة.

"سأقوم بتنفيذ سلسلة من ورش العمل لتعلم املزيد عن منط وطريقة القيادة وعن الجمعية العاملية للمرشدات 
وفتيات الكشافة. سأدعو القائدات الاليت يعملن بوظائف مؤسسية وعضوات الربملان ملساعدتنا يف فهم املعوقات 

التي تحول دون وجود نساء يف مواقع قيادية بأعداد مساوية للرجال. يهدف مرشوعي إىل الوصول لعقد ندوة وطنية 
ختامية بهدف تحسني وضع ومتثيل املرأة يف مؤسساتنا الكشفية الوطنية الثالث."

من العالمات الفارقة يف ندوة جولييت لو هذا العام؛ ضم العديد من املتطوعني باستخدام منوذج الجمعية العاملية الجديد لتمكني املتطوعني. 

شارك يف تنفيذ الربنامج 119 متطوعة، مبتوسط 6 من القائدات الشابات يف كل مركز من مراكز تنفيذ التدريب. 

بقياس كفاءة وقوة املتطوعات، أعربت ثلثي املشاركات عن اعتبارهن ألنفسهن كقائدات أيضا خارج حركة املرشدات وفتيات الكشافة بنهاية 

ندوة جولييت لو. 
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ورقة املوقف الخارجية الخاصة بنا لعام 2020 تتصدر الحوار الخاص بالعنف القائم عىل 
أساس النوع الجنيس يف مواجهة جائحة فريوس كورونا املستجد )كوفيد-19(.

التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية: 

سنعمل عىل تقوية تأثرينا العاملي

سنعمل عىل استخدام قوتنا كحركة عاملية لنستعرض القيادة يف األمور العاملية – مبا يف ذلك اهداف 
التنمية املستدامة لألمم املتحدة- التي تهم الفتيات والشابات.

خالل الفرتة من 2018-2020، سعينا إىل تقوية تأثرينا العاملي من خالل:

تدشني برنامج أبطال املنارصة، حيث وصلت وفودنا إىل 	 

منتديات عاملية بارزة مثل لجنة مركز املرأة، والجمعية العامة 

لألمم املتحدة

دعم وتدريب املنظامت األعضاء للعمل مبجال املنارصة، 	 

ويتضمن حملة مرشدات ماليزيا إلنهاء زواج األطفال، وحملة 

مرشدات نيجرييا لوقف االستغالل الجنيس وغريها من قضايا 

املنارصة التي تتبناها املنظامت األعضاء مثل األرجنتني وغانا 

والفلبني وجنوب أفريقيا وتنزانيا.

الربامج التابعة لرشاكات خارجية، وتشمل مشاركة وفد من 	 

املشاركات يف برنامجي حرة ألكون انا والتغذية املدعومة بالفتاة 

ممثالت عن 10 من املنظامت األعضاء، يف مؤمتر األمم املتحدة 

ملنارصة حقوق الفتيات والنساء ودعم املساواة وصحة الفتيات  

)WOMEN DELIVER( بكندا 2019. 

إطالق اسرتاتيجية املنارصة بقيادة الفتيات الخاصة بنا يف عام 	 

2020، والتي تضع املنارصة يف قلب مهمة الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة.

مشاركة يف األوضاع الراهنة، نبادر للنقاش حول العنف القائم 	 

عىل أساس النوع يف ظل جائحة فريوس كورونا املستجد، كام 

نوفر الدعم املبارش للمنظامت األعضاء عرب لقاءات املنارصة عرب 

االنرتنت، توفري املوارد واملشورة وإطالق منصة للشباب للتعبري 

عن موقفهم من القضايا التي تهمهم. 



الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة | 15 | تقرير فترة السنوات الثالث 2020-2018  14 

املزيد من التأثري العاملي

سوف نزيد من ظهورنا العلني 

نعمل عىل بناء الواجهة العامة للحركة وتيسري الفرص للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة إللقاء 
الضوء عىل قيمتها ومساهمتها الفريدة يف املجتمع.

خالل الفرتة من 2018-2020، عملنا عىل زيادة ظهورنا من خالل:

دعم املنظامت األعضاء لتحقيق املزيد من الظهور اإلعالمي، وشمل ذلك دعم مرشدات كينيا يف إطالق حملة الجمعية العاملية 	 

للمرشدات وفتيات الكشافة/ املنظمة العاملية للحركة الكشفية/ منظمة األمم املتحدة للحفاظ عىل البيئة وشارة للحفاظ عىل البيئة من 

.)Tide Turners( التلوث الناتج عن املواد البالستيكية

زيادة تواجدنا عىل وسائل التواصل االجتامعي ألكرث من 100000 من خالل زيادة األنشطة التي تقودها الفتيات واألعضاء.	 

االستمرار يف بناء واجهة عامة للحركة من خالل أصوات وانشطة الفتيات والشابات يف موضوعات تغذية املراهقات، واإلدارة الجيدة 	 

للصحة الطمثية، من خالل محطات اإلذاعة املحلية والصحافة املحلية واللقاءات العاملية عرب االنرتنت ومنصات التواصل االجتامعي. يف 

عام 2020 ساعدت الجمعية عىل وصول وسم يوم الصحة الطمثية MHDay2020# إىل أكرث من 1.1 مليار شخص حول العامل من خالل 

منصات التواصل االجتامعي فقط.

"منذ عوديت من منتدى منارصة الشابات 2020، طلب مني ان أكون املمثلة الشابة باملجلس الحكومي املحيل للتغذية. كام تحدثت يف 

محطة اإلذاعة املحلية عن مرض انيميا نقص الحديد، وما الذي ميكن فعله ملساعدة الفتيات املراهقات."

فاالنتني، مرشدة وعضوة بوفد الجمعية العاملية مبؤمتر حقوق املرأة، من تنزانيا
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تطبيق االسرتاتيجية: 

نحن صوت عاملي رائد للتغيري اإليجايب يف املوضوعات الهامة للفتيات والشابات.

"انا مؤمنة برضورة إنهاء زواج األطفال، ألن كل طفلة يجب أن تحصل عىل التعليم وتكون لديها الحرية لتعيش 
طفولتها."

يف عام 2018، تصدرت مرشدات ماليزيا الحملة الوطنية ملنع زواج األطفال. من خالل حملة NoBrideUnder18#  )ال للزواج قبل سن 18(، 

احتشدت الفتيات مطالبات الحكومة بسد الثغرات القانونية التي تسمح للرجال الكبار بالزواج من الفتيات الصغريات، وطالنب برفع السن 

القانوين للزواج إىل 18 عام عىل مستوى الدولة. 

الحشد للمطالبة بتغيري القانون كان وجه واحد من العملة، 

بينام كان الوجه االخر هو تصميم الفتيات عىل رؤية تغيري 

يف وعي املواطنني يف أرجاء البالد. قامت القائدات الشابات 

بناء منهج NoBrideUnder18#  )ال للزواج قبل سن 18( 

ارتكازا عىل منهج أصوات ضد العنف الخاص بالجمعية العاملية 

وباستخدام التعليم غري الرسمي لتثقيف الفتيات عن حقوقهن 

وكيف ميكنهن حامية انفسهن.  

"التعليم هو املفتاح لتغيري طريقة التفكري وكرس 
دائرة زواج الفتيات الصغريات."
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بعد انضاممي للحملة أدركت ان التأثري قد 

يكون صغري او غري موجود. يجب علينا 

“االهتامم بكل فتاة.

“

تأثري عاملي أكرب

شاركت أكرث من 200 فتاة يف ورشة عمل وقف العنف األوىل، والتي طرحت املوضوع بشكل مؤثر مام دفع الفتيات لرفع حملتهن للربملان 

املاليزي وتقديم مقرتحات جادة للساسة البارزين يف الحكومة والربملان، مام أسفر عن تغيري يف القانون يف أكرث من نصف الواليات يف ماليزيا. 

خالل عامني، منذ ان أطلقت مرشدات ماليزيا حملة 

NoBrideUnder18# )ال للزواج قبل سن 18( تلقينا دعم 

وتأييد من مختلف أنحاء ماليزيا. ونتيجة لهذا الزخم، عقدت 

مرشدات ماليزيا رشاكة مع صندوق األمم املتحدة لألطفال 

مباليزيا لدعم أصوات الشابات من اجل إنهاء العنف، كام 

متت دعوة القائدات الشابات للتحدث يف مؤمتر القمة ملنظمة 

الدول األسيوية الجنوب رشقية. 

تتعهد الفتيات باستكامل الحملة حتى يتم منع زواج األطفال نهائيا يف البالد. 
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LEADING RELATIONSHIPS
Collaborative mindset

LEADING FOR INNOVATION
Creative & critical
thinking mindset

LEADING FOR IMPACT
Responsible action mindset

LEADING FOR GIRLS’
EMPOWERMENT

Gender equality mindset

LEADING IN CONTEXT 
Worldly mindset

SIX LEADERSHIP MINDSETS

LEADING YOURSELF
 Reflective mindset

التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية: 

سنعمل عىل تقوية القيادة يف حركتنا

نسعى لضامن قوة الحركة عرب بناء القدرات القيادية عامليا وداخل املنظامت األعضاء.

خالل الفرتة من 2018- 2020 عملنا عىل تقوية القيادة يف الحركة من خالل:

إعادة صياغة اإلطار الجديد ملخرجات القيادة بالتعاون مع 	 

املنظامت األعضاء يف شييل وفنلندا وهونج كونج وإيطاليا 

ورواندا ورسيالنكا والواليات املتحدة األمريكية وغريها من 

الدول. 

تقديم منوذج القيادة باللغات الرسمية األربعة للجمعية العاملية 	 

لكافة األقاليم وتطبيقه يف فعاليات مثل مؤمتر وأكادميية قادة 

الفتيات يف عام 2019

إقامة أكرب برنامج تدريبي عىل اإلطالق من خالل ندوة جوليت 	 

لو، باستخدام برنامج القيادة القائم عىل طرق الجمعية العاملية 

للقيادة، بهدف الوصول إىل أكرث من 50 ألف فتاة حول العامل.
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حركة قوية ومفعمة بالحياة

سنعمل عىل تقوية القدرات التنظيمية للحركة

نسعى لضامن مرونة الحركة عىل املستويات املحلية واإلقليمية والعاملية عري تقوية التطوع والقيادة، 
وتحسني االستجابة الحتياجات املنظامت األعضاء.

خالل الفرتة من 2018- 2020 قمنا بتقوية قدراتنا التنظيمية من خالل:

إطالق إطار بناء القدرات. هذا اإلطار الذي يؤسس للشكل 	 

التنظيمي للجمعية العاملية، ويربز وضع القيادة والتجربة 

اإلرشادية والكشفية واملنارصة التي تقودها الفتيات يف قلب 

مهمتنا. 

متطوعني متخصصني يف بناء القدرات. عملنا عىل تكوين فرق 	 

متخصصة يف كافة نواحي اإلطار التنظيمي

أداة تقييم القدرات للمنظامت األعضاء. أمتت أكرث من 70 	 

منظمة عضو أداة استخدام القدرات، االمر الذي سيساعد 

الجمعية العاملية يف وضع أولوياتها يف دعم املنظامت األعضاء 

والتعاون معها. ونتيجة لتحليل البيانات الذي قام به خرباء 

بناء القدرات، تساعد األداة االن اللجان اإلقليمية عىل تحسني 

الخطط الخاصة بها. 

توظيف وتدريب متخصصني جدد يف أدوات تقييم القدرات 	 

عىل املستوى اإلقليمي، واستمرار دعم املنظامت األعضاء يف 

تقييم وإعادة تقييم قدراتهم التنظيمية

تكوين فريقني جديدين من املتطوعني، بعد إجراء تحليل 	 

لتقييم االحتياجات غري املشبعة لدعم العمل الذي يقوم به 

فريق بناء القدرات العاملي بالجمعية العاملية.

دعم العضويات املستهدفة عن طريق العمل مع     -1

املنظامت املنتسبة مثل موريتانيا وميامنار للحصول عىل    

العضوية الكاملة. باإلضافة لدعم املنظامت األعضاء    

املهددة بفقد العضوية.  

باستخدام أسلوب املشورة، قدم فريق خاص بالدعم     -2

دعم ونصائح مصممة خصيصا للمنظامت األعضاء التي    

تواجه تحديدات بسبب جائحة فريوس كورونا املستجد.  
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التقدم املحرز يف تحقيق أهدافنا االسرتاتيجية: 

سنعمل عىل توفري التمويل

سنعمل عىل تأمني الدعم املايل للحركة من خالل العمل مع املنظامت األعضاء لتنويع دخلنا من اشرتاكات 
العضوية.

خالل الفرتة من 2018-2020 عملنا عىل تأمني استدامة مستقبلنا املايل من خالل:

زيادة اإليرادات غري املقيدة إىل مستوى التسجيل من داخل الحركة من خالل سخاء املنظامت األعضاء واألشخاص الداعمني وجمعية 	 

أوليف بادن باول املؤسسة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

استمرار العمل عىل رشاكاتنا طويلة مع املؤسسات مثل  	 

 )FK Norway املعروفة سابقا باسم( NORECو Dove 

 .UPSو Symantecو

تأسيس برامج ومرشوعات جديدة عرب الرشاكة مع مؤسسات 	 

Avon، وصندوق الربيد العاملي ومنظمة الغذاء الدولية 

والربيد السويرسي.

دعم املنظامت األعضاء للحصول عىل التمويل مبارشة، عىل 	 

سبيل املثال تلقت مرشدات ماليزيا مبلغ 100 ألف دوالر من 

صندوق األمم املتحدة للطفل لتنفيذ برنامج وقف العنف يف 

املدارس. 

إطالق حملة تربعات خاصة استجابة لجائحة فريوس كورونا 	 

املستجد كنداء للتضامن من الجمعية العاملية، بهدف جمع 

مبلغ 100 ألف جنيه إسرتليني من املنظامت األعضاء واالفراد 

الداعمني وجمعية أوليف بادن باول واملنظمة العاملية. 
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حركة قوية ومفعمة بالحياة

سنعمل عىل تحسني أداء فرق العمل العاملية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

نهدف إىل أن نصبح منظمة عرصية تتمتع بالشفافية واالستجابة ملطالب األعضاء، ونتحمل مسؤولياتنا 
تجاه املنظامت األعضاء عن طريق تطبيق عرض القيمة الخاص بنا يف عملنا.

خالل الفرتة بني 2018-2020 طورنا طريقتنا يف العمل من خالل:

أعادة هيكلة الجمعية لتقوية االستدامة.	 

توضيح وتعريف األدوار التنفيذية والتخطيطية ومسؤوليات 	 

الفريق العاملي.

تقديم منظومة تجمع املتطوعني ألكرث من 600 متطوع 	 

تنفيذي لالستفادة من الفرص املتاحة وتعلم مهارات جديدة 

وإتاحة التواصل فيام بينهم.

زيادة مجموعة املتطوعني املتخصصني لدينا لتقديم 	 

املساعدة ألعضائنا – دعم املنظامت التي تسعى للحصول 

عىل العضوية، كمرشدين الستخدام أداة تقييم القدرات 

وخرباء يف بناء القدرات وميرسين ومدربني.

تحقيق الدمج والتعاون بني املراكز العاملية لتطوير 	 

اسرتاتيجيتهم للفرتة من 2024-2021.

تتوسع قاعدة التطوع العاملية الخاصة بنا بشكل يومي. فإىل جانب فريق املتطوعني الرئييس 
الخاص بنا واملكرس لكل جزء من اسرتاتيجيتنا، قمنا أيضاً بتطوير شبكة قوية عاملة من 

املتطوعني الدوليني تضم 600 من املتطوعني.
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70 من املنظامت األعضاء أمتت التقييم 
الذايت

40 متطوع اشرتكوا يف فريق بناء القدرات 
العاملي

تطبيق االسرتاتيجية: 

نعمل عىل تقوية التطوع والقيادة، وتحسني االستجابة الحتياجات منظامتنا األعضاء.

يف عام 2018، وبعد مشاورات وتصميم مستفيض، قدمنا إطار بناء القدرات 

كمنصة مفتوحة لتطبيق عرض القيمة ولخدمة ودعم املنظامت األعضاء 

حول العامل. 

تأسس هذا اإلطار عىل أساس 12 عنرص تنظيمي وخمسة عنارص للقطاعات، 

تلك العنارص ستحدد املجاالت التنظيمية التي تحتاج للنمو واالزدهار.

ومنذ ذلك الحني، أطلقنا أداة قياس القدرات )CAT( ملساعدة املنظامت 

والجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل فهم وتقييم قدراتهم التنظيمية بطريقة التقييم الذايت. ونحن نستخدم النتائج لتحديد 

االحتياجات الفردية ومجاالت التطوير، وإيجاد املجاالت التي تتميز بأفضل املامرسات. لقد جمعنا بالفعل العديد من اآلراء الهامة بعد قيام 

أكرث من 70 من املنظامت األعضاء -بشكل غري إجباري- بتطبيق هذا التقييم حتى مطلع العام 2020.

"إن قوة منظمتنا تكمن يف املتطوعني، إىل جانب فريقنا من املوظفني االحرتافيني ذوي الكفاءة وااللتزام. وذلك من 
أجل توفري دعم مصمم خصيصاً ملختلف املنظامت األعضاء يف جميع أنحاء العامل، معتمدين عىل قدرات فريق 

املتطوعني الذين ميتلكون الخربة العملية يف كافة عنارص أداة بناء القدرات."

إىل جانب أداة تقييم القدرات، قمنا بجمع وتدريب فريق من املتطوعني لبناء القدرات عرب شبكتنا للمتطوعني املستمرة يف النمو. يعمل 

كل فرد من املتطوعني يف بناء القدرات عىل واحد من العنارص العرشة التي يتكون منها إطار بناء القدرات باستخدام نتائج أداة تقييم بناء 

القدرات، ومن ثم إبالغ املبادرات اإلقليمية لتطوير املواد واملوارد والخدمات املصممة خصيصا لدعم املنظامت األعضاء يف تطوير أنفسهم 

ذاتياً.
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أنا متحمسة جداً لكوين عضوة يف فريق 
املتطوعني بالجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة. لدي شغف بكل ما يتعلق 
بالفتيات والشابات. أتطلع نحو اكتساب 

مهارات جديدة وتكوين صداقات جديدة 
“وإحداث أثر إيجايب.

“

حركة قوية ومفعمة بالحياة

"لقد قام الفريق العاملي لبناء القدرات بتكوين فرق العمل الخاص واملؤلفة من مجموعة مخلصة من القادة 
املتطوعني الذين بدأوا بالفعل يف إعداد موارد يقودها املتطوعون.

إن نجاح أداة قياس القدرات سوف يستمر باستمرار األعضاء يف تقييم أنفسهم ذاتياً، وباستمرار األقاليم يف تحديد 
األولويات من االحتياجات اإلقليمية، او الرجوع إىل الفريق العاملي لبناء القدرات."

إن قاعدة املتطوعني الدوليني تتسع كل يوم. إىل 

جانب فريق املتطوعني الرئييس والذي يكرس جهوده 

لكل جزء من اسرتاتيجيتنا، قمنا بإنشاء شبكة دولية 

قوية تتكون من 600 متطوع تنفيذي. تقدم هذه 

املجموعة من املتطوعني الكثري من الوقت لدعم 

مرشوعات محددة للجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة خالل فرتة السنوات الثالث القادمة، 

ويشمل عملها كافة املجاالت كاملبادرات التدريبية 

وتنفيذ الربامج ودعم الفعاليات والرتجمة املكتوبة 

والفورية.

 يجمع نظام الجمعية العاملية الجديد للمتطوعني كل هؤالء املتطوعني من جميع انحاء العامل يف مكان واحد. حيث ميكنهم التواصل مبارشة 

مع أقرانهم والتقدم للمشاركة يف العديد من الفرص، وتعلم مهارات 

جديدة واستكشاف مواهبهم الفردية ومامرسة القيادة عىل مستوى 

عاملي. 

تضمن طريقتنا التي تتسم بالشفافية والشمول استمتاع مزيد من الفتيات 

والشابات من مختلف األطياف بتجربة تطوع دولية متميزة. 
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شكراً لكٍل من

شكر وتقدير

تود الجمعية العاملية أن تشكر مؤيديها ومانحيها ورشكائها الذين بفضلهم استطعنا أن نقدم الكثري من 
الفرص املجدية واإليجابية للفتيات والشابات. ومل يكن ممكناً بوسع الجمعية العاملية أن تفعل ذلك بدون 

الدعم السخي من أصدقائنا يف جميع أنحاء العامل. 

صاحبة السمو املليك اأملرية بينيديكت، أمرية الدامنارك

صاحبة الجاللة امللكة عزيزة، ملكة ماليزيا

الفائزات بجائزة األمرية بينيدكت

باربارا ج. بونيفاس

رئيسة الكشافة مارليز آالن

ديل ماتسوي ساتايك

OAM داالس النجدون

داتو آن أيو

ديبورا روبنسون

د. ماريان إدموند-فان مارشالكورويرد

إلني هـ. بيرتينو

إيلزبث هندرسون

QSO، JP جيني رادفورد

إين كيونج كيم

إيفي إيجيومني

كارين ب. ساينز

كيت ماركس

سايل كاثرين بامل

ساندرا ل. كريجهيد

ترييسيتا ب. شوا

يونج جوو كيم

داعامت دائرة القيادة بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

آمي شاندي

آن فون ريتيج

إلني وجيم باترسون

جوان ويب

ويندي سميربت

داعمو دائرة املبتكرات بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

بيتيس وجون الماكيا

كوين ل. ماتسوي

دايان م. وايت

داعمو دائرة الرؤى بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

فيبييك رامير والرس كولند

داعمون آخرون

مؤسسة عائلة باريت

مؤسسة الجمعيات الخريية بكندا

صندوق إريك فرانك

أصدقاء اإلقليم اإلفريقي للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

أصدقاء إقليم آسيا والباسفيك للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

أصدقاء الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

أصدقاء املراكز العاملية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

زمالة الكشافة واإلرشاد العاملية

مؤسسة أوك

جمعية أوالف بادن – بأول

مؤسسة رشودر

تريفويل جيلد باململكة املتحدة

املؤسسة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

والعديد من املتطوعات يف اللجان ومجموعات العمل ومجموعات 

التدريب والكثري من املجموعات األخرى.
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يتضمن رشكاؤنا الكثريون: 

مؤسسة إيفون للنساء

مجلس أوروبا، مؤسسة الشباب األورويب

املفوضية األوروبية، الوكالة التنفيذية للرتبية والعلوم السمعية 

والبرصية، برنامج إيراسموس+

فتيات كشافة اليابان )شارة أوليمبيا(

اليوم العاملي للمرأة

مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز العاملي للحوار بني أتباع 

األديان والثقافات "كايسيد"

ماجيك: ذي جاذرينج

نوريك )إف كيه الرنويج سابقاً(

نورتون اليفلوك )سيامنتك سابقاً(

إنفيديا

الالعبون يف لوتاري الرمز الربيدي الشعبي؛ الجوائز املقدمة من 

خالل الصندوق العاملي للرمز الربيدي

أنقذوا األطفال

مؤسسة مجتمع وادي سيليكون

املؤسسة السويدية للرمز الربيدي

جمعية آالن ونيستا فريجيسون الخريية

مرشدات كندا )صندوق الصداقة الكندية العاملية(

Goals.org

مؤسسة يو يب إس

منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلم والثقافة )اليونسيكو(

برنامج األمم املتحدة للبيئة

منظمة األغذية املتحدة لألغذية والزراعة )الفاو(

هيئة األمم املتحدة للمرأة

يونيليفر )دوف واليفبوي(

جامعة ويست إنجالند

واش يونايتد

أعضاء املجلس العاملي:

آنا ماريا ميديروس )رئيس مجلس اإلدارة(

كوين ماتسوي )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

جني واشريا )نائب رئيس مجلس اإلدارة(

تاشيا باتستون )أمني صندوق(

كاترينا أجوروجيانيني

نورماال باهارودين

ناتاشا هيندريكس

شاماثيا فرناندو 

)تم تعيينها يف سبتمرب 2018(

هايدي جوكينني

نادين كاز

نتومبيزيني ماديبي

زوي راسوانيانا 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم اإلفريقي، 

تقاعدت يف يوليو 2019(

الريسا بيل كاتاريا 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم اإلفريقي، 

انتخبت يف يوليو 2019(

رائدة بدر إسامعيل عيىس 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم العريب، 

تقاعدت يف سبتمرب 2019(

ليبيا أحمد الصبيع 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم العريب، انتخبت 

يف سبتمرب 2019(

ماريبل مارينياس 

)رئيس مجلس إدارة إقليم آسيا والباسيفيك، 

تقاعدت يف أغسطس 2019(

سوي الن ويني يش تسوي 

)رئيس مجلس إدارة إقليم آسيا والباسيفيك، 

انتخبت يف أغسطس 2019، واستقالت يف 

إبريل 2020(

برونوين هيوز 

)رئيس مجلس إدارة إقليم آسيا والباسيفيك، 

انتخبت يف إبريل 2020(

مارجولني سلويختريز 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم األورويب، 

تقاعدت يف أغسطس 2019(

إلني جروهولت 

)رئيس مجلس إدارة اإلقليم األورويب، 

انتخبت يف أغسطس 2019(

جوان كارتر روزنربج 

)رئيس مجلس إدارة إقليم األمريكتني، 

تقاعدت يف يوليو 2019(

سيندي_آن ألكسندر 

)رئيس مجلس إدارة إقليم األمريكتني، 

انتخبت يف يوليو 2019(

األشخاص املعتمدون: 

جيليان فان تورنهوت

كاثرين إيروين

شكراً لداعمينا
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امللحق

مستجدات عن التقدم الذي تم إحرازه بشأن مقرتحات املؤمتر العاملي السادس والثالثني

تعرض هذه الوثيقة ملخصاً عن وضع املقرتحات التي متت املوافقة عليها باملؤمتر العاملي.

تم تقسيم املقرتحات إىل الفئات التالية:

1- مستجدات عن املقرتحات الجاري العمل عىل تنفيذها حاليا.

2- مقرتحات بخصوص إقامة املؤمتر العاملي السادس والثالثني والسابع والثالثني.

3- مقرتحات بخصوص النظام األسايس واللوائح الداخلية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

4- مقرتحات بخصوص وضع املنظامت األعضاء.

1- مستجدات عن املقرتحات الجاري العمل عىل تنفيذها حالياً

هناك توصية شديدة وطلب عاجل للتنفيذ، بدون اآلثار املالية املرتتبة عىل جزء من الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة، بأن تعمل جميع الشبكات عىل تطوير البعد الروحاين الذي يشكل مجموعات 

ذات اهتاممات خاصة بالجمعية العاملية للمرشدات.

إعطاء اهتامم خاص لتيسري الفرص للتبادل واملشاركة يف أمور أخرى ذات االهتامم املشرتك التي لها صلة 

بالقيم الروحانية.

تقدم تلك الشبكات واملجموعات دعمها للجمعية العاملية للمرشدات عن العمل عىل القضايا التعليمية 

املعنية بتطوير القيم الروحانية، وكذلك تنظيم املجتمعات من أجل إحداث تحسني باملحتوى بشكل متعاون 

وتنظيم األوقات الروحانية أثناء إقامة املناسبات واألحداث الدولية.

قام املجلس العاملي بتكوين مجموعة عمل للروحانيات، وتهدف إىل التايل؛ البدء يف التفكري يف موقف 

الجمعية العاملية من البعد الروحاين من خالل إصدار بيان وتبادل األفكار حول أفضل املامرسات إليجاد 

موارد وأدوات للدعم. تم توجيه نداء للرتشح لالنضامم ملجموعة العمل وتم استقبال طلبات للتقديم. 

نتيجة لظروف فريوس كوفيد-19، ستبدأ املجموعة اجتامعاتها يف أقرب فرصة.

تم تكوين مجموعة من املتطوعني للمساعدة يف تنفيذ نشاط تعليمي خاص بشهر رمضان وكيف يحتفل به 

املسلمون يف الدول/ املجتمعات اإلسالمية حول العامل، وكيف ميكننا الربط بني ذلك وبني التجربة اإلرشادية/

الكشفية.

 

يف مارس 2019، شاركت الجمعية العاملية يف شبكة ورشة العمل الحوار واألكادميية األوروبية ملؤمتر األديان، 

والذي جمع ممثلني للمجتمعات املحلية من مختلف البلدان األوروبية لتمكني التبادل الثقايف والديني 

بهدف دمج املهاجرين والالجئني. 

تم وضع خطة لتنفيذ ورشة عمل تضم مختلف الطوائف واألديان إلتاحة فرصة ألداء صلوات ملختلف 

الطوائف خالل املؤمتر العاملي السابع والثالثني.

صيغة املقرتح واملستجدات مقرتح رقم

 2-15

)املؤمتر العاملي الخامس 

والثالثون(
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صيغة املقرتح واملستجدات مقرتح رقم

يويص املؤمتر بتطوير أداة لدعم املنظامت األعضاء ألجل مساعدتهم عىل تطوير/تحسني برامجهم الرتبوية 

بناًء عىل األساليب التعليمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع األخذ بعني االعتبار الفئات العمرية املختلفة.

قامت الجمعية العاملية بتوفري مجموعة من املوارد لدعم املنظامت األعضاء، من بينها القيادة من أجل 

عاملها )ملخص للنموذج القيادي للجمعية العاملية(، التحدث علناً عن عاملها )حزمة أنشطة للمنارصة(، كوين 

التغيري 2030 )دليل للتعليم وتطبيق أهداف التنمية املستدامة(.

قام اإلقليم األورويب بدعم تطوير "خطوايت واملسار الخاص يب" كجزء من مرشوع قيادة الطريق، كأداة 

عاملية لتطبيق طريقة التعلم الخاصة باملرشدات وفتيات الكشافة مع الفئة العمرية الخاصة مبرحلة الجوالة. 

قامت الجمعية العاملية بتكوين فريق "تجربة الفتاة" من املتطوعني. يركز هذا الفريق عىل تطوير املوارد 

مثل اإلرشاد يف الصندوق، واالستعداد للتعلم، االستعداد للقيادة.

ويص املؤمتر بتنظيم منتدى لخربة املرشدات / فتيات الكشافة يف السنوات الثالث الجديدة.

كانت هناك خطة بني مرشدات ماليزيا والجمعية العاملية لتنظيم منتدى للقيادة خالل عام 2020. ونتيجة 

لظروف جائحة فريوس كوفيد-19 تم إلغاء الفعالية، وعندما تتضح الرؤية سوف نستأنف املشاورات مع 

جمعية مرشدات ماليزيا.

تم عقد جلسات عىل طريقة املنتدى خالل املؤمترات اإلقليمية. اتسعت املوضوعات خارج نطاق التجربة 

اإلرشادية والكشفية.

يتم اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية الرابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة جنبا إىل 

جنب مع اللغات اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية.

أصبحت اللغة العربية لغة رسمية، األمر الذي حمل يف جزء منه اعرتافاً بالنشاط القائم – كام متت ترجمة 

عديد من الوثائق األساسية للغة العربية، ومازال العمل مستمراً. ألول مرة يتاح التسجيل عىل املوقع 

االلكرتوين للمؤمتر اإلقليمي العريب باللغة العربية. تم تحديث املوقع االلكرتوين لتتمكن املنظامت األعضاء 

والفتيات من الوصول للمعلومات التي يحتجن إليها بسهولة ورسعة. املوقع اإللكرتوين كامالً متاح اآلن 

باللغة العربية.
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صيغة املقرتح واملستجدات مقرتح رقم

تدعم الجمعية العاملية املنظامت األعضاء عىل اتخاذ إجراءات لدعم حقوق اإلنسان والتصدي لعدم املساواة 

وعدم اإلنصاف استجابة للحالة الراهنة للمهاجرين والالجئني.

بالتزامن مع اليوم العاملي لالجئني 2018، أصدرت الجمعية العاملية بيان عن سياساتها. باإلضافة إىل مشاركة 

قصص عن املنظامت األعضاء التي تعمل عىل نفس املوضوع. 

يف اإلقليم األورويب، قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة واملنظمة العاملية للحركة الكشفية 

بإصدار لعبة لوحية تلقي الضوء عىل املوضوعات املتعلقة بالالجئني. 

تقوم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بتيسري التواصل بني املنظامت األعضاء التي تعمل 

عىل ملف الالجئني، مثل تونس واليونان واملنظامت التي يتم دعمها، من اجل التقدم بطلب للحصول عىل 

التمويل.  تدعم مؤسسة UPS مرشوع التنوع واالندماج يف كل من هولندا واململكة املتحدة مع الرتكيز عىل 

ضم مجتمعات الالجئني لحركة املرشدات وفتيات الكشافة.

يف مارس 2019، شاركت الجمعية العاملية يف شبكة ورشة العمل الحوار واألكادميية األوروبية ملؤمتر األديان، 

والذي جمع ممثلني للمجتمعات املحلية من مختلف البلدان األوروبية لتمكني التبادل الثقايف والديني 

بهدف دمج املهاجرين والالجئني. 

يف يونيو 2019، أسفرت حملة الجمعية العاملية لدعم الالجئني )خطوة مع الالجئني( عن 5679 كيلومرت من 

الخطوات التي اتخذتها وسجلتها املرشدات وفتيات الكشافة تعبرياً عن تضامنهن مع الالجئني )كان الهدف 

الوصول إىل 1000 كيلومرت(! دعت الجمعية العاملية املنظامت األعضاء إىل املشاركة يف فعاليات شبكة 

مركز امللك عبد الله بن عبد العزيز للحوار بني اتباع األديان والثقافات )KAICIID(، ونتيجة لذلك قامت 

مرشدات اليونان باملشاركة يف تدريبهم عن الحوار بني الثقافات )نوفمرب 2019(.

يف 2020، قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، بصفتها عضو يف شبكة الحوار، بالتوقيع 

عىل تعهد باتخاذ خطوات فعلية عىل مستوى العضوات ملواجهة التحديات التي يتعرض لها املهاجرين 

والالجئني يف حياتهم اليومية. ركز يوم الذكري العاملي 2020 عىل موضوع التنوع واالندماج، وشمل الالجئني 

واملهاجرين.

امللحق
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أن يستمر مركز كوسافريي متامشيا مع املراكز العاملية األربعة األخرى يف الجمعية العاملية، ويدعمه فريق 

امليزانية واملوظفني واملتطوعات املخصص، مبا يف ذلك اللجنة اإلقليمية ألفريقيا. وسوف تتم املتابعة والدعم 

من الجمعية العاملية واللجنة اإلقليمية إىل املنظامت األعضاء املختارة الستضافة الفعاليات يف إطار العمل 

أثناء اإلعداد، وأن يستمر تقديم املنح الدراسية للحضور.

يف ديسمرب 2018، عقدت مبركز كوسافريي بأوغندا فعالية ضمت برنامجني، أحدهام ثقايف واألخر قيادي:

الربنامج القيادي لتدريب 79 ميرسة والاليت سيقمن الحقا يف نوفمرب 2019 بتنفيذ ندوة جولييت    •

لو حول العامل.   

الربنامج الثقايف ضم 52 مشاركة.  •

يف عام 2018، تم إطالق مجموعة "أصدقاء كوسافريي من الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة" 

الذين وصل عددهم اليوم إىل 70 صديق.

يف 2019، تم تنفيذ ندوة جولييت لو 2019 يف أحد املراكز الفرعية مبركز كوسافريي بتنزانيا، شاركت فيها 32 

فتاة )منهن 22 مشاركة من إقليم أفريقيا(، و6 ميرسات و8 من عضوات فريق التنفيذ من تنزانيا وكينيا، 

بالرشاكة مع جمعية مرشدات تنزانيا وجمعية مرشدات كينيا. استقبل املركز الفرعي عدد كبري من الفتيات 

الاليت مل يتمكن من الحصول عىل تأشرية سفر ألي مكان أخر.

يف عام 2020، تم تأجيل فعالية خاصة بغانا بسبب جائحة كوفيد-19.

حتى االن، نرى بوضوح الفائدة التي عادت من انشاء مركز كوسافريي عىل املنظامت األعضاء التي استضافها 

املركز، والتي تتمثل يف زيادة الظهور والوعي بأنشطة ومرشوعات املرشدات وفتيات الكشافة عىل مستوى 

الدولة، والتمويل وجذب مزيد من األعضاء، كام فتحت الباب ملزيد من املتربعني واستضافة أحداث عاملية 

مام جذب أنظار العامل إىل إفريقيا. 

"يقدم كوسافريي العديد من الفرص ويساهم يف صنع إرث طويل-املدى للدول املضيفة له. كام يشجع 

املنظامت األعضاء عىل االبتكار واإلبداع." 

جمعية مرشدات رواندا.

يستمر كوسافريي يف االزدهار إىل جانب باقي املراكز العاملية، وانضم إىل السياسة التي تعمل بها املراكز 

العاملية. خالل فرتة فريوس كوفيد-19، يعمل كوسافريي – إىل جانب باقي املراكز العاملية- عىل استضافة 

املخيم العاملي عىل االنرتنت" مشاركة الشعلة" والذي جمع أكرث من 6000 مرشدة وفتاة كشافة من مختلف 

أنحاء العامل. 

بنهاية عام 2020، سوف تنرش اسرتاتيجية عمل كوسافريي كجزء من االسرتاتيجية العامة للمراكز العاملية.



الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة | 31 | تقرير فترة السنوات الثالث 2020-2018  30 

23

)كام تم تعديله مبقرتح 

رقم 27(

24

صيغة املقرتح واملستجدات مقرتح رقم

بعد إعادة هيكلة الجمعية العاملية يف عام ،2031ووفقا القرتاح القيمة، ومع األخذ بعني االعتبار أن الجمعية 

العاملية هي جمعية يوجهها األعضاء، فمن املستحسن أن يتم تقييم تأثري إعادة الهيكلة عىل املستويات 

العاملية واإلقليمية وعىل مستوى املنظامت األعضاء، ومشاركة النتائج مع املنظامت األعضاء قبل انعقاد 

املؤمتر العاملي لعام 2020خالل إطار زمني معقول من شأنه أن يعمل عىل متكني املنظامت األعضاء ألجل 

استعراض واقرتاح االقرتاحات إىل املؤمتر العاملي إذا رغبت يف ذلك.

بعد االستامع آلراء العديد من املنظامت األعضاء، أعادت الجمعية العاملية تقديم الهيكل الوظيفي اإلقليمي 

يف الربع األخري من عام 2018 بوجود 2 او 3 موظفني يف كل إقليم. 

أثناء إعداد ميزانية عام 2019، تبني بوضوح للجمعية العاملية من تحليل امليزانية غري املقيدة ان الجمعية 

العاملية بحاجة إىل اعتامد منوذج لتخفيض نفقات التشغيل بهدف املوازنة بني اإليرادات واملرصوفات. وكجزء 

من إعادة تنسيق الهيكل التنظيمي واتباعا ملخرجات فريق عمل األقاليم الحيوية، أصبحت اللجان اإلقليمية 

هي نقطة االتصال الرئيسية باملنظامت األعضاء، مدعومة باملنسق اإلقليمي أو مدير العالقات )بالنسبة 

لإلقليم األورويب(. 

تم تنفيذ هذه الهيكلية ألقل من 9 شهور، ونظرا لتأثري فريوس كوفيد-19، سيتم قريبا عمل تقييم. تم وضع 

هذا املوضوع يف جدول اعامل املجلس العاملي الستكامله قبل انعقاد املؤمتر العاملي يف عام 2021.

وفقاً لرسالة الجمعية العاملية ورؤيتها التي تؤكد عىل قيمة وإمكانات الفتيات لتغيري العامل، يُوىص بأن تقوم 

الجمعية العاملية مبا ييل:

مساندة املزيد من املنظامت األعضاء عىل جميع املستويات )العاملية واإلقليمية والوطنية(   -1

يف تقديم برامج الجودة.  

إعطاء األولوية للتخطيط بشأن برامج الجمعية العاملية التي تهدف إىل مساندة وتدعيم قيادة   -2

الفتيات والشابات.  

مساندة املزيد من املنظامت األعضاء يف تخصيص املوظفني عىل املستوى اإلقليمي الذين  -3

سريكزون عىل متابعة تقدم املنظامت األعضاء، مبا يف ذلك فهم السياق الثقايف للبلد وسلوكيات  

املرشدات وفتيات الكشافة.  

مثلام ورد أعاله تلخيصا ملستجدات املقرتح رقم 17، هناك العديد من املرشوعات القامئة لدعم     -1

تنفيذ برامج جيدة. باإلضافة عىل نتائج أداة تقييم القدرات لعام 2018، فإن الجمعية      

العاملية لديها اآلن فهم أفضل الحتياجات املنظامت األعضاء.   

خالل عامي 2018 و2019، ركزت الجمعية العاملية عملها عىل القيادة وجعلت القيادة موضوعا     -2

ألنشطة يوم الذكرى العاملي 2019. تم اختبار منوذج القيادة باألربع لغات الرسمية، وشمل     

ذلك ندوة هيلني ستورو، وأثناء مؤمتر قائدات الفتيات يف بوروندي والسودان،      

ويف الفعاليات التدريبية لتجمعات أمريكا الالتينية.  

امللحق
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استكشف تدريب ميرسات ندوة جولييت لو بأوغندا جوانب من منوذج القيادة، كام ركزت نقطة واحدة 

منه عىل األقل بشكل مبارش عىل القيادة يف اكادميية 2018 باإلقليم األورويب.

تم انعقاد أول محاكاة لورشة عمل عن التدريب قي هونج كونج يف أواخر عام 2018- شاركت فيها 7 

منظامت أعضاء )من رواندا وهونج كونج وسرييالنكا وإيطاليا وفنلندا وشييل والواليات املتحدة االمريكية(. 

تم عقد ندوة جولييت لو -طبقا لنموذج الجمعية العاملية للقيادة- يف 18 مركز فرعي يف نفس الوقت 

وقدمت الربنامج أكرث من 100 ميرسة مدربة ل 500 مشاركة، وستقوم كل مشاركة بتنفيذ املرشوع مع 100 

فتاة ليصل إجاميل العدد إىل 50 ألف فتاة.

أتاح برنامج القيادة من أجل عاملها )ملخص لنموذج القيادة الخاص بالجمعية العاملية( رؤية شاملة 

لهذا العمل. يف الربع األول من عام 2019، تم عقد ورشة عمل ناجحة عن القيادة للمنظامت األعضاء 

بالكاريبي. 

تم تشكيل مجموعة من 30 من املتطوعني ذوي الخربة يف املجاالت األساسية للمهمة، ومن ضمنها القيادة، 

وهم عىل استعداد الستكامل العمل مع املنظامت األعضاء لبناء القدرات من اجل تنفيذ برامج عالية 

الجودة، ومن اجل تقوية املهارات القيادية للفتيات والشابات.

تستمر الربامج العاملية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف دمج تنمية وتدريب القيادة. 

مثال عىل ذلك، تنفيذ برنامج UPS باملكسيك ونيجرييا ويتضمن تدريب للقيادة عرب االنرتنت عل منصة 

Goals. وركزت فعاليات التدريب لعام 2019 يف مركز اور شاليه ومدينة ماملو )السويد( ملوقع .i-lead

org عىل القيادة من أجل االستدامة، وتدريب ممثيل املنظامت األعضاء عىل تعلم املزيد عرب اإلنرتنت حول 

أهداف التنمية املستدامة وكيفية اتخاذ اإلجراءات محلًيا. ومنذ عام 2019، أدرج برنامج "تبادل الشباب 

من الجنوب عىل الجنوب" التدريب عىل منوذج القيادة الجديد لـ 45 شابة مشاركة يتم إعدادهن كل عام 

لوضعهن ملدة ستة أشهر يف الربنامج.

تدعم هذا املقرتح اللجان اإلقليمية واملوظفني اإلقليميني وتحليل نتائج أداة تقييم القدرات لكل    -3

إقليم.  
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يتم دمج هذا العمل مع تنفيذ أجندة عام 2030 وقرار مجلس األمن رقم 2250 بشأن السالم واألمن للشباب 

وذلك مع الخطة اإلسرتاتيجية 2020 – 2031وميزانيتها تحت تأثري عاملي أكرب، مع اإلشارة إىل أن حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة سوف تكون صوتاً عاملياً للشابات بوصفهن العبات رئيسيات يف الحفاظ عىل 

السالم.

سيكون موضوع يوم الذكرى العاملي 2021 هو بناء السالم مع التحضري لحزمة النشاط التي بدأت بالفعل 

يف مايو 2020. بالنسبة ليوم الذكرى العاملي 2021، نريد أن يكون أكرب عدد ممكن من األشخاص جزًءا من 

عملية اإلبداع، بداية من املرشدة بعمر 5 سنوات ووصوال لكبرية املفوضات. تم توجيه نداء مفتوح عىل 

موقع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لطلب أفكار للنشاط حتى منتصف يونيو 2020.

فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة، كانت هناك العديد من املبادرات، ومن ضمنها اجتياز تحدي 

القيادة من اجل التغيري، بالرشاكة مع www.thegoals.org وكوين التغيري 2030 )دليل للتعلم واتخاذ 

إجراءات بشأن أهداف التنمية املستدامة(. هناك أيًضا عمل كبري يف مجال املنارصة بشأن الهدف 2 )القضاء 

عىل الجوع( والهدف 5 )املساواة بني الجنسني(، عىل سبيل املثال يف االجتامع رقم 62 ملفوضية وضع املرأة 

باألمم املتحدة. 

يطلب املؤمتر العاملي السادس والثالثون من املجلس العاملي استكشاف أساليب مختلفة للتواصل مع 

املنظامت األعضاء وتنفيذها يف غضون فرتة السنوات الثالث. تتيح هذه األساليب معلومات عن القرارات 

الرئيسية واإلنجازات الرئيسية واألولويات القادمة للمجلس العاملي واألسباب الكامنة وراء ذلك إىل املنظامت 

األعضاء عىل أساس منتظم بني املؤمترات العاملية.

شارك املجلس العاملي بتحديث بعد ثالثة أسابيع من اجتامعه األول وجهاً لوجه لعام 2018. كان هناك 

اجتامع ثاٍن وجهاً لوجه يف سبتمرب 2018 واجتامعني افرتاضيني يف أبريل ويوليو 2018. زودت اإلصدارات 

الشهرية من "أصوات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة" املنظامت األعضاء بتحديثات حول 

الربامج والفعاليات الرئيسية.

هناك جلسات يف جميع املؤمترات اإلقليمية الخمسة للجمعية العاملية يف عام 2019 لتقديم تحديثات 

لجميع املنظامت األعضاء.

زادت التفاعل عىل وسائل التواصل االجتامعي عىل املستويني العاملي واإلقليمي بشكل ملحوظ. وأصدرت 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة تحديثات شهرية من املنظامت األعضاء خالل أزمة فريوس 

كوفيد-19. 

امللحق
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طلب املؤمتر العاملي السادس والثالثون من الجمعية العاملية:

تشجيع املنظامت األعضاء عىل إنشاء عنوان بريد إلكرتوين عام لدور املفوضني الدوليني من أجل ضامن 	 

االستمرارية واحرتام رسية املعلومات الشخصية.

تجميع قامئة بعناوين الربيد اإللكرتوين لجميع املفوضني الدوليني يف املنظامت األعضاء الحالية البالغ 	 

عددها 146.

تحديث هذه القامئة مرة واحدة عىل األقل يف السنة.	 

ضامن أن تكون هذه القامئة متاحة لكل مفوض دويل مبارشة.	 

قدمت 145 من 150 منظمة عنوان بريد إلكرتوين واحد عىل األقل. من بني 191 منظمة عضو/جمعية 

فرعية/اتحاد، قدم 179 )94 ٪( اتصال واحد عىل األقل.

يطلب املؤمتر العاملي من املجلس العاملي للجمعية العاملية أن:

يعرتف باحتياجات املنظامت األعضاء يف مختلف األقاليم لإلعداد الكامل للمؤمترات العاملية.	 

يشجع عىل أن تكون هناك، قبل كل مؤمتر عاملي، فرتة من التبادالت بني املنظامت األعضاء يف كل إقليم، 	 

بأنسب شكل، حتى تتمكن املنظامت األعضاء من مناقشة مختلف املسائل فيام بينها.

لقد بدأ العمل بالفعل يف برنامج املؤمتر العاملي يف يوليو 2020، بناًء عىل املدخالت من املؤمترات اإلقليمية. 

وُعقدت ندوات عرب اإلنرتنت بجميع لغات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة إلدخال التغيريات 

املقرتحة عىل الحوكمة، وقد تم التشاور بشأن التوجه االسرتاتيجي 2032 واسرتاتيجية 2021 - 23 املمتدة. يف 

فرباير 2020، شارك رئيسة املجلس العاملي، واملديرة التنفيذية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

وممثيل اللجان اإلقليمية يف املنتدى األورويب للمفوضني الدوليني. لقد أرجأ تأجيل املؤمتر العاملي املزيد من 

التحضري للمنظامت االعضاء. سيتم إعادة تفعيل هذا العمل مبجرد وجود تاريخ جديد وبرنامج متفق عليه.

يكلف املؤمتر العاملي املجلس العاملي بإجراء تحقيق للنظر يف األسباب التي ال تجعل املزيد من الشابات 

يتقدمن ملناصب الحوكمة بالتشاور مع املنظامت األعضاء والشابات، ووضع مجموعة ملموسة من اإلجراءات 

التي من شأنها أن تزيد بشكل كبري من عدد الشابات الاليئ يشغلن مناصب إدارية. وستعرض مخرجات 

التحقيق يف املؤمترات اإلقليمية من أجل إتاحة الفرصة للمنظامت األعضاء للمشاركة بنشاط يف املناقشة 

وامليض قدما بالتوصيات الرئيسية املقدمة إىل املؤمتر العاملي السابع والثالثني.

قاد هذا املرشوع املؤثر فريق بحثي من الشابات. بفضل الدعم السخي من املنظمة العاملية، التقى الفريق 

- الذي يضم املرشدات وفتيات الكشافة من جميع املناطق الخمس - يف باكس لودج لتحديد أسئلة البحث 

الرئيسية ويف اور كابانا لتجميع النتائج التي توصلوا إليها.
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32 )تابع(

33

صيغة املقرتح واملستجدات مقرتح رقم

وانضمت إىل الفريق منظمتان رشيكتان، صندوق الشابات ومركز امللك عبد الله بن عبد العزيز الدويل 

للحوار بني األديان والثقافات )KAICIID(. استندت أسئلة البحث إىل األهداف التالية:

معرفة الوضع الحايل للشابات يف أدوار صنع القرار  •

فهم أهمية وجود شابات يف أدوار صنع القرار  •

فهم العوائق والفرص أمام الشابات يف أدوار صنع القرار  •

تحديد أفضل املامرسات إلرشاك الشابات يف أدوار صنع القرار  •

تقديم اقرتاح إىل املؤمتر العاملي 2020  •

قدم الفريق يف جميع املؤمترات اإلقليمية وتم مترير عدد من املقرتحات اإلقليمية. تم اقرتاح تعديل عىل 

النظام االسايس من قبل فريق املؤمتر العاملي وأدرج يف مقرتحات الحوكمة الخاصة باملجلس العاملي. سيتم 

تضمني املزيد من االقرتاحات غري املتعلقة بالقانون األسايس مبجرد اإلعالن عن الجدول الزمني الجديد 

للمؤمتر العاملي وتقديم التقرير النهايئ من الفريق يف املؤمتر العاملي املقبل.

للمساعدة يف اإلشارة إىل التزامها بتعزيز دور الشابات يف حوكمة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة، قام املجلس العاملي يف عام 2018 - وفًقا لألحكام املناسبة من القانون االسايس - بتعيني شابة 

تحت سن الثالثني لشغل مقعد يف املجلس العاملي.

يويص املؤمتر العاملي الجمعية العاملية مبواصلة العمل الجاري لتطوير التعاون بني املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية WOSM واملنظمة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة. من خالل املنارصة بشأن القضايا العاملية 

التي تؤثر عىل اإلرشاد والكشافة.

أطلقت اللجنة اإلقليمية األوروبية مرشوع بحثي مشرتك مع املنظمة العاملية للحركة الكشفية حول فعالية 

تعاونهام املشرتك يف املنطقة. اآلن وقد انتهى البحث، قامت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

واملنظمة العاملية للحركة الكشفية يف أوروبا بإصدار مذكرة تفاهم جديدة.

اجتمعت اللجنة االستشارية للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة واملنظمة العاملية للحركة 

الكشفية يف سبتمرب 2018 وأغسطس 2019 ويونيو 2020. وكان أحد املجاالت الرئيسية لالتفاق تطوير 

الدعوة املشرتكة حول قيمة التعليم غري الرسمي. كجزء من هذا االلتزام، دعمت الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة واملنظمة العاملية للحركة الكشفية، إىل جانب العديد من الرشكاء اآلخرين، 

املنتدى العاملي للتعليم غري الرسمي يف ديسمرب 2019 يف ريو دي جانريو، الربازيل.

امللحق
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صيغة املقرتح واملستجدات  مقرتح رقم

يؤكد املؤمتر العاملي أن الجمعية العاملية، خبرية يف تنمية ومتكني الفتيات يف جميع أنحاء العامل، ويعرتف 34

بأهمية ومزايا بيئة الفتيات مبفردهن، ويتعهد بحامية هذه السمة الهامة املتمثلة يف املرشدات وفتيات 

الكشافة.

تم إطالق مجموعة اهتاممات خاصة من أكرب املنظامت األعضاء للفتيات فقط يف أوائل عام 2019. تجتمع 

املجموعة بانتظام ملناقشة التحديات والفرص املشرتكة، وكذلك للتعلم من تجارب بعضها البعض.

بدأت الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة مبرشوع بحثي عرب الحركة ملساعدتنا عىل فهم قيمة 

وأهمية حركة املرشدات وفتيات الكشافة بشكل أفضل. ستكون هناك جلسات حول هذا املوضوع يف املؤمتر 

العاملي بهدف نرش البحث.

2- مقرتحات خاصة باملؤمترين العامليني 36 و37: 

فيام ييل املقرتحات املتعلقة بشكل مبارش باملؤمتر العاملي السادس والثالثني، دون الحاجة ألية إجراءات أخرى: 

املوضوع

تعيني مسؤوالت عد األصوات

تعيني فريق العمل اإلجرايئ

اعتامد القواعد اإلجرائية للجمعية العامة غري العادية

اعتامد القواعد اإلجرائية الستخدامها أثناء املؤمتر العاملي السادس والثالثني

إقرار القواعد اإلجرائية املعدلة لالستخدام يف املؤمتر العاملي السادس والثالثني

 يتم تبني تقرير السنوات الثالث عن السنوات 2015، 2016، 2017

إقرار اسرتاتيجية 2020-2018

قبول سجل القرارات من املؤمتر العاملي 35

مقرتح رقم

1-1

2-1

1-2

1-3

4-3

9

10

11
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امللحق

3- مقرتحات ذات صلة بدستور املنظمة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ولوائحها والشخصيات 
االعتبارية

املقرتحات التالية خاصة باملؤمتر العاملي القادم رقم 37:  

مقرتح رقم

15

16

املستجداتاملوضوع

ال حاجة إىل اتخاذ أي اجراء أخر

يجري العمل حاليا بني الجمعية العاملية وجمعية مرشدات 

أوغندا لإلعداد للمؤمتر العاملي 37

قبول منوذج التخفيض املقرتح لرسوم املؤمتر العاملي 
رقم 37

اختيار جمعية مرشدات أوغندا الستضافة املؤمتر 
العاملي القادم 37

املقرتح التايل يتعلق بحل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بشكلها القديم كجمعية خريية:  

مقرتح رقم

2-2

املستجداتاملوضوع

ال حاجة إىل اتخاذ أي اجراء أخر: تم إزالة رقم الجمعية 
الخريية 206125 من السجالت بتاريخ 11 نوفمرب 2017. 

بأن يتم حل الجمعية الخريية املسجلة باسم 
الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

)رقم الجمعية الخريية 306125( من 
سجل مفوضية الجمعيات الخريية الخاص 

بالجمعيات الخريية.

مقرتح رقم

2-3
3-3

4-1 حتى 5-4
5
6

7-1 حتى 3-7
8

املستجداتاملوضوع

ال توجد حاجة التخاذ اجراء اخر: تم إخطار مفوضية 
املؤسسات الخريية يف اململكة املتحدة بالتغيريات التي 
أدخلت عىل الدستور واللوائح الداخلية يف 12 أكتوبر 

2017، والتي انعكست عىل التسجيل يف نوفمرب 2017.

تعديالت عىل النظام األسايس والالئحة 
الداخلية للجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة.

املقرتحات القادمة تتعلق مبراجعة النظام األسايس للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة: 



الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة | 37 | تقرير فترة السنوات الثالث 2020-2018  36 

مقرتح رقم

12

3-13

6-13

املستجداتاملوضوع

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

تغيري اسم مكتب التنسيق لجمعيات املرشدات 
 Letzebuerger يف لكسمبورج ليصبح

.Guiden a Scouten

 Het Arubaanse تحويل جمعية
Padvindsters Gilde وهي املنظمة الوطنية 
للمرشدات يف أروبا، إىل عضو كامل العضوية.

تحويل جمعية كشافة سوريا إىل عضو كامل 
العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة.

4- املقرتحات الخاصة بحالة املنظامت األعضاء

فيام ييل املقرتحات املتعلقة باملنظامت األعضاء املسجلة بالفعل:

مقرتح رقم

1-13

2-13

 4-13

املستجداتاملوضوع

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

ال حاجة إىل اتخاذ أي إجراء آخر.

بأن يتم االعرتاف بجمعية فتيات كشافة ألبانيا
GIRL SCOUTS OF ALBANIA املنظمة 

الوطنية يف ألبانيا كعضو منتسب بالجمعية 
العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

بأن يتم االعرتاف بحركة املرشدات وفتيات 
 Mouvement des الكشافة يف النيجر

Guides &Eclaireuse de Niger وهي 
املنظمة الوطنية يف النيجر، كعضو منتسب 

بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

االعرتاف بجمعية فتيات الكشافة يف أذربيجان 
كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة

قبول جمعية الكشافة الفلسطينية كعضو 
كامل العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة

فيام ييل املقرتحات الخاصة باملنظامت األعضاء الجديدة:

5-13
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