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 المستخلص

  
 

  أدوار صنع القرار عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية لحركة 
استكشفت هذه الدراسة إدراج الشابات فز

  عام  المرشدات وفتيات الكشافة
ز فز   المؤتمر العالم  السادس والثالثي 

، تم تكليف المجلس العالم  للجمعية  2017. فز

  
وع بحث  أدوار ول  تالمزيد من الشابات ل تقدمالستكشاف سبب عدم  ، العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإجراء مشر

ز هذا الحوكمة داخل الحركة ، وتحديد توصيات حول كيف  بتوجيه من المجلس العالم  وبدعم من فريقو  . األمر  ية تحسي 

وع  ؛ ، تم إنشاء فريق الشابات 32القرار رقم مشر  
عي   األساليب مختلطة. تم إجراء دراسة  إلجراء البحوث الالزمة البحث 

ز مارس  ةالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الخمس أقاليم ة ما بي 
  الفير

عىل ،  2019وديسمي   2019فز

نت ،   عي  اإلنير
اضز   جميع أنحاء العالم.  مناسبات وجًها لوجهالو  الصعيدين االفير

 فز

 

ز مناقشة  14، و  شخصية مقابلة 43من خالل و  كي 
   جيباتالمغالبية  تأفاد،  استبيانات 3و  ، لمجموعات الير

الالبر

اك الشابات عىل المستويات الوطنية واإلقليمية والعالمية يعتقد ن( أنه٪97) الدراسة شملتهن ن بقوة أنه من المهم إشر

نع داخل هيئات صحد أدبز كالشابات   منحصة أنه يجب أن يكون هناك  المستجيباتثلثا  تأفادكما .   لصنع القرار 

لتول  مناصب صنع القرار  عداتأنهن مستشعرن ي( ٪54) الشابات عدد . وجدت الدراسة أن أكي  من نصف  القرار هذه

أصوات  لعامة تتضمن تمثيل، وعند استكشاف أهم العوامل المحفزة للشابات للتقدم لهذه األدوار ، فإن االستنتاجات ا
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ة والتنمية األخريات الشابات، وإلهام  الشابات  عن الخي 
ً
وائق ـــعتم تحديد عدد من الفقد . ومع ذلك ،  الشخصية ، فضال

  تعابات ـــالشل ـــمن قب
ــذه األدوار ، بمـــه نــهتوليوق ـــــالثر   ذلك ــ

ز
ـــعا ف ـــــالتقبفرص  لمـــــدم العــ ـــع القدور صندم لتول  ـ رار ــــ

  
ـــير أو  متالزمـــــإمبوسة ـــها متالزمــ( ، تلي٪60 المستوى اإلقليم  / العالم   ، ٪63 )المستوى الوطثز ــة الخـــ  ،( ٪57)  داعـــ

 (. ٪57ضيق الوقت )ثم 

 

  صنع القرار 
ز
  مشاركة الشابات ف

ز
  المستويات الوطنية واإلقليمية و عىل أشارت نتائج بحثنا إل أن هناك رغبة ف

ز
العالمية ف

ا 
ً
لهن  إفادتها و  ، للشابات وجاذبيتها هذه األدوار  إمكانية بلوغ تضمنالحركة ، ولكن يوض باتخاذ إجراءات أكي  تماسك

ا المنظمات األعضاء بإجراء مزيد  حركةللو 
ً
   اتمن الدراس . نوض  أيض

   ؛  المماثلة عىل المستوى الوطثز
ز
السياقات  للنظر ف

ا 
ً
 . وأعضائهن المحليات عن متطوعاتهنالمحلية وجمع بيانات أكي  تعمق
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وع . 1  خلفية عن المشر
 

 

 32مقدمة عن القرار رقم . 1.1

ز  10تضم حوال  و  ، ه  أكي  منظمة تطوعية للفتيات والشابات لعالمية للمرشدات وفتيات الكشافةا الجمعية ماليي 

   دولة 150عضو من 
ز
ز الفتيات. تتمثل مهمة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ف ات من تحقيق  والشاب تمكي 

  العالمؤ كمواطنات مس كامل قدراتهن
ز
ـــتتمثل الرؤيو .  والت ف   أن ــــ

ز
ام الفتياتة ف ويعملن  ،والشابات كلهن جديرات باالحير

 . عىل تغيي  العالم

  لندن بالمملكة المتحدة بجانب باكس لودج )أحد يقع المكتب العالم  للجمعية العالم
ز
ية للمرشدات وفتيات الكشافة ف

 :   الهند ،المراكز العالمية الخمسة التابعة للحركة(. المراكز العالمية األخرى ه 
ز
  سويش و  سانجام ف

ز
أور  و  ا ،أورشاليه ف

  المكسيك ،
  أفريقيا و   كابانيا فز

ي فز   لدى .  كوسافي 
 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة منظمات أعضاء فز

150   
ز واإلقليم األوروب   ، وإق والباسيفيك ،آسيا إقليم و  واإلقليم العرب   ، إقليم أفريقيا ،: أقاليم ه   5دولة فز  ليم األمريكتي 

ــالقي.  جنة ، ، ثم المجلس العالم  ، والل ألساس  النظام امن ُمستمدة لجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة باادة ـــ

تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل الصعيدين و  ،اإلقليم  والعالم   ومجموعات العمل ، والمؤتمر 

 اإلقليم  والعالم  لتحقيق مهمتها. 

  ا الشابات، تم تشجيع المزيد والمزيد من  ل حركة المرشدات وفتيات الكشافةمن خال
ىل المشاركة علسنوات الماضية فز

  مختلف أدوار القيادة وصنع القرار عىل جميع المستويات
. وقد تحقق ذلك من خالل العمل الممتاز الذي تم إنجازه  فز

  
ة الثالثيةفز ز األساس  2017-2015السابقة ) الفير كي 

.  اتيج   الموضوع االسير بصفتها  لقيادةاعىل منصًبا ( ، حيث كان الير

  
ة الثالثيةوقد تم البناء عىل هذه الجهود بشكل أكي  فز  الحالية.  الفير

اتيجية العالمية    الخطة االسير
 جميعه  "بناء القدرات القيادية عىل المرجوة ، كانت إحدى النتائج  2020-2018فز

  المؤتمر  ةعىل الرغم من ذلك ، لم يكن هناك أي مرشحو المستويات". 
ز لعضوية المجلس العالم  فز دون سن الثالثي 

  عام 
ز فز نظًرا ألن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ه  أكي  حركة شبابية و .  2017العالم  السادس والثالثي 

ز  ا ومن التعاون مرائدة للفتيات والشابات ، تحتاج المنظمة إل السع  لتحقيق قدر أكي  من التنوع العمري  األجيال  بي 

  تشجيع الشابات الال نحتاج إل. حوكمتها أعىل مستويات  خالل
ز بر او  أعمارهن بي 

عاًما عىل التقدم لشغل  30و  16 تير

  هذا  تحقيقمن أجل و .  مناصب صنع القرار هذه
اتيجية العالمية ، يجب انتخاب الشابات أو تعيينهن فز الخطة االسير

  طر  األفكار  نيجب أن يكون لديهو ؛  الدور 
حاتالحق فز ات والتوصيات إل  والمقير يجب كما ،   العالم  مجلس الوالتغيي 

  التصويت باإلضافة إل  بحق متساو   نأن يتمتع
  والقدرة عىل المساهمة م،  عىل قدم المساواة االضطالع بدور  فز

ثل بافر

 . العالم  مجلس الأعضاء 
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  المؤتمر  مقير ولدعم هذا الهدف ، تم تقديم 
ز
ز  ف   مناصب الحوكمة منالعالم  السادس والثالثي 

ز
قبل  بشأن الشابات ف

ويــــج ، بولندا ،  ز ، كندا ، إستونيا ، ألمانيا ، أيرلندا ، لوكسمبورغ ، هولندا ، النيجر ، اليز النمسا ، بربادوس ، بلجيكا ، بلي 

( من المجلس العالم  32 القرار رقمالمقدم ) المقير . طلب  المملكة المتحدةو رواندا ، سلوفينيا ، إسبانيا ، السويد ، 

  سبب عدم ترشح المزيد من الشابات لمناصب الحوكمة
ز
م  تمت الموافقة عليه من قبل المجلس العالوقد .  التحقيق ف

   إلنشاء، الذي تول هذه المهمة ، وقدم التوجيه واإلرشاد 
وع بحث  اء فريق . نتيجة لذلك ، تم إنش تشارك   وتصميم مشر

  ؛ابات الش
  التنوع داخ القرار ،لمعرفة األسباب الكامنة وراء  البحث 

ز
ز هذا النقص الملحوظ ف ل ولتقديم توصيات لتحسي 

 مستويات الحوكمة. 

 

 

وع للقرار رقم    ،  32عّينت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة فريق مشر
وع البحث  اف عىل المشر ؛ لإلشر

  من أرجاء أقاليم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الخلو 
ز فريق الشابات البحث  قب ذلك ، تم مسة . عتعيي 

ز بإجراء البحث.     الُمعي ّ
 تكليف فريق الشابات البحث 

 32القرار رقم 

 يكلف المؤتمر  العالم  المجلس العالم  بإجراء تحقيق

  أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات لمناصب الحوكمةلل (أ 
 ور معبالتشا ، نظر فز

 و ؛ وشاباتها المنظمات األعضاء 

   وضع (ب
بشكل كبي  من عدد الشابات  من شأنها أن تزيد مجموعة ملموسة من اإلجراءات الثر

  الال
 مناصب الحوكمة.  يتقدمن لشغل بر

  المؤتمرات اإلقليمية 
ركة إلعطاء الفرصة للمنظمات األعضاء للمشا؛ سيتم عرض نتائج التحقيق فز

  المناقشة 
.  وتقديمبنشاط فز ز  التوصيات الرئيسية إل المؤتمر العالم  السابع والثالثي 
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 البحث وهدفه وأغراضه تساؤل 2.1
 

  أدوار صنع ت: لماذا ال التال   حاولت هذه الدراسة اإلجابة عىل السؤال
ز
ي وما الذ القرار،شارك المزيد من الشابات ف

  حركة 
ز
  ف

  لزيادة عدد الش الكشافة؛المرشدات وفتيات يمكن فعله عىل المستوى العالم  / اإلقليم  والوطثز
ز
 ابات ف

 القرار؟ صنع أدوار 

اتيجية لزيادة  وضععملية  إمداد يهدف البحث إل  عام،بشكل    عدد اسير
ز
ويات صنع القرار عىل المستأدوار الشابات ف

 التالية:  األغراضكان للدراسة   أدق،بتعبي   الداعمة. بالمعلومات  والوطنيةالعالمية واإلقليمية 

  

  الحركة عىل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية.  . 1
ز
  أدوار صنع القرار ف

ز
 معرفة الوضع الحال  للشابات ف

  الحركة.  شاباتفهم سبب أهمية وجود  . 2
ز
  أدوار صنع القرار ف

ز
 ف

  الحركة. فهم العوائق والفرص المتاحة  . 3
  أدوار صنع القرار فز

 للشابات فز

  أدوار صنع القرار.  . 4
اك الشابات فز  تحديد أفضل الممارسات إلشر

  عام  مقير تمرير  . 5
ز فز   المؤتمر العالم  السابع والثالثي 

. 2020فز
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 إجرائية تعريفات 3.1
 

   اإلجرائيةفيما يىل  بعض التعريفات 
ز
 البحث أعاله:  تساؤلللمفاهيم أو المصطلحات ف

 

 التعريف المصطلحات / مفاهيم ال

  ذلك جميع الجمعيات  ؟بالحركةما الذي نعنيه 
ز
حركة المرشدات وفتيات الكشافة ، بما ف

  تشكل جزًءا من الجمعية 
الوطنية للمرشدات /فتيات الكشافة الثر

 (المنظمات األعضاءالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )وتسم 

   الشاباتمن هن 
  بحثالالبر

ز
 تم دراستهن ف

 ؟32القرار رقم 

ز  او  أعمارهن بي 
 عاًما 30و  16شابات تير

  طر  األفكار  ؟القرار صنعدور ما هو 
ز يمنح الحق فز دور يتم توليه باإلنتخاب أو التعيي 

حات ات والتوصيات إل المجلس العالم  ، وله حق  والمقير والتغيي 
 .   التصويت والمسؤولية كبقية أعضاء المجلس العالم 

 متساو  فز

ومجموعات  ، واللجان ، يمكن أن تكون جزًءا من المجلس العالم   ؟المستوى العالمي ما ه  تلك األدوار عىل 

 العمل. 

(.  ؟اإلقليمي المستوى ما ه  تلك األدوار عىل   يمكن أن تكون جزًءا من اللجنة اإلقليمية )الكيان اإلقليم  الرئيس 

ي المستوى ما ه  تلك األدوار عىل 
  / اللجنة التنفيذية )أعىل  ؟الوطن 

يمكن أن تكون جزًءا من المجلس الوطثز
 هيئة لصنع القرار عىل مستوى الدولة(. 

 : تعريفات إجرائية1شكل 
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 البحث. منهج 2
 

وع 0.2   للمشر
 الجدول الزمثز

 
 

وع ، الذي   - 2019يناير  . 1  للجمعية العالمية للمرشدات عالم  لامجلس بالتألف من عضو تم تشكيل فريق المشر

ز  وفتيات الكشافة ــات الكشافةمن  متطوعات/  ، وموظفي  ز ، ومتطو  الجمعيـة العالميـــة للمرشـــدات وفتيـــ عي 

ز ، و  ز أتباع األديان والثقافات "كايسيد مركز الملكخارجيي  ، كمستشار   "عبدهللا بن عبدالعزيز العالم  للحوار بي 

 .  خارج  

اير  . 2 وع مقابالت   - 2019يناير / في     تمع األعضاء المحتمال شخصية أجرى فريق المشر
ز
  ف

 فريق الشابات البحث 

  أعضاء  تأكمل حيث. ن اختيارهقام بو 
عىل  هعىل النحو الذي تم اإلعالن عن تقديماستمارة  فريق الشابات البحث 

 . Mobilize منصة وعىل الجمعيـة العالميـــة للمرشـــدات وفتيـــــات الكشافةموقع 

  ألعضاء فيديو  اتمكالمعي  تم إجراء جلسات تمهيدية وتعريفية  - 2019مارس  . 3
فريق و  فريق الشابات البحث 

وع.   المشر

  فريق الشابات اجتمع   - 2019أبريل  . 4
وع مًعا  البحث  لتصميم خطة البحث وأدوات جمع البيانات  ؛ وفريق المشر

  
وع البحث ، فز  المملكة المتحدة. ب باكس لودجلمشر

ــــتم االنته   - 2019يونيو  -أبريل  . 5  اتتم إجراء اختبار تجريث   لالستبيانو .  اء من الخطط اإلقليمية لجمع البياناتــ

   قامثم . 
  مع جميع بفريق الشابات البحث 

ن المنظمات األعضاءمشاركة االستبيان النهاب  ت ومن خالل عي  اإلنير

 شبكات أخرى. 

  حضز   - 2019نوفمي   -يونيو  . 6
وع المؤتمرات اإلقليمية الخاصة  فريق الشابات البحث  ،  منهن بكلوفريق المشر

وع ل نت ، و  االستبيانات المتاحةبو رفع مستوى الوع  بالمشر ينة قابالت مع مجموعات العجراء مإل عي  اإلنير

 ، )   ذلك أعضاء اللجنة اإلقليمية والمجلس العالم 
ك وتيسي  المستهدفة ، )بما فز ز مناقشات مجموعات الير ي 

 . الكبار والقائدات للشابات 

لنتائج . تم التحقق من صحة ا بيانات الكمية والنوعيةللبيانات التحليل القيام بعملية   – 2019ديسمي   -سبتمي   . 7

  األولية للبحث من قبل أعضاء 
  ات الالجلسات مع الشاب عقدن حيث ،فريق الشابات البحث 

ن ندوة حضز بر

 جولييت لو. 

  اجتمع   - 2019 ديسمي   . 8
   فريق الشابات البحث 

وع مًعا فز تحليل  إلجراء ؛ المكسيكب أور كابانيا وفريق المشر

  ، ومناقشة
وع البحث.  البيانات النهاب   نتائج وتوصيات مشر

  األصل  - 2020 يونيو  -يناير . 9
   لتقديمه ؛ كتابة التقرير )تم تجميعه فز

  يوليو  المؤتمر العالم  فز
(. 2020فز
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(  تصميم 1.2  
 تشارك  )وصف وتكوين فريق الشابات البحث 

   تشارك  شمل تم استخدام تصميم 
  عملية التصميمكممثالت فريق الشابات البحث 

ز
، من  للشابات أصحاب المصلحة ف

وع البحث احتياجاتهن )    وتكّون(. Muller & Kuhn   ،1993 مولر و كونأجل ضمان أن يلث   مشر
 فريق الشابات البحث 

ز  من او  عمريــهما مجموعة مكونة من فتاتي  ز  يير للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  تابع إقليمعاًما من كل  30و  18بي 

  ــواألف ، م العرب   ــاإلقليوه   -الكشافة 
ز  ، واألوروب    ، والباسيفيكا ــوآسي ، ريفر فريق كان أعضاء   .  عىل التوال   واألمريكتي 

  
يا ، الهند ، تايوان ، مالطا ، المملكة المتح اتالمختار  الشابات البحث  ة ، كندا ، دمن: لبنان ، تونس ، مدغشقر ، نيجي 

 وكوستاريكا. 

  كان إنشاء 
  يُ  فريق الشابات البحث 

وع البحث    أن المشر
ا للحركة ألنه يعثز

ً
وع مفيد  م  لهذا المشر

 
  ات الالالشابن ك

 تم بر

 
 
حيث تم تنفيذ البحث حول نقص عدد جزًءا من فريق البحث ، وأن العملية كانت بقيادة الشابات ) نّ اختيارهن ليك

  أدوار 
اك ف.  المجموعة المتأثرة( صنع القرار من قبلالشابات فز   هذه المجموعة ، يُ  ممثالتمن خالل إشر

للحركة  مكنفز

اكه،  ناالستماع إليهتضمن  المجموعة ، و  لصالح يعملن نأنه أن تضمن ء نفسه مع أقر  ن، ودعمه نوإشر  
 نانهلفعل السر

  بشكل عام ، كان إنشاء و . 
ا نهًجا  فريق الشابات البحث 

ً
 غي  رمزي لحل المشكالت. و  هادف

م
ّ
وع البحث هيكليةالقرار القائم عىل الفريق  وعملية صنعالتصميم التشارك   وقد نظ ديد تصميم تم تححيث .  مشر

  ال
وع البحث    من قبل  مشر

وع فريق الشابات البحث   و .  وبدعم من فريق المشر
ُ
  فريق الشكر أعاله ، كان كما ذ

 ابات البحث 

   اتالمستخدم نه
  العالم الحقيفر

  نفذنفز
وع البحث ،  ، وهن الالبر    و شاركنمشر

 باستخدام ، ناالستبياأسئلة  وضعفز

  
وع من دعموب،  نهج تعاوبز واللجان  ،والمجلس العالم   ، . تم جمع آراء أصحاب المصلحة )الشابات فريق المشر

  من قبل  ودراستها  والمنظمات األعضاء ، اإلقليمية
حات قام بتجميعالذي و  ،فريق الشابات البحث    سيتم النظر ا المقير

لثر

  المؤتمر العالم  
 ن قبلم كما هو مطلق عليه   - التشاوريتصميم ال. باإلضافة إل ذلك ، هناك عنارص من  فيها فز

ـــم اختيــحيث ت  –Mumford  (1981 )ممفورد حار ـــ ــالمقير ـــ   من قبل  ات المعدة للتصويتـ
   . فريق الشابات البحث 

فز

حاتحيث سيتم التصويت عىل  ، ية يتسم بالديمقراطيةتصميم المنهجفإن النهاية ،  اب المصلحة من قبل أصح المقير

  
ز فز   المؤتمر العالم  السابع والثالثي 

 (. 19-كوفيدبسبب   2021)تم تأجيله اآلن حثر عام  2020فز
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  تصميم الدراسة 2.2
 

   نأثناء تواجده
ز
وع  اتفق( ، 2019)أبريل  باكس لودجف   وفريق المشر

 ، تصميم الدراسةعىل فريق الشابات البحث 

 . بهنمشد المصطلحات الخاص  وحددن

   مزيــــجبسبب  األساليب مختلط النهجتم اختيار 
انات الكمية . سمح جمع البيعنها  ُيثمر البيانات النوعية والكمية الثر

ز وفر جمع البيانات النوعية رؤية أعمق.  بجمع المعلومات   حي 
ز
 بشعة عىل نطاق أوسع ، ف

: األساليب الذي تم اختياره  مختلط النهجتشمل مزايا    ما يىل 

 ز النتائج الكمية  يقارن البيانات الكمية والنوعية   فهم التناقضات بي 
ز
. األساليب المختلطة مفيدة بشكل خاص ف

 والنتائج النوعية. 

  ا للمش األساليب. تعط  ات المشارك يعكس وجهة نظر
ً
  الدراسة  اتاركالمختلطة صوت

تائج أن ن ، وتضمنفز

 . ات فيها لدراسة تستند إل تجارب المشاركا

   تضيف مثل هذه الدراسات اتساًعا إل أبحاث الفريق متعدد التخصصات من خالل  يعزز التفاعل العلم .

ز    تشجيع التفاعل بي 
 (2013،  ويسدوم وكريسويل. ) وعية والمختلطةاألساليب الكمية والن باحث 

  تم اتخاذها 
  اجتماع  تم إجراؤه الذي والبحثلهذه األسباب ، وبسبب القرارات الثر

  أبريل باكس لودجفز
، تم  2019 فز

. باإلضافة إل ذلك ، قرر الفريق استخدام األساليب التالية لجمع البيانات: مختلط األساليب تصميم الاختيار 

نت الكمّ  االستبيانات ز مجموعات النوعية ، ومناقشات الشخصية ، والمقابالت وبدونه ية عي  اإلنير كي 
 . الير

  تم تحديدها تمت مناقشة المصطلحات 
ز أعضاء كل من  الثر   عملية حوار بي 

وع فز   للمشر
وفريق   فريق الشابات البحث 

وع   و .  المشر
  تم النظر فز

ثم تم التفاوض عىل مصطلح ، وهو المصطلح الذي يناسب جميع  ، مختلفة للكلماتال المعابز

. عىل سبيل المثال ، تم تعريف مصطلح "الشابات"  عند الحاجة تم إجراء مزيد من البحثوقد .  ومتطلباتنا  مفاهيمنا 

. تم اختيار هذه الفئة العمرية خالل ورشة عمل التصميم من خالل المناقشة والبحث  عاًما  30إل  16من عمر  ليكون

  الذي أجراه 
وع من أجل تحقيق التوازن األفضل فريق الشابات البحث  دان واالمتثال لتعريفات البل ، وفريق المشر

ا الفئة العمرية . تعكس هذه الف المختلفة للشابات
ً
  ئة العمرية أيض

   فريق الشاباتل شحاتطلب مر إعالن فز
 . البحث 

 مجموعات عينة البحث  3.2

 

  مجموعات عينحدد ال
  األصل ثمابز

  الحركة  اتفريق فز
الصلة بصنع القرار:  ذواتمكونة من أصحاب المصلحة فز

  الشابات الال
ن بر   عالمية ، والشابات الالالجمعية ال مناسبات يحضز

ن بر ة ، وأعضاء لعالميالجمعية ا مناسبات ال يحضز
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شيحات و ،  المجلس العالم  ، واللجان اإلقليمية   ذلك مجالس  ،لجنة الير
ز
  )بما ف

 وقائدات ، (الشاباتوالمجلس الوطثز

  
أو متطوعات(  موظفات) بالمنظمات األعضاءاالتصال  ، ومسؤوالتالفتيات غي  المنضمات إل المجلس الوطثز

  مناصب قيادية خارج ا خارجياتنساء و 
ز
اء ، باستثناء النس اتالبيانات من جميع مجموعات العين . تم جمع لحركةف

  المناصب القيادية بسبب ضيق الوقت
ز
كز عىل ثالثة أنواع من و .  الخارجيات ف اتفق الفريق عىل أن البحث سي 

 فقط ، أعضاء بالجمعية العالمية: منظمات المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 ، والمنظمات من نوع االتحاد.  للكشافة والمرشداتوالمنظمات الوطنية 

عينة ، وال يةحصصالعينة الو ،  هدفيةالعمدية أو العينة الو ، مالئمة العينة ال، العينات  أنواع أخذ  مجموعة من إجراءتم 

  المقابالت اتلتحديد المشارك؛ غي  العشوائية ( كرة الثلجعينة  المتضاعفة )
ز
جموعات ممناقشات و ،  الشخصية ف

ز  كي 
ز مناقشات و الشخصية . بالنسبة للمقابالت واالستبيانات الير كي 

لجمع  هدفيةال ةالعين استخدام ، تممجموعات الير

ز البيانات من     لالستبياناتبالنسبة و . بنا  ةالخاصمجموعة العينة لمواصفات  أشخاص مناسبي 
ز
 األصل ، كان الهدف ف

ز من أحجام العينات  الحصصية العينةهو استخدام  تابعة ال الخمسة أقاليمحسب الموقع ، أي بللوصول إل عدد معي 

 ؛ لمالئمةالعينة انظًرا لقيود الوقت والموارد ، استخدم الفريق  لكن. و  للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

اتمجموعات العينة  إلجراء االستبيان مع   كن حارصز
   الالبر

ة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشاف مناسباتفز

رة ك  العينة المتضاعفة أو عينة) نمع أقرانه ة االستبيانهؤالء األشخاص مشارك وطلبنا من)المؤتمرات اإلقليمية( ، 

 الثلج(. 

 عىل المستوى العالم  واإلقليم   –البيانات  جمع 4.2
 

وع البحث من يونيو   . 2019نوفمي  إل  2019تم جمع البيانات لمشر

نت االستبياناتتم استخدام  بشكل منهج   لجمع البيانات الكمية من مختلف أصحاب المصلحة من خالل  عبر اإلنبر

نت دان والبل األقاليمتم اختيار هذه الطريقة ألنها سمحت لألعضاء من جميع وقد .  إكمال االستبيان عي  اإلنير

ــــراء اختبــــــــ. تم إج نبالمشاركة وتبادل وجهات نظره    لالستبيانار تجريث   ــــ
  يونيو انتالذي مختلفة ، و  أقاليمفز

ىه فز

  التجريث    االختبار الواردة من هذا  التغذية الراجعة. ثم تم استخدام  2019
غيي  بعض وت االستبيان ،تقليل طول فز

 األسئلة. 

نت  االستبيانإجراء  بعد ذلك تم إل  االستبيان تمت ترجمة أسئلة و .  Survey Monkey باستخدام منصةعي  اإلنير

فريق اء . قام أعضليكون متاًحا بشكل أكي   ؛ اللغات الرسمية األربــع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

  
جمة االستبيان إل اللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  نأنفسه اتوالمشارك الشابات البحث  بير

  لبعض أصحاب و .  وإل اللغات المحلية األخرى مثر أمكن ذلكالكشافة 
  شكل ورفر

تم توزيــــع األسئلة نفسها فز
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  المصلحة 
نت ؛ ثم قام أعضاء  نلم يكن لديه الالبر   إمكانية الوصول إل اإلنير

  بنس فريق الشابات البحث 
ز
خها ف

  مكان واحد. االستبيان
ز
نت من أجل االحتفاظ بالبيانات ف  ات عي  اإلنير

لب منه و ،  منظمة عضو ات مع كل االستبيانتمت مشاركة 
ُ
ضائها )عىل الرغم من عدم مشاركتها مع أع ا ط

  ذلك وسائل االستبيان( ، كما تمت مشاركة المنظمات األعضاء/مشاركة جميع استجابة
ز
ات عي  شبكات أخرى ، بما ف

و  ،  30-18 ت المرشدات ذات الفئة العمريةصفحات الفيسبوك لمجموعا عىلو التواصل االجتماع  للمراكز العالمية ، 

ا 
ً
بيةعىل سبيل المثال ، مع مجموعات أيض

ّ
  جميع أنحاء المملكة المتحدة ،  منظمة الكشافة والمرشدات الطّل

ز
ف

  كل من المؤتاالستبيان. تمت مشاركة  ، وما إل ذلك عىل وسائل التواصل االجتماع  مجموعات القيادية الو 
ز
مرات ات ف

  عام 
ز
تها أعضاء من  2019اإلقليمية الخمسة ف   حضز

  ، والثر
لب من المنظمات األعضاء فريق الشابات البحث 

ُ
، وط

ز  ها نشر  عىلالمساعدة   أعضائها.  بي 

نت والنسخ الورقية  من خاللمجموعة من البيانات  2665تم جمع  ة من يو منها االستبيانات عي  اإلنير ليو خالل الفير

عاًما  31) قائدة بالغة 724عاًما( ، و  30 -16) الشابات  من  1796. ويشمل هذا العدد  2019إل نوفمي   2019

( ، و     145فأكي 
ثالث مجموعات  إل ة من االستبياناتـــات مختلفــــــمجموع ديمـــتم تق.  ةلس الوطنيامجالعضًوا فز

كةعىل بعض األسئلة  هذه االستبيانات تحتويو  ،عينة  ة بعض األسئلبجانب مع المجموعات األخرى ،  المشير

تال  لم ود كافية وبال، لم يتم جمع رد األخريات. بالنسبة ألصحاب المصلحة  فقط العينة المعنيةاإلضافية لمجموعة 

  التحليل.  نيتم تضمينه
 فز

تم وقد .  بحثال بتساؤلمفتوحة لجمع البيانات النوعية المتعلقة  باستخدام أسئلة الشخصية المقابالتتم استخدام 

نت حيث توفر المقابالتاالستبيان  أسلوب لُيتمم هذا األسلوباختيار  ا.  معلومات أكي   الشخصية عي  اإلنير
ً
 تعمق

ة(. ارجيمع أفراد من كل مجموعة من أصحاب المصلحة )باستثناء القيادات النسائية الخشخصية تم إجراء مقابالت 

  المؤتمرات اإلقليميةوقد 
 كما تم إجراء.   تمت غالبية المقابالت مع أعضاء المجلس العالم  واللجان اإلقليمية فز

   شاباتو ،  شاباتمقابالت مع 
  مناصب قيادية فز

ا هذه نفس فز
ً
ل مناسبة استغال هذا باإلضافة إل. المناسبات أيض

  إجراء مقابالت شخصية 1ندوة جولييت لو
 وجًها لوجهالشخصية . أجريت هذه المقابالت ات إضافيمع شابات  فز

نت عي  مكالمات الفيديو  ا ، تم إجراء بعضها عي  اإلنير
ً
أجريت  ولقد .  بشكل أساس  ، ولكن حيث لم يكن ذلك ممكن

ن ذلك كالمقابالت بشكل أساس  باللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، ولكن عندما لم ي

ا 
ً
   تتحدث إحدى أعضاءوعندما ، ممكن

 من ذ هذه اللغةبلغة محلية ، فإنها تستخدم  فريق الشابات البحث 
ً
من ؛ لك بدال

                                                

بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. توفر كل مناسبة من  للشاباتالمهارات القيادية ندوة جولييت لو هي مناسبة رائدة لتنمية   1 

مناسبات هذه الندوة للمشاركات المغامرات والتجارب الثقافية وفرصة تكوين صداقات مدى الحياة. 

(do/lead/jls-we-.org/ar/whathttps://www.wagggs) 

https://www.wagggs.org/ar/what-we-do/lead/jls
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اك المزيد من األعضاء جمة التسجيل والبيانات وقد قمن بعد ذلك.  أجل إشر  .  بير

كب   تم استخدام 
الشابات  فريقوالشابات وكان يقودها  تالقائدالجمع البيانات النوعية من  ؛ مناقشات مجموعات البر

   
  لم ،  واآلراءاألفكار  المناقشات مشاركة هذه أتاحت. البحث 

ورة كن تالثر    إثارتها  يتمقد بالضز
ز
ات عي  بياناالستف

نت    مناقشات مجموعات  اتحيث يمكن للمشارك، اإلنير
ز
ز ف كي 

تداولة مبشكل ينتج عنه أفكاًرا أخرى مناقشة األفكار  الير

ز     نبعضه بي 
ز
اختصار ، إنها . بالشخصية  االستبيان أو المقابلة من بياناتالجمع أسلوب البعض ، وهو أمر غي  ممكن ف

ة وجهات النظر فعالة لجمع المزيد من  وسيلة ة زمنية قصي 
  فير

ز
ز فرت قد . و  ف كي 

جمع رصة ف مناقشات مجموعات الير

  أكي  حول القضايا.  أعمق ورؤيةوسمحت لفريق البحث باكتساب نظرة  ا ،بيانات نوعية أكي  ثراءً 

  لفريق  أتاحت المؤتمرات اإلقليمية
 اللجنة اإلقليمية والمجلس العالم  ،الفرصة لمقابلة أعضاء  الشابات البحث 

ز باإلضافة إل  كي 
 ليم األوروب   إلقاباستثناء  األقاليم. استضافت جميع منحهن الفرصة إلدارة مناقشات مجموعات الير

ــاء القــلبن ؛ الشاباتالستهداف  استغاللها تم  وقد ،  أو بأخرىبطريقة  للشابات مناسبة  درات وزيادة الوع  حولــــ

وع مناقشات . كما تم إجراء  الوطنية نل جهود جمع البيانات إل منظماتهنق عن طريقودعم البحث  ، المشر

ز  كي 
  دورات تدريبية ، وخالل اجتماعات داخل الدولة مجموعات الير

  ، فز
ية تمت غالبو .  أخرى للحركة مناسباتوفز

ز  كي 
يق الشابات فر أجرى كما .   باللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةمناقشات مجموعات الير

  
ورة وحيثما أمكن ،  ،البحث  ية ، لك ةثم ترجم باللغات المحلية المناقشاتهذه  حسب الضز ز ن هذه النتائج إل اإلنجلي 

 العملية كانت نادرة. 

ن اتالشاب القائداتقامت بعض    حضز
 المؤتمر اإلقليم  بتكرار الجلسات عىلالشابات ب مناسباتمنتديات /  الالبر

  
  البحث نوجذب، المستوى الوطثز

حوكمة. وتعزيز فهمهن لل ، المزيد من الشابات عىل المستوى المحىل  للمشاركة فز

   م ذلكوقد دعّ 
ـــالتغلب عىل حواجز اللغ فز ـــ   / المح ،ة ــ

ـــوالوصول إل الفتيات والشابات عىل المستوى الوطثز بشكل ىل  ـــ

 للبحث.  أصيلةمدخالت  موفًرا بذلك، أكي  

 التحليل 5.2
 

ــتم إج وع ــــل فريـــمن قب راريةـــتكالت ـــراء تحليـ ــات العينــــلمجموعق المشر   ــــات المختلفــ
تخدام باس االستبياناتة فز

STATA 13.1  الشابات. تم دمج جميع   
   والقائداتعاًما  30عن  نتقل أعماره الالبر

عاًما  30عن  نتزيد أعماره الالبر

  مجموعات بيانات منفصلة بغض النظر عن مجموعة 
ز  الذي االستبيانفز ز مجموعات العينو .  عليه أجي  ات تم تضمي 

  للعينة 
  التحليلفقط ذات الحجم الكافز

،  30 سن فوق والقائدات،  30( ، أي الشابات تحت سن 100)أكي  من  فز

  
  . باإل  والمجلس الوطثز

ي  لتقييم أوجه التشابه واالختالف ع اإلقليم ؛حسب  ضافة إل ذلك ، تم إجراء تحليل طبفر

   تم تجميع الردود و . األقاليم 
  االستبياناتالمفتوحة فز

ُ
ا لذلك وق

ً
  شكل قائمةوفق

 االستبيان . تم تقديم نتائج دمت فز
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ز
  استضافت ندوة جولييت لو  المختارة مواقع المركزيةبعض الاألولية إل الشابات والتحقق من صحتها ف

تم و  . الثر

  تفسي  البيانات  للمشاركات التغذية الراجعةاستخدام 
ز
اء فريق أعض. كانت أهداف  البحث والخروج بتوصيات، ف

  
ن الشابات البحث    حضز

 : ما يىل   ندوة جولييت لو  الالبر

  توصلنا إليها من خالل ال 32بحث القرار رقم التحقق من صحة نتائج  . 1
 مشاركات الشابات ؛الثر

  ا . 2
ز
اتيجية كيفية زيادة جمع مدخالت أولية ف    عدد سير

ز
 صنع القرار ؛أدوار الشابات ف

ز النوعيةو  الشخصيةتم تسجيل المقابالت  كي 
وع تحليو . وكتابتها  مناقشات مجموعات الير ل أجرى فريق المشر

  ، و  عىل الصعيد العالم  لبيانات أصحاب المصلحة  المحتوى
صلحة بيانات أصحاب المل أجراه فريق الشابات البحث 

ز تم و .  ات/الوطنياتاإلقليمي ا مفتوًحا باستخدام تيدوًيا البيانات  ترمي 
زً ز مفاهيم  ترمي  العملية حثر  . استمرت هذه رمي 

  تم دمج جميع الرموز واستخدامها و  .  تم الوصول إل تشبع البيانات وظهرت الفئات العامة
ز
  تم تفسي  البيانف

ات الثر

وع و  ز فريق المشر   بي 
  تنفيذها بشكل تعاوبز

   فريق الشابات البحث 
  ديسمي   بانيا أور كافز

   2019فز
. هذا النهج التعاوبز

وعالقة  ،النوعية والكمية بشكل منفصل البيانات /  واالستبيانات الشخصية والتدريج   سمح لنا بتفسي  المقابالت

. وللعوائقالكتساب فهم شامل للموضوع ؛  بعضببعضها 
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 . النتـــــــــــــــــــائج3
 

نة بنتائج المقابالت  االستبيانات عىلتستند النتائج التالية  . الشخصية مقير ز كي 
 ومناقشات مجموعة الير

 

 الخصائص الديمغرافية 1.3

  ذلك  عىل االستبيان المجيباتيقدم هذا القسم نظرة عامة عىل 
ز
  ينتم اإلقليم، بما ف

ز الثر ،  نعمارهأسط ، ومتو   إليهي 
  و ،  نومستوى تعليمه

ز  الوضع الوظيفز  ننشاطه ، وسنوات العاصمةالرئيس  /  نومقره نتهاإقام أماكن ، والمسافة بي 
  
ز
 . حركة المرشداتف

  ذلك خمسة من  المجيباتمن  43مع ما مجموعه شخصية ، أجرى هذا الفريق مقابالت  وبخالف االستبيانات
ز
، بما ف

شيحات  منإقليمية ، وثالثة أعضاء  لجنةمجلس العالم  ، وسبعة أعضاء الأعضاء  عضًوا من أعضاء  17، و لجنة الير
  ، وست 

.  قائدات كبار  ، وثالث بالمنظمات األعضاء اتصال مسؤوالتالمجلس الوطثز ز  ، وشابتي 

ز  14كما تم عقد  ا ؛ مجموعة تركي 
ً
 11( ، و منظمة عضو 62شابة ) 147 اتالمشارك ت. تضمن لخلق نقاش أكي  عمق

   قائدة بالغة
   12( ، و منظمات أعضاء )ثمابز

  )العضًوا فز
 (. منظمة عضو واحدةمجلس الوطثز

 
 التوزيــــع اإلقليم   1.1.3

ة من  والباسيفيكآسيا  إقليم شكل    االستبياناتنسبة كبي 
  ) استبيان، ال سيما فز

(. كانت الردود ٪48المجلس الوطثز
   اإلقليمالواردة من 

  جميع  األقاليمأقل بكثي  من  األفريفر
( ، ٪6) والقائدات( ، ٪7: الفتيات )االستبياناتاألخرى فز

  
   العرب    اإلقليم(. هناك القليل من البيانات من ٪6) والمجلس الوطثز

( ألن العديد من ٪3) القائدات استبيانفز
 الشابات.  استبيانإل  نعاًما مما سيقوده 30عن  نتقل أعماره قائداته

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التوزيــــع اإلقليم  : 1جدول 
 
 
 
 
 

ي  القائدات الشابات 
 المجلس الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

  
 6 9 6 44 7 127 اإلقليم األفريفر

 17 25 3 23 24 423 اإلقليم العرب   

 48 69 37 271 30 546 إقليم آسيا والباسيفيك

 11 16 21 155 21 382 اإلقليم األوروب   

ز   18 26 32 231 18 318 إقليم األمريكتي 
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 التوزيــــع العمري 2.1.3

 
  للعاًما ، وبالنسبة  47للقائدات  عاًما ، وبالنسبة 22يبلغ متوسط عمر الشابات 

 عاًما.  30مجلس الوطثز

ز  ٪63 التوزيــــع العمري للقائدات:  او  أعمارهن بي 
ز  ٪37سنة ، و  49-31من القائدات تير او  أعمارهن بي 

منهن تير

ا أكي   من القائدات البالغ أعمارهن  سنة أو أكي   50
ً
  ردود

. عىل العكس  (٪66) عاًما فما فوق 50. تلفر اإلقليم األفريفر

 اإلقليم العرب   أكي  من 
ز من الردود من قائدات  ٪80من ذلك ، تلفر او  أعمارهن بي 

 عاًما.  49-31تير

 : ي
او  أعمارهن  جيباتالممن  ٪80أكي  من  التوزيــــع العمري للمجلس الوطن  من اإلقليم العرب   واإلقليم األوروب   تير

ز  .  سنة 30و  18بي  ز  . تكوين إقليم آسيا والباسيفيك مشابه إلقليم األمريكتي 

 

ي  القائدات الشابات 
 المجلس الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

18 - 30 1796 100 - - 73 57 

31 - 49 - - 456 63 40 31 

 12 16 37 268 - - فأكي   50
 : التوزيــــع العمري2جدول 

 

 التعليم مستوى 3.1.3

 
  حاصال ـــــــمن أعض ٪80أكي  من 

 ة للدراساتـــــــالبكالوريوس أو أعىل ، والنسبة المئوي اتــــعىل درج تاء المجلس الوطثز

 بينما  .  عىل درجة البكالوريوس أو أعىل القائدات حاصالتمن  ٪70. حوال   العليا أعىل بكثي  من المجموعات األخرى

 من الشابات يحملن درجة البكالوريوس أو أعىل.  55٪
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ي المجلس  القائدات الشابات 
 الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

 /  
 10 15 11 80 26 452 / ثانوي إعداديابتداب 

/ معادلة البكالوريا الدولية /  Aمستويات 

 دبلوم
291 17 121 16 11 8 

 38 55 42 315 43 754 / البكالوريوس طالبة جامعية

 43 62 28 210 12 213 دراسات عليا

 1 2 3 20 3 44 أخرى

 : مستوى التعليم3جدول 

 

   الوضع 4.1.3
 الوظيفز

 

  موظف القائداتمن  ٪60حوال  و .  من الشابات ما زلن طالبات 61٪
ز  اتوالمجلس الوطثز ، وال يوجد فرق كبي  بي 

 .  
 القائدات والمجلس الوطثز

 

ي  القائدات الشابات 
 المجلس الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

 6 9 6 44 7 127 طالبة

 17 25 3 23 24 423 موظفة

 48 69 37 271 30 546 الخاص نلحسابه عامالت

 11 16 21 155 21 382 متقاعدات

 18 26 32 231 18 318 ال يعملن
  4جدول 

 : الوضع الوظيفز
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ز مكان اإلقامة والمقر الرئيس  / العاصمة المسافة 5.1.3  بي 

 
: الشابات ) جيباتالميعيش أكي  من نصف    أو بالقرب من العاصمة / المقر الرئيس 

ز
( ، ٪53( ، والقائدات )٪66ف

(  
ا عن العاصمة / المقر الرئيس  ٪74والمجلس الوطثز

ً
(. لكن تظهر مجموعة القائدات أعىل معدل للقاطنات بعيد

(42٪ .) 

 

ي  القائدات الشابات 
 المجلس الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

  العاصمة / المقر الرئيس  
ز
 45 64 23 170 35 618 ف

 بالقرب من العاصمة / المقر الرئيس  
 ساعات( 3-1) عىل بعد

553 31 220 30 41 29 

ا عن العاصمة / المقر الرئيس  )عىل بعد أكي  
ً
بعيد
 ساعات( 3من 

406 23 308 42 20 14 

 11 16 6 43 12 208 ال نعلم

ز مكان اإلقامة والمقر الرئيس  / العاصمة: 5جدول   المسافة بي 

 
 

  حركة المرشدات سنوات 6.1.3
 النشاط فز

 
  تم جمعها 

  أن لديه أظهرت البيانات الثر
ة ال تقل عن  نمن أعضاء المجلس الوطثز   حركة المرشدات  6خي 

سنوات فز

  حركة المرشدات وفتيات الكشافة منذ أكي  من  الكشافة. وفتيات 
أكي  من و  . عاًما  20نصف عدد القائدات نشطات فز

 سنوات.  10-6من الشابات انضممن للحركة ونشطن فيها منذ  60٪

 

ي  القائدات الشابات 
 المجلس الوطن 

ات  % الرقم % الرقم % الرقم المتغب 

 100 145 100 724 100 1796 العينة اإلجمالية

 1 1 3 25 5 83 أقل من عام واحد

 9 15 12 90 23 405 سنوات 5إل  1من 

 12 20 14 107 26 460 سنوات 10إل  6من 

 24 39 20 151 38 686 سنة 20إل  11من 

 53 87 50 373 7 131 سنة 20أكي  من 

 1 1 - 1 2 30 ال نعلم
  حركة المرشدات6جدول 

 : سنوات النشاط فز
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  أدوار صنع القرار فوائد  2.3
 وجود شابات فز

 

  ) الكبار القائدات و  الشابات رى معظمت
  مناصب صنع القرار ٪98-97وأعضاء المجلس الوطثز

ز
( أن وجود شابات ف

 . الكشافة المرشدات وفتياتحركة لو ، وللمنظمات األعضاء ، مفيد للشابات أنفسهن 

ا للبيانات النوعية ، فإن الفوائد األساسية 
ً
تبة عىل العملالعائدة عىل الفرد وفق   أدوار صنع القرار  المير

ز
النسبة بف

   تكمنشابات لل
ز
   مناقشات)المهارات وتنمية تنمية الشخصية الف

ز
ز من الشابات ف كي 

ز إقليمجموعات الير .  (م األمريكتي 

ة الذاتية كمحفزات لجذب الشابات  ز السي  ز عىل جوانب التنمية الشخصية وتحسي  كي 
لذلك ، قد يكون من المفيد الير

ها  دوار صنع القرار أل    يتم نشر
  المنشورات والمعلومات الثر

ز
ز هذه الرسائل ف ل األدوار ، ومن خال عن. يمكن تضمي 

ا D'Agostino & Visser  (2010 ) فيش  جوستينو و دي . يربط تحديد المهارات المكتسبة من هذه الوظائف
ً
أيض

ام الذات والثقة ، والمهارات االجتماعية ، واإلنجازات  بالنفس المشاركة المدنية للشباب بمستويات أعىل من احير

ايد األكاديمية ،  ز . ل والفهم المير  كيفية عمل الحوكمة ، وتقليل السلوك اإلشكال 

  مناصب صنع القرار  فائدةالمنظمات األعضاء أن  ترى
  وجود شابات فز

"  هأن يكمن فز  
يزيد من "فخرهن الوطثز

شيحات(. اللجنة المقابلة مع )   المناقشات ه  أهم و ير
ز آراء متنوعة" فز عىل مستوى الحركة ، فإن "القدرة عىل تضمي 

 . المرشدات وفتيات الكشافةفائدة لحركة 

ا 
ً
   اتمن جميع المشارك ٪70 وافق حوال  عىل األسباب المذكورة أعاله ،  استناد

ورة تخصيص  االستبيانفز عىل رصز

  أدوار صنع القرار )انظر الجدول أدناه( )كوتا( حصة
ورة وجود  الحصةتشي   و  .  للشابات فز شابات  3-2أو  ٪30إل رصز

  هيئة اتخاذ القرار 
  أدوار ص المجيباتبعض  ت. ذكر  فز

ز فز ع القرار نأنه من المهم أن يكون هناك ما ال يقل عن فتاتي 

 من نسبة معينة
ً
عة الرمزية تجنب بألن هذا سيسمح لهما بدعم بعضهما البعض و  ؛ بدال ز حت لجنةاليز  . كما اقير

شيح ة "انتقالية"الير   النهاية من نظام الحصص.  يليها  ،ات أن تكون هناك فير
 الخروج فز

ز أماكن للشابات ، فقد للعىل أنه يجب أن يكون هناك نظام  ناتفق جيباتالمعىل الرغم من أن معظم  حصص لتأمي 

  أن يعتمد عىل حصة ،  أدوار أن وصول الشابات إل  بعضهن رأت
 . للدور  اتالمتقدمكفاءات   بل عىلصنع القرار ال ينبعز



 

22 

 

 

 

 

 : آراء حول إدخال نظام الحصة2شكل 
 
 

 إل أدوار صنع القرار الطريق 3.3
 

 صنع القرارالدافع لتولي أدوار 

  القرارات المتخذة عىل مس الشاباتدوار صنع القرار ه  تمثيل صوت أل  للتقدمأهم العوامل المحفزة للشابات 
توى فز

ائج مماثلة . النت الشخصية والتنمية وإلثراء التجربة؛  نوإلهامه األخريات الشاباتلمساعدة و والحركة ؛  المنظمة العضو 

   الكبار القائدات لتصور 
الذكر ر ب. ومن الجدي عىل التقدم ألدوار صنع القرار  الشاباتما يحفز عوأعضاء المجلس الوطثز

  لدورهأن السبب الرئيس  وراء تقد
 . عليه أثي  والت أو الحركة المنظمة العضو  مسار هو توجيه  نم أعضاء المجلس الوطثز

 

 تولي أدوار صنع القرارالالزمة لمهارات ال

( مهارات االتصال والتعامل  الكبار  والقائدات)الشابات  االستبيان عىل المجيباتجميع  تحدد  
وأعضاء المجلس الوطثز

( الشابات لتم تحديدها من قبمهارات االستماع ) ا . يتبعه مع اآلخرين باعتبارها المهارات العليا الالزمة ألدوار صنع القرار 

(.  القائدات، ومهارات إدارة الوقت والمال )من قبل   
 الكبار( ، ومهارات صنع القرار )من قبل المجلس الوطثز

 

 / أو أدوار خارجية تولي أدوار أخرى بالمنظمة العضو فوائد 

   ا أدوارً  نلديه الشاباتمن  ٪35فقط 
ذه ه . قائدات مرشدات وفتيات كشافة  نكونه  بخالف،  منظمتهن العضو أخرى فز

 
ً
  )ال( وأعضاء ٪52)الكبار القائدات ب النسبة أقل بكثي  مقارنة

. ويالحظ وجود اتجاه مماثل فيما  (٪81مجلس الوطثز

ائداتالق الشابات    
 المجلس الوطثز

 ال أعلم

أوافقال   

وافقأ  
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  )٪52) الكبار والقائدات ( ، ٪42دور صنع القرار خارج الحركة: الشابات ) بتول  يتعلق 
 (٪66( وأعضاء المجلس الوطثز

  . غالبية هذه األدوار الخارجية 
ز
ية المؤسساتالمنظمات غي  الحكومية /  قطاع ف من  ٪80أكي  من  تذكر وقد .  الخي 

  الحص نالمجالس الوطنية كيف ساعدته من المجيبات
ز
   الحال   نول عىل دورههذه األدوار الخارجية ف

ز
يم اقل. ف

ز  وعززت قرار ، نع العىل تعلم الديمقراطية ومهارات ص نأن هذه األدوار ساعدته الشخصية ، كشفت المقابالت األمريكتي 

ات ؛ كونهن أصبحن نثقته من   المجال خبي 
ز
   أفضل ف

ز
/ الحركة  و المنظمة العض. عالوة عىل ذلك ، ال يزال هناك تصور ف

ة سابقة أمر    لشغل أدوار صنع القرار.  حيوي   بأن امتالك خي 

 

 جاذبية أدوار صنع القرارمدى 

  تول  دور  عن رغبتهنما يقرب من نصف الشابات  أعربت
ز
  ف

ز
( ٪46( أو مجموعة عمل إقليمية )٪48لجنة إقليمية )إما ف

  المستقبل
( ٪52و  ٪53ذلك ألن الشابات يعتقدن أن هذه األدوار متاحة لهن ) يرجع. ربما  فز . كان المجلس  عىل التوال 

  توليه ترغب الشاباتأقل دور العالم  هو 
   فز

ز أقاليم آسيا والباسيفيك ، وأوروبا ، فز   ال واألمريكتي 
كان بينما  مستقبل ؛ فز

  هو 
  اإلقليم العرب    أقل دور مرغوب فيهدور المجلس الوطثز

 )انظر الشكل أدناه(.  فز

 
 

 

  
 
 

  : 3شكل 
   الشابات ترغبأدوار صنع القرار الثر

  المستقبل فز
 توليها فز

 
 

 التخاذ أدوار صنع القرار االستعداد  4.3
 

  إفريقيا )النسبة ( باالستعداد لتول  مناصب صنع القرار: ٪54بشكل عام ، تشعر غالبية الشابات )
( ٪86األعىل فز
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ز
( ٪51( أو غي  قائدة )٪65. يختلف هذا بشكل عام إذا كانت الشابة قائدة ) (٪46وأوروبا ) اإلقليم العرب   واألدبز ف

 عىل الرغم من هو . مرشدات أو فتيات كشافة  لوحدة
ً
  ا ذا االستعداد ، ال يزال هناك عدد

ً
 تول  يتقدمن ل من الشابات قليال

  يواجه بأنه يعود إل العوائق. يمكن تفسي  ذلك  أدوار صنع القرار 
المحدود م دعال. أحد العوائق هو  نها المتعددة الثر

تهن الضئيلة" ]لجنة  المنظمة العضو  من الذي تتلقاه الشابات شيحات المقابالبسبب "خي  ا يمكن كما .   [1لة ير
ً
أن أيض

 .  تفش السياقات واالختالفات الثقافية مفهوم االستعداد 

  تلم 
ز
( أعىل بكثي  ٪61) العرب    اإلقليمكن ثلث الشابات عىل علم بأدوار صنع القرار المتاحة لهن ؛ وكانت النتيجة ف

 
ً
ات المحتملة لهذه النتيجة هو  األخرى باألقاليم مقارنة ة الدولية وفتيات الكشافحركة المرشدات  تجربة. أحد التفسي 

  تساهم،  هذا اإلقليمشابات  لدىالمحدودة 
  زيادة الوع  بأدوار صنع القرار هذه والثر

ز
 .  ف

  ما إذا كانت شابة
ز
  صنع القرار ، أفاد ما  عند النظر ف

ز
عىل  اتجيبمن الم ٪63 تقد حصلت عىل منصب سابق ف

ا ، مما ُيظهر اهتماًما مستمًرا من ن منصبً كن يشغل  نبأنه مستوى العالم
ً
 بأدوار صنع القرار.  الشاباتا سابق

 
 

 
 

  سبق لهن تول  مناصب : 4شكل 
 القرار صنعنسبة الشابات الالبر

 
 
 

 )ز اهصنع القرار ، من ج أدوار لتول   استعدادهن مدىحول  متباينةبالنسبة للشابات ، هناك نتائج 
ً
 ( إل غي  ٪36ة قليال

ز و .  (٪14جاهزة عىل اإلطالق )    الشابات ت، أفاد ةالخمس األقاليممن بي 
توى ن بأعىل مسيشعر  نإفريقيا أنه إقليمفز

 .  من االستعداد لتول  أدوار صنع القرار 

 نعم

 ال
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 : االستعداد التخاذ أدوار صنع القرار5شكل 
 
 
 

  المجالس الوطنية الوضع 5.3
 الحال  للشابات فز

 

  
  عند النظر إل عدد أعضاء المجلس الوطثز

  عاًما  30عن  نتقل أعماره الالبر
فإن المتوسط  أفكار،طر   نيمكنه والالبر

 والوسيط عضوان.  أعضاء،عىل الصعيد العالم  هو ثالثة  اتللمجيب

  مجلسهمن المجلس  المجيباتمن  ٪44 تأفاد عام،بشكل 
  أنه ال يوجد دور فز

  مخصص عىل وجه  نالوطثز
الوطثز

 التحديد للشابات. 
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  للشابات: 6شكل 
  المجلس الوطثز

 معدل وجود فرص محددة فز

 

 

  اإلقليم األوروب   به العدد األكي  من 
  مخصص للشابات  أفدن المجيبات الالبر

  المجلس الوطثز
بأنه ال يوجد دور فز

  المجلس  بالذات،
  يشغلن بالفعل أدواًرا فز

،األمر الذي قد يرجع إل عدد الشابات الالبر  
منصًبا  وبالتال  فإن الوطثز

وري.  ا يعتي  أمُرا غي  رصز
ً
 محدد

  المخصصة وعن
 ةض/ مفو  ةاألدوار التالية: رئيسعن  اتالمجيب ترصح ،للشابات بالتحديد  أدوار المجلس الوطثز

  مجلس  ،ةشاب ةومستشار  ،للشابات ةوطني
 . القائدات الشابات ةوممثل ،الشاباتوعضو فز

 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات ب( واللجنة اإلقليميةالقرار )المجلس العالم   صنعفرص  6.3
 الكشافة

 

اللجنة و المجلس العالم  أدوار  الشابات عنعند السؤال عن كيف وأين تسمع  ةالخمس األقاليمتختلف النتائج عي  

  بالنسبة إل  اإلقليمية. 
  الغالب من عن سماع اليتم  (،%34وإقليم آسيا والباسيفيك ) (،٪51)األقليم األفريفر

الفرص فز

نتعىل  الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةخالل موقع  المجيبات من اإلقليم من  ٪51 تأجابو  (. ٪51) اإلنير

  سمعن وبالنسبة  الفرص،عن ال يسمعن  نأنهب العرب   
  الغالب من خالل وسائل التواص كانفقد   عنها،لالبر

ل ذلك فز

ز ( ٪38األوروب   ) اإلقليممن  المجيبات(. معظم ٪20) للمنظمة العضو االجتماع  التابعة  ال  (٪50) واقليم األمريكتي 

ا 
ً
ا األكحيث يعد موقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الطريقة و  الفرص،عن هذه يسمعن أيض ي  شيوعً

  كال  عن فرص صنع القرار  للسماع
ز فز  . اإلقليمي 

  تزيد أعمارهن عن 
ا للسماع عن مثل هذه الفرص ه  من  عاًما، 30بالنسبة للقائدات الالبر فإن الطريقة األكي  شيوعً

نت،عىل  خالل موقع المنظمة العضو    بأن ذلك يكون من خالل موقع  غالبية تبينما أفاد اإلنير
أعضاء المجلس الوطثز
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ا. الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
ً
 أيض

  

 
 اإلقليمية اللجنةكيف تسمع الشابات عن فرص المجلس العالم  / :  7شكل 

 
 

ظهر النتائج أن 
ُ
/اللجنة المجلس ن أدوار بأ أفدن الشاباتمن  المجيبات عىل الصعيد العالم  من  ٪38ت العالم 

ّن   الشاباتفقط من  ٪18وأن  للشابات ،  بشكل طفيفجذابة  اإلقليمية
 
شيح لمثل هذه ــــعىل دراية بعملي ك ة الير

شيح فعالة  الشاباتمن  ٪35 أفادت. ومع ذلك ،  األدوار  أنها منهن  ٪32 أفادت، بينما  بشكل طفيفأن عملية الير

 عملية فعالة للغاية. 

ا ، ادع ً   تشجع  نأنه الشاباتفقط من  ٪18 تأخي 
 المجلسعىل تول  أدوار  الشاباتعىل دراية بالسياسات الثر

/اللجنة اإلقليمية  من برامج الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  ذكر أي   من المجيباتمن  ٪78 تتمكنلم و . العالم 

  تعد 
/اللجنة اإلقليميةألدوار  الشاباتالكشافة الثر امج التالية:  المتبقيات ٪22 ت الحددبينما  ، المجلس العالم   الي 

 حرة ألكون أنا 

 أوقفوا العنف 

 امج برنYess لتبادل الشباب من الجنوب إل الجنوب 

 ز ستورو  ندوة هيلي 

  ندوة جولييت لو 

 التغذية المدعومة بالفتاة 

 المنارصة أبطال 

   المركز العالم  
 فرص التطوع فز
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  أثناء الطمثصحة الإدارة 

  العالمية واإلقليمية. المؤتمرات 

 ( ز الروابط الثقافية  (. اقليم األمريكتي 

 أنا أقود؛ 

 الدولية.  المخيمات 

 ( اإلقليماألكاديمية  .)  األوروب  

  .  يوم الذكرى العالم 

 

  كن المجيبات الشاباتمن  ٪50 أفادت
  إعداده امج،الي  عىل دراية بهذه  الالبر

ز
ا ف

ً
س المجلألدوار  نأنها فعالة جد

/اللجنة اإلقليمية  . العالم 

 

  

 

/اللجنة اإلقليمية: 8شكل   الشابات ألدوار المجلس العالم 
ُّ
د ع 

ُ
  ت
امج الثر  فعالية الي 

 

 

 خارج الحركةالقرار  صنع فرص 7.3
 

 
ُ
 النسبة،ومن هذه  ركة،الحخارج  صنع قرار ن مناصب يشغل الشاباتمن  ٪42أن  عىل الصعيد العالم  ظهر النتائج ت

ية أو يشغلمنهن  46٪   مؤسسة خي 
  ن هذا الدور فز

 قطاع المنظمات غي  الحكومية. فز

  شغلن دور صنع قرار خارج الحركةعمر متوسط 
 عاًما.  19ألول مرة هو  المجيبات الالبر

  أدناه
  الحركةفائدة هذه األدوار ألدوار  ويعرض الشكل البيابز

 . بالنسبة للشابات صنع القرار فز
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  الحركة بالنسبة للشاباتفائدة : 9شكل 
 هذه األدوار ألدوار صنع القرار فز

 
 

 

  ذكر  الخارجية، صنع القرار فيما يىل  قائمة بالممارسات الجيدة المستفادة من أدوار و 
  : يانمجيبات االستبها توالثر

 ( مة
 
 (Emily's List، Run for Somethingبرامج التوجيه والُمالز

 ز ع كي 
ين ىل مهارات القرن الحاديالير  والعشر

  مع  
ا العصف الذهثز

ً
ة  أشخاص أكي  سن  خي 

 وأكي 

  ام جميع اآلراء(  حاباة،مالتواصل المفتو  )بدون خوف أو  مع احير

  حركة المرشدات وفتيات الكشافةخارج  صداقاتأيضا من أجل و بناء عالقات 

 وأنه جزء من التعلم  الفشل،من  إخبار الجميع بأنه ال بأس 

  ( للشاباتالفرص المتاحة  بشكل أكي  عنالوع  بوسائل التواصل االجتماع  )اإلعالن 

 ستشاريةهيئة ا 

 )ة
َّ
ل ل )جمع ش 

َ
ل   التقليل من الش 

 هرمية أقل 

  ظة أقلحاف  مُ نزعة 

  وتصويت مفتوحة وعادلة وشفافة تقديمعملية 

  جديدةاستخدام تقنيات 

  األمم المتحدة( األحمر،)الصليب التدريب عىل القيادة 
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 ا
ً
 بيئة تنافسية أقل ضغط

 تمثيأن يكون هناك ) الحصة 
ً
 من حيث الجنس والعمر( ا متساويً  ال

  من  ٪62تضطلع 
  القطاع  ٪50 منهن الحركة،خارج  بدور صنع قرار  المجيبات من المجلس الوطثز

ز
ف

ي/  ا المنظمات غي  الحكومية الخي 
ً
  بالنسبة  ،وبالمثل . أيض

شغل تحيث  عاًما، 30عن  نتزيد أعماره للقائدات الالبر

  نفس القطاع. يتواجدن  ٪39و ،المنصبمثل هذا منهن  54٪
ز
 ف

 
  تحول دون قيام الشابات بأدوار صنع القرار العوائق 8.3

 الثر
،عىل الصعيد     هذه العوائق تتمثل . القرار حددت الشابات األسباب الرئيسية لعدم تقدمهن ألدوار صنع  العالم 

ز
عدم  ف

،القرار )المستوى  صنعبفرص  العلم  
،ستوى اإلقليم  / الم ؛٪63 الوطثز  أو متالزمة 2إمبوسير متالزمة  (،٪60 العالم 

ز األجيال )ال ، (٪57ضيق الوقت ) ،( ٪57) الخداع  (. ٪45وقلة الدافع ) ،( ٪46فجوة بي 

 
 أسباب عدم تقدم الشابات لشغل أدوار صنع القرار: 10شكل 

 
 

 

ك عي  األقاليمكما 
  )ب ال يعلمن الشابات أن أنه أمر مشير

شيحات عىل المستوى الوطثز ( والمستوى ٪71عملية الير

ت حمال ال قلةؤثر تربما و )انظر األشكال أدناه(. إلخ(  ... )األهلية ، العملية ألدوار صنع القرار ( ٪82عالم  )اإلقليم  / ال

  جذب ال
ويجية عىل فعالية العملية فز  لهذه األدوار.  الشاباتير

                                                

قوى  بينما ينسب زوراً إنجازاته إلى الحظ أو إلى النجاح،وتعني القلق أو الشك الذاتي الذي ينتج عن تقليل الشخص المستمر من شأن كفاءته ودوره النشط في تحقيق 2 
 خارجية أخرى

 العالم
 نعم

 العرب    أفريقيا ال
آسيا 

ز  أوروبا والباسيفيك  األمريكتي 
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  : 11شكل 

شيحات للمجلس الوطثز  اإللمام بعملية الير
 
 
 

 
 

شيحات للمجلس : 12شكل  /اللجنة اإلقليميةاإللمام بعملية الير  العالم 
 

  
   30عمل غالبية أعضاء اللجنة اإلقليمية أكي  من ت أوروبا،فز

   وقتوهو  األسبوع،ساعة فز
أكي  بكثي  مما تم تحديده فز

وط المرجعية   الشهر(.  30)مثل  الشر
ا" واألفراد "ال  الدور "كبي   إن ساعة فز

ً
ز جد شاللجنة مقابلة أخذه" ]ب يرغي   يحاتير

1 .] 

 نعم

 ال
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 . المناقشة والتوصيات 4
 

 

  تم التوصل إليها من النتائج تستند التوصيات التالية إل
 : ةالخمس األقاليم الثر

 
 

 األخذ بنظام الحصص

  المتوسط 
ز
  مجلس الالكبار وأعضاء  والقائدات)الشابات  المجيبات عىل االستبيانمن جميع  ٪70 ت، وافقف

( الوطثز

 أنه يجب أن تكون هناك حصة )أو  عىل
ً
  أدوار صنع القرار  ا حد

ز
  هذا بدعم قوي من  أدبز لعدد( الشابات ف

. وقد حطز

ساًسا ، ويرجع ذلك أ األقاليمعي   األخرياتأصحاب المصلحة  من قبل؛ ولكن تم التعبي  عن مشاعر مختلطة  الشابات

ز اقليم األ ]مقابلة  اتالقلق بشأن مستوى كفاءة المرشح إل [. ومع ذلك ، فإن هذا من شأنه أن يشجع المزيد من مريكتي 

 [. 3"]مقابلة المجلس العالم   لخوض العملية" لمنظماتهن األعضاءعىل التقدم  الشابات

 هإذا تم تصميم ، األخذ بنظام الحصص للشباب" أنب( CEPPSاالنتخابات وتعزيز العملية السياسية ) ائتالف رّص 

 لتول  مناصب ، لكن من يد يز يمكن أن  بشكل جيد ،
ز   حد ذاتها الحصص عدد الشباب المنتخبي 

ن التمثيل ضمتال  فز

ز أصحاب  وال بد .  للشباب الموضوع   الجوهري اتيجيات شاملة لتمكي 
أن تكون حصص الشباب مصحوبة باسير

 بمجرد انتخابهم ".  ومجد   هادف   الشباب من المشاركة بشكل  من المناصب 

: وض  يُ لذلك    بما يىل 

  أدوار الحوكمة وصنع القرار مثل المجلس العالم  واللجان اإلقليمية  . 1
إدخال نظام الحصص للشابات فز

 .  
 والمجلس الوطثز

ورًيا لدفع التغيي  ، ولكن ليس كنظام  حيث أنه أن يكون هذا النظام انتقالًيا ، يجب  . 2   .  دائم   رصز
 األخذ وينبعز

ة مؤقتة من أربــع  بنظام ات ثالثيةالحصة لفير ز مراجعة تنفيذها بعد أن يتم ، و  فير تي 
ات ثالثيةالث إل ثفير  . فير

ز ، دون . 3   هيئات صنع القرار.  30 سن الـ يجب أن يكون هناك ما ال يقل عن شابتي 
 سنة ، فز

كة  تظل هناك عملية انتخابية واحدة يمكن أن . 4    لجميع المرشحاتمشير
ز فز نع / ص الحوكمة مجال لدور معي 

ز ستتوقف العملية  . أثناء التصويت ، القرار  ز  إذا كان منف. عندما ال يكون هناك سوى آخر مقعدين متاحي  بي 

   ـاتالمرشح
 بال أيت اباــلة شابتان عىل األقل ، فيجب أن تستمر االنتخــحثر تلك المرح نتم انتخابه الالبر

يتخصيص حضًيا إذا لم يتم انتخاب أي شابة حثر تلك المرحلة ، فسيتم أما .  تغيي    نالمقعدين األخي 

ز شابت ز لمرشحتي  ز المتبقيي  ز  ي   .  عىل أعىل عدد من األصوات حاصلتي 
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 للشابات مالئمصديق/ بشكل المعلومات  إتاحة

  البحث  المشاركات أفادت
ز
أن المعلومات المتعلقة بأدوار صنع القرار ال يتم تعميمها بشكل جيد ، حيث ال يسمع بف

 يجةالنت هذه. يدعم  ، واإلقليم  والعالم   المنظمة العضو  – مختلف المستوياتالبعض عن أدوار صنع القرار عىل 

ا ا أن نقص المعلومات يمثل حدد ذانلال،  D’Agostino and Visser’s work (2010) وستينو وفيش اجد أعمال
ً
 عائق

ألن  ؛حصل الشباب عىل المعلومات أن ي من األهمية بمكانوإنه ل.  للشبابوالمجدية أمام المشاركة الهادفة 

ارد دي كورت    القيادة )جي 
ز
.   (2017وآخرون ،   Gerard de Kortالمعلومات ه  المرحلة األول لمشاركة الشباب ف

ا بأن كما 
ً
هذه المعلومات يجب أن تكون أقل تقنية وأن تكون خالية من المصطلحات أو الغموض تم اإلفادة أيض

: وض  . لذلك يُ  (IPPF  ،2008 األشةاالتحاد الدول  لتنظيم )    بما يىل 

ز اسير  . 1  ، فرص صنع القرار ، يجب أن عن اتيجية اإلعالن تحسي 
ً
فادة من االستو تكون قنوات النشر أكي  تنوعا

ة  ، و  Mobilizeومنصة ،  اتاصل االجتماع  ، ومنصات المتطوعوسائل التو  صوت الجمعية العالمية نشر

  .  منصة جديدة إنشاء يمكنإلخ ؛ أو حثر  ...  للمرشدات وفتيات الكشافة ،
عديد من النشر هذه الفرص  وينبعز

ة طويلة.  المرات  عىل مدى فير

 ة. بلغة بسيطو الخاصة بأدوار صنع القرار العالم  بطريقة سهلة الفهم  استمارات التقديميجب كتابة  . 2

   الخطوط اإلرشادية ،و عملية تقديم ،  عن كلدقيقة  صيلاتف إعطاءيجب  . 3
وط  ، والوصف الوظيفز والشر

عىل نحو   ، والمسؤوليات الرئيسية ، المطلوبةوالمهارات ذات الصلة  ، والتكلفة ، والوقت المطلوب المرجعية ،

 . مناسب

 الشاباتمشاركة  تأصيل ومراعاة

  االتجاه )قاسم ، ما غالًبا ما تكون هناك فجوة 
  تبادل المعلومات ثناب 

ز األجيال فز ة حيث ( ؛2013بي  ي 
ْ
ن تبادل  ب 

ز الشباب وكبار السن ــالمعلوم  ــــــ، خاص منعدمةشبه ات بي 
ً
. هناك مراحل  الشاباتدما يتعلق األمر بمشاركة ــــعن ة

اكة  -التأثي   - تشاور ال -المعلومات  :  المشاركةمختلفة لهذه  ارد دي كورت -الشر ز )جي    Gerard de Kortوالتمكي 

: وض   ذلك ، يُ . عالوة عىل (2017وآخرون ،    بما يىل 

  الحركة ، يجب عىل صانعفهم أهمية ا العمل عىل زيادة . 1
ز عىل المست والحالياتالقرار الجدد  اتلشابات فز ويي 

 . الشاباتتدريب إلزام  حول مشاركة  الحصول عىلالعالم  واإلقليم  
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اك  والحالياتالقرار الجدد  اتصانعيجب عىل  . 2 ز العالم  واإلقليم  إشر ادف بشكل ه الشاباتعىل المستويي 

لمانيوُمجد     صنع القرار )الي 
ز
 (. 2016،  اتف

. ستكون مجموعة العمل مسؤولة عن المنشورات حول الشباب  إنشاء مجموعة عمل عالمية لمشاركة الشباب . 3

  أدوار صنع القرار ، و 
ز
ق األوسط وشمال األمم ) وما إل ذلك مراقبة مشاركة الشبابعن ف المتحدة بمنطقة الشر

 (. 2018،  أفريقيا : مجموعة المنظمات غي  الحكومية

 

ي برنامج حوكمة تعليمي و / أو   تدرينر

 عامل  والقائداتحددت العديد من الشابات 
ً
  مجاالت معينة عىل أنه قيد

ز
نع ألدوار ص إعدادهنعىل  ا نقص التدريب ف

للمرشدات وفتيات برنامج رسم  للجمعية العالمية  وجود  كان عدم. واألهم من ذلك ، كشف البحث أنه ربما   القرار 

 عن  الكشافة حول
ً
ويوض .  لتول  أدوار صنع القرار الالزمة المعرفة والثقة  االفتقار إلالشابات وأدوار صنع القرار مسؤوال

 : بالتال  

1 .  ُّ و خطة جلسة تدريبية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )مع أ،  التوجه يجب إنشاء برنامج تعليم 

ة حول  و  ،شارة كمكافأة(   أدوار صن تواجد الشاباتنشر
نامج أو  ع القرار ـفز ةا. يجب أن تتضمن محتويات الي   لنشر

 ، عىل سبيل المثال ال الحض: 

  أدوار صنع القرار  . أ 
 والحركة والمنظمة العضو ،،  بالنسبة للفرد فوائد وجود الشابات فز

شيحات واألهلية . ب  عملية الير

 ماليةالدارة إل ا . ج

 إدارة الوقت . د 

 إدارة المهام / عبء العمل . ه

ة دوريةيجب وضع خارطة طريق  . 2 دمة خ وسبل، أدوار صنع القرار إل تعرض مسارات مختلفة  عىل شكل نشر

متطلبات الوحيدة للوصول إل أدوار أن المسارات ليست الحقيقة . يجب أن تعزز خارطة الطريق هذه  الحركة

 إلظهار اتجاهات مختلفة لخدمة الحركة.  بل ه  صنع القرار ، 

3 .   
  ذلك الفوائد الثر

  أدوار صنع القرار ، بما فز
ويــــج لقصص الشابات فز ألعضاء ا منظماتهنعىل  عادتيجب الير

 الحركة. عىل و 

ز الشابات  . 4  ذلك. ك  لسن و ممن ، يشغلن بالفعل مناصب صنع القرار  ممنيجب توفي  فرص للمحادثات بي 
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ي برامج الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة األخرى دمج
 
 الحوكمة ف

ز  ز و  ، القرار ذات الصلة صنعمهارات  تنميةأظهر البحث وجود رابط بي    بعض برامج الجمعية العالميبي 
ز
 ةالمشاركة ف

 : بما يىل  ويوض . للمرشدات وفتيات الكشافة 

امج  موارد  /  مواد  إصدار يجب  . 1 مشاركة ل ؛ الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ومناسباتترويجية لي 

 . وعمليات التقديمالمعلومات حول الحوكمة 

2 .   
  أدوار صنع القرار  والمناسباتالفرص  استغاللينبعز

ز
اتيجية لزيادة مشاركة الشابات وتسجيلهن ف  . الدولية كاسير

 

 ومهارات صنع القرار تجربة للحصول عىلمساحات للشابات توفب  

  الجمعية العالمية
  لم  العالمية العديد من الشابات فز

  تستهدف بناء القدرات ال مناسبات يتعرضن لفرصة المشاركة فز
ثر

ز ينمّ الحوكمة ، وبالتال  لم    المملكة  أدوار صنع القرار بالمهارات ذات الصلة  ي 
ا لدراسة فز

ً
بعض  المتحدة ، حددت. وفق

واقف م استبيانأدوار صنع القرار ) هنالشابات عدم معرفتهن بالمهارات الالزمة ليصبحن قائدات ، كعائق أمام تولي

ا أمام مشاركة يمثل االفتقار إل القدرات  إن.  (2019الفتيات ، 
ً
ة أو درايال لدى الشاباتحيث ال يكون  الشابات ؛عائق

ة ال   صنع القرار ، ناهيك عن التصور كافية للمشاركالخي 
   السائد ة فز

ة سابقة بأن امت، / الحركة  المنظمة العضو فز الك خي 

  السلطة بالفعل ال لتول  أدوار صنع القرار أمر بالغ األهمية 
فرص  جعلوني. باإلضافة إل ذلك ، هناك تصور بأن من هم فز

 : ما يىل  بوض ي و .  (2013بناء القدرات هذه متاحة للشباب )قاسم ، 

  إعطاء الشابات مسؤوليات واضحة  . 1
  المؤتمر العالم  والمؤتمر اإلقليم  ومناسبات صنع القرار المماثلة ، ينبعز

فز

  المنتديات التمهيدية للشابات واضح وتفويض
  أن.  فز

إلزامية ؛ ة عامة مشاركمنتديات الشابات تتضمن  وينبعز

حاتبيانات الموقف ، وتحليل الشباب ، والتوصيات بشأن  صياغةحول  ضو عر /  أنشطة يص ، وتخص المقير

 حق النقض ، إلخ. 

  تنظيم فعاليات  . 2
  مجالبناء القدرات لينبعز

عىل إعداد  لياتالفعا. ستعمل هذه  الحوكمة خاصة بالشابات فقط فز

ة  الشابات ورن أدوار صنع القرار )هوثتول  المهارات ذات الصلة ل ، وتنميةوإتاحة الفرصة لهن الكتساب الخي 

Hawthorne  ،2014 .) 

ز األجيال. الفجوة بب المتعلقة قضايا الحوار حول أن تقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بإقامة  . 3  ي 

 

 ألدوار صنع القرارتقديم الدعم الشابات طوال عملية 
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ز ألنهن ال  ؛ أدوار صنع القرار  العديد من الشابات غي  واثقات من أنفسهن أو مجهزات لتول    اناد الكافيالدعم واإلرش يتلقي 

   فهؤالء.  ن بالفعل بأدوار صنع القرار يقم ممن
ن ينخرط م بأدوار صنع القرار قد ال عىل القيا اتوقادر  اتماهر  نّ قد يك الالبر

  هذه األدوار ألن عملية 
ز
ز العالم  / اإل المرشحات وانتقاء جذبف   تركز بشالحالية عىل المستويي 

كل أكي  قليم  والوطثز

  
ز
ة ف  هإن إرشاد وتدريب وتوجي.  المهارات عىل السابقة ، وليس صنع القرار وأدوار  حركة المرشداتعىل سنوات الخي 

ا هؤالء الشابات من قبل 
ً
   يمكنه أن يكون قائدات أكي  سن

ز
ا ف

ً
ّل )منظمة ت نحو تنمية القيادة تنشئتهنمفيد ك 

 
نمية ال ت

Restless Development  )بدون تاريــــخ ، :  . لذلك يوض بما يىل 

  إنشاء برنامج  . 1
 لمجلس العالم  واللجنة اإلقليمية. با للنصح واإلرشاد ينبعز

ز عىل  المرشحات وانتقاء جذبعملية يجب أن تكون  . 2 كي 
 من الير

ً
ألدوار صنع القرار قائمة عىل المهارات ، بدال

  
ز
ة ف  السابقة.  القرار صنع وأدوار  حركة المرشداتسنوات الخي 

3 .  : ز   تعديل إجراءات إعطاء المراجع لتشمل الخيارين التاليي 
 ينبعز

 . من المنظمة العضو مراجع  . أ 

  /  من حركة المرشدات مختلف مرجع . ب
 . دراس  / صاحب عمل / مهثز

مكن من يلإلبالغ وإنشاء آلية ، يجب وضع سياسة حماية رسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  . 4

  ذلك الشابات ، اإلبالغ دون الكشف عن اتا للمتطوعخالله
 الهوية عن من المنظمات األعضاء ، بما فز

  تعوق دونالمخالفات 
 . القرار  وصنعالتطوع أدوار الوصول إل  الثر

ة أو لجن ، أو اللجنة اإلقليمية ، )المجلس العالم   بها  والجهات المعنيةيوضح الجدول التال  ملخص التوصيات 

شيحات    ، الير
(:  ، أو المنظمة العضو / المجلس الوطثز  أو المكتب العالم 

 

S/N ي  صاحب التوصيات
 المصلحة المعن 

 بها

 األخذ بنظام الحصص

ز عىل األقلإدخال نظام الحصص ل  . 1   أدوار الحوكمة وصنع القرار  ضم شابتي 
فز

.  واللجنةمثل المجلس العالم    
 اإلقليمية والمجلس الوطثز

 

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  

 شيحات  لجنة الير

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز



 

37 

 

 

ة  امويوض بتنفيذ النظلدفع التغيي  ،  نظام انتقال   ك  إدخال نظام الكوتا   . 2 لفير

ات ثالثيةمن أربــع  ز بعد  مراجعة تنفيذهأن يتم ، و  فير تي 
ات ثالث  إلفير فير

 بشأنه. ثالثية ؛ التخاذ القرار 

 

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية 

 شيحات  لجنة الير

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

  اإلبقاء عىل  . 3
. إذا لم يتم انتخاب أي شابة حثر  عملية انتخابية واحدة ينبعز

ين ز حضيً  تلك المرحلة ، فسيتم تخصيص المقعدين األخي  ا المتبقيي 

ز لل ز شابتالمرشحتي  ز  ي   عىل أعىل عدد من األصوات.  الحاصلتي 

 

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  

 شيحات  لجنة الير

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

 للشاباتمالئم بشكل صديق/ المعلومات  إتاحة

نشر الفرص عدة مرات عىل   . 4
ُ
يجب أن تكون قنوات النشر أكي  تنوًعا ، وأن ت

ة طويلة.   مدى فير

 شيحات  لجنة الير

  العالم  المكتب 

الخاصة بأدوار صنع القرار العالم  بطريقة  استمارات التقديميجب كتابة   . 5

 بلغة بسيطة. و سهلة الفهم 

 شيحات  لجنة الير

   المكتب العالم 

عملية تقديم ،  عن كلعىل نحو  مناسب دقيقة  صيلاتف إعطاءيجب   . 6

   والخطوط اإلرشادية ،
وط المرجعية ، ، والوصف الوظيفز والوقت  والشر

والمسؤوليات  المطلوبة ،والمهارات ذات الصلة  ، والتكلفة ، المطلوب

 الرئيسية. 

 شيحات  لجنة الير

   المكتب العالم 

 الشاباتمشاركة  تأصيل ومراعاة

  حصول  .7
ز العالم   والحالياتالقرار الجدد  اتصانع ينبعز عىل المستويي 

 . الشاباتتدريب إلزام  حول مشاركة  عىلواإلقليم  

 

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  
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ز العالم  واإلقليم   والحالياتالقرار الجدد  اتصانعيجب عىل   . 8  عىل المستويي 

اك    صنع القرار وُمجد  بشكل هادف  الشاباتإشر
ز
 . ف

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  

 المجلس العالم    الشاباتإنشاء مجموعة عمل عالمية لمشاركة   . 9

  اإلقليميةاللجنة  

ي   برنامج حوكمة تعليمي و / أو تدرينر

10 .   ُّ ة للجمعية و ، خطة جلسة تدريبية  /  التوجه إنشاء برنامج تعليم  العالمية  نشر

  أدوار صن تواجد الشاباتللمرشدات وفتيات حول 
ز
 .  ع القرار ـف

   المجلس العالم  

   المكتب العالم 

ة دوريةوضع خارطة طريق   . 11 دوار أإل تعرض مسارات مختلفة  عىل شكل نشر

 .  خدمة الحركة ، وسبلصنع القرار 

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

   المكتب العالم 

12 .    
  ذلك الفوائد الثر

  أدوار صنع القرار ، بما فز
ويــــج لقصص الشابات فز  ادتعالير

 الحركة. عىل األعضاء و  منظماتهنعىل 

 

 اللجنة اإلقليمية  

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

   المكتب العالم 

ز الشابات   . 13  لقرار يشغلن بالفعل مناصب صنع ا ممنتوفي  فرص للمحادثات بي 

 كذلك.   لسن و ممن ،

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

ي برامج الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة األخرى دمج
 
 الحوكمة ف

امج  موارد مواد/  إصدار   . 14 الجمعية العالمية للمرشدات  ومناسباتترويجية لي 

 . وعمليات التقديمالمعلومات حول الحوكمة  إلعطاء ؛ وفتيات الكشافة

 شيحات  لجنة الير

   المكتب العالم 
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اتيجية لزيادة مشاركة الشابات  والمناسباتالفرص  استغالل  . 15 الدولية كاسير

  أدوار صنع القرا
ز
 ر. وتسجيلهن ف

   المكتب العالم 

 ومهارات صنع القرار تجربة للحصول عىلمساحات للشابات توفب  

16 .    
  المؤتمر العالم  والمؤتمر اإلقليم  ومناسبات صنع القرار المماثلة ، ينبعز

ز
ف

إعطاء والية واضحة لمنتدى الشابات ، أي أن يكون هناك مشاركة إلزامية 

  الجلسات العامة. 
ز
 ف

   المجلس العالم 

 اللجنة اإلقليمية  

   المكتب العالم 

  تنظيم فعاليات   . 17
  مجالبناء القدرات لينبعز

ز
 فقط الحوكمة خاصة بالشابات ف

وإتاحة الفرصة لهن الكتساب  عىل إعداد الشابات الفعاليات. ستعمل هذه 

ة   أدوار صنع القرارتول  المهارات ذات الصلة ل ، وتنميةالخي 

 اللجنة اإلقليمية  

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

   المكتب العالم 

ز األجيال. ب المتعلقة قضايا الحوار حول إقامة   . 18  الفجوة بي 

 

  / المنظمات األعضاء

  
 المجلس الوطثز

 ألدوار صنع القرارتقديم الدعم الشابات طوال عملية 

 المجلس العالم    مجلس العالم  واللجنة اإلقليميةبال للنصح واإلرشاد إنشاء برنامج   . 19

 اللجنة اإلقليمية  

   المكتب العالم 

ألدوار صنع القرار قائمة عىل  جذب وانتقاء المرشحاتيجب أن تكون عملية   . 20

  
ة فز ز عىل سنوات الخي  كي 

 من الير
ً
أدوار و  حركة المرشداتالمهارات ، بدال

 السابقة.  صنع القرار 

 

 شيحات   لجنة الير

  / المنظمات األعضاء

  
  المجلس الوطثز

   المكتب العالم 
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  تعديل إجراء  . 21
ز إعطاء  ينبعز من  مراجع: المراجع لتشمل الخيارين التاليي 

/ صاحب عمل /  من حركة المرشدات مختلف مرجعالمنظمة العضو ، و 

 /  
 . دراس  مهثز

 

 شيحات   لجنة الير

  / المنظمات األعضاء

  
  المجلس الوطثز

   المكتب العالم 

يجب وضع سياسة حماية رسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات   . 22

ات من المنظم اتيمكن من خاللها للمتطوعلإلبالغ وإنشاء آلية ، الكشافة 

  ذلك الشابات ، اإلبالغ دون الكشف عن
ز
 الهوية عن األعضاء ، بما ف

  تعوق دونالمخالفات 
 . القرار  وصنعالتطوع أدوار الوصول إل  الثر

 

 العالم   المجلس 

   المكتب العالم 

 والجهات المعنية بهاملخص التوصيات : 13شكل 
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 البحث محددات. 5
 

  
ز
  حركة  سبب كان الهدف الرئيس  من هذه الدراسة هو التحقيق ف

ز
ز أدوار صنع القرار ف   يتولي 

ندرة الشابات اللوابر

 تبياناتاالسعىل الرغم من أن الدراسة استخدمت العديد من تقنيات جمع البيانات مثل و  الكشافة. المرشدات وفتيات 

ز والمقابالت  كي 
 محددات أو إال أنه كانت هناك  الشخصية،ومجموعات الير

ً
  معينة  ا قيود

ز
 عملية إجراء هذا البحث.  ف

ز تم إجراء و.  البحث النوع   أساليباعتمدت الدراسة إل حد كبي  عىل  البحث، تساؤلنظرا لطبيعة    حي 
ز
 ساليبأف

حث أثبت موضوع البوقد .  كانت النتائج محدودة بحجم عينة الدراسة  صحتها،البحث المستخدمة بدقة والتحقق من 

  حد ذاته قيد  بمثابة أنه 
ز
ا حساًسا  له ف

ً
قد ف.  للبعضة بالنسب، حيث يمكن اعتبار الموضوع الذي تمت مناقشته موضوع

قيد أدى تعو  .  ظيمية لألشخاص بكشف اآلراء والمشاعر الحساسة أو السلبية حول الموضوعال تسمح الثقافة التن

عىل سبيل المثال االستخدام غي  المتسق عىل نطاق واسع للمصطلحات منها أمام البحث ،  عوائقالموضوع إل خلق 

  جميع أنحاء الحركة ، عىل الرغم من تقديم تعريفات واضحة
 . لها  فز

تقديم  ومن ،عىل الرغم من ترجمة المعلومات إل اللغات الرسمية األربــع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

حواجز  من البحث بسبب نتم استبعاده مجيبات كان يمكن وجود تعريفات واضحة للمصطلحات ، فمن المفهوم كيف  

جمات ، إل اللغات الرسمية األربــع للجمعية العالمية للمرشدات . وتجدر اإلشارة إل أنه عىل الرغم من إجراء الير  اللغة

 ، وبالتال   
ز في 

ز محير جمي 
ها كما هو مطلوب ، إال أنها لم تتم بواسطة مير  مكن فقد كان من الموفتيات الكشافة وغي 

جمة   الير
ا ، نظًرا أل  معلومات فز

ً
  الغالب عي  وسائل التواصل انه تم مشاركة االستبيانات . أيض

وباستخدام  الجتماع  فز

نت ، كانت  نت احتمال ملء اإلنير   يفتقرن إل إمكانية الوصول إل اإلنير
. ومع ذلك ، قل أ الستبياناتلالشابات اللوابر

  صورة ورقية االستبياناتحيثما أمكن ، تمت مشاركة 
نلهن وفر تت ال  اتمع مشارك فز تم تم ، ت إمكانية الوصول إل اإلنير

ا عي   ملئها 
ً
  مكان واحد الحق

نت من قبل فريق البحث بحيث يتم تخزين هذه المعلومات فز ا . وتجدر اإل  اإلنير
ً
شارة أيض

نت( قد تستبعد الفتيات والنساء من المجتمع االستبيانات مثل)المستخدمة جمع البيانات  أساليب إل أن ات عي  اإلنير

  فتيات من خلفية منخفضة الدخل.  و أشابات ، أمهات  و أالمواقع الجغرافية ، من بعض المهمشة أو 

  إل  االستبياناتتم إرسال ثانًيا ، غالًبا ما 
وبز يد اإللكير ات عي  الي  يد اإلعنوان والمعلومات والتذكي    األساس  الي 

وبز لكير

  أن االتصاالتعملية  التباعوذلك  العضو ؛للمنظمة 
 هالرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، مما يعثز

لسوء الحظ ، عىل الرغم من ف.  واألعضاء القائداتربما لم تتم مشاركة المعلومات بشكل صحيح أو عىل اإلطالق مع 

لغاية مشاركة منخفضة لهناك  كانمع جميع المنظمات األعضاء وعىل وسائل التواصل االجتماع  ،   االستبياناتمشاركة 

  من قبل 
يد من و . االستبيان العديد من البلدان فز أجل الحد من احتمالية حدوث ذلك ، تم إرسال العديد من رسائل الي 

  للتذكي  
وبز ويــــج للبحث حثر يتمكن األفراد من  ، اإللكير واستخدمت وسائل التواصل االجتماع  عىل نطاق واسع للير
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 .   رسم 
وبز ة إل االستبيان دون الحاجة إل بريد إلكير  الوصول مباشر

  عند مراجعة البيانات ، من ا
ز
ز يمكن أن يتأثر لمهم مراعاة أن األفراد ف كي 

   اتباألعضاء المهيمن نمجموعة الير
ز
 المجموعة ف

  لمحاولة تجنب ذلك ، سع فريق و .  للغاية للمشاركة ت، أو قد يكن خجوال 
عات للتأكد من أن المجمو  الشابات البحث 

ا ، وأن أصحاب المصلحة   ليست
ً
ة جد  . إفادتهلديه فرصة لتقديم ، وأن كل شخص  يشعرن باالرتيا كبي 

  أدوار صنع القرار داخل الحركة ، وبالتال  
ز
  العدد المحدود للشابات ف

ز
ا ، يهدف هذا البحث إل التحقيق ف

ً
كما ذكرنا سابق

  
ز
  الموضوع المطرو  ،  آراء الحركة العالمية األغلبفإن البحث الذي تم إجراؤه يعكس ف

ز
. لذلك ، من أجل التعمق ف

  / نوض  بإجراء 
   حثر  المنظمة العضو ،دراسة مماثلة عىل المستوى الوطثز

ز
ويتم  ، الخاصةسياقات اليمكن النظر ف

ا.  نع إل جميع أعضاء الحركة وتمثيلهاالستما 
ً
 جيد

ا ، نظًرا لقيود   ً ا عىل سالمة،  19 -كوفيد أخي 
ً
ز إل عام  أعضائه وحفاظ  2021، تم تأجيل المؤتمر العالم  السابع والثالثي 

  ، وبالتال  لم يقدم 
حات معدة للتصأي  ولم يقدم المجلس العالم  ،إل  ننتائجه فريق الشابات البحث  ا  ويتمقير

ً
وفق

ز التقرير المكتوب وال يزال يخطط  . واصل الفريق تحسي    األصىل 
مع وصياته ت ومشاركةنتائجه  لعرضللجدول الزمثز

  عام   المجلس العالم  
(.  2021و  2020فز  )المؤتمر العالم 
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 . الملخص واالستنتاجات6
 

   األساليب ؛ ستخدمت هذه الدراسة نهًجا مختلطا
ز
  أدوار صنع القرار ف

ز
لفهم سبب عدم مشاركة المزيد من الشابات ف

  المرشدات وفتيات الكشافة حركة 
ز
  توصلنا إليها رغبة مختلف أصحاب المصلحة ف

  حركة لا. أظهرت النتائج الثر
ز
ف

  واإلقليم  والعالم  
  أدوار صنع القرار عىل المستوى الوطثز

ز
 وائقع. ومع ذلك ، تواجه الشابات  مشاركة الشابات ف

او   ، هذه األدوار  هنتوليتحول دون متعددة  ز تير ضيق  ،وسير أو  متالزمة الخداع إمبالحواجز الفردية )متالزمة  ما بي 

ز األجيال ، التنفيذ غي  الفعال  ، بالفرص والعمليات( عدم العلمالوقت ، قلة الحافز ،  إل الحواجز المنهجية )الفجوة بي 

. لذلك ، تمت التوصية بمجموعة من اإلجراءات المتسقة لمعالجة هذه العوائق  (واللغويةالمادية المسائل للسياسات ، 

ز لضمان   إل أدوار صنع القرار واالضطالع بها. من الوصول الشابات  تمكي 
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 شكر وتقدير
 

 

  من خالل دعم المؤسسة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
وع البحث   ، ومرشدات كندا.  تم تمويل هذا المشر

  خالل  KAICIIDيا نيكوالوفا من مركز كايسيد شودور ، وكاترينا خارين ، وأناستاونود أن نشكر باتريس بر 
عىل دعمهن الفثز

 مرحلة التصميم والتحليل. 

  الدراسة ، من خالل ملئهن االستبيانات ، وجلوسهن 
ز
ويعرب الفريق عن عظيم تقديره لمساهمة جميع المشاركات ف

ز . فما كان هذا البحث كي 
  مناقشات مجموعات الير

ز
 لينجح دون مساهمتكن.  إلجراء المقابالت ، ومشاركتهن ف

 ً وع القرار رقم  ، نود أن نشكر  ا وأخي  عزع  عىل دعمهن 32أعضاء فريق مشر ز من فريق البحث طوال  و ، الذي لم يير
ّ
  دع

الالبر

عملية البحث: ميجيل كاماتشو )الجمعية العالمية( ، ليا ويديكومب )مرشدات المملكة المتحدة( ، تشاماثيا فرناندو كامل 

( ، سوليا نالوبيجا )ماما كاش/فريدا( ، كريستال دي سالدانا )الجمعية العالمية( ،  -العالمية )الجمعية  المجلس العالم 

ز )الجمعية العالمية( ، أندريا يوسوب )الجمعية العالمية(، أيناس جونكالفيس )الجمعية العالمية(.   مارتينا رودريجي 


