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كلمة رئيس اإلقليم العريب للمرشدات
تسعى حركة املرشدات دامئًا إىل خدمة املجتمع وتنميته ،ومن أبرز املوضوعات التي متس
مجتمعاتنا التنمية املستدامة.

املحتويـــــــــــات

وألجل التنمية املستدامة ،البد وأن تتضافر الجهود لبناء مستقبل مستدام ،قادر عىل
الصمود ،يشمل جميع أفراد املجتمع يف كافة أنحاء العامل.
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تم إعداد هذه الحزمة من األدوات لتشمل كافة مجهودات فريق العمل ولتكون دلي ًال
إرشاديًّا متكامالً لكافة مرشوعات التنمية املستدامة .بهذه املناسبة ،نتقدم بالشكر لفريق
العمل عىل الجهد املبذول يف سبيل إظهار هذا الدليل مبظهر ومحتوى ممتازين ،ونشد عىل
أيديكم وننتظر املزيد منكم.
وفق الله الجميع.
د .ليبيا أحمد الصبيع
رئيس اإلقليم العريب للمرشدات

كلمة الرئيس التنفيذي للمرشدات وفتيات الكشافة بسلطنة ُعامن
يطيب لكشافة ومرشدات ُعامن فتح آفاق التعاون مع الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
ملواصلة العمل عىل تحقيق أهداف التنمية املستدامة والتي تأيت ضمن الرشاكة االسرتاتيجية يف تعزيز
برامج التنمية املستدامة يف البيئة واملوارد املتاحة للمرشدات يف اإلقليم العريب واألقاليم اإلرشادية
العاملية األخرى.

إن استضافة السلطنة لالجتامع اإلقليمي لفريق عمل أهداف التنمية املستدامة لهو امتداد ملجاالت
التعاون املشرتكة بني مرشدات السلطنة والجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة لتعزيز
مرشوعات خدمة وتنمية املجتمع وتحقيق االستدامة البيئية .وقد أسهم هذا االجتامع يف إعداد حزمة
أدوات اسرتشادية لجمعيات املرشدات يف اإلقليم العريب متكنها من تنفيذ مرشوعات مستدامة مامثلة
يف مجتمعاتها.
ختا ًما ،نبارك لفريق العمل وللجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة إصدار هذه الحزمة من
األدوات ،متمنني للجميع دوام التوفيق والنجاح.
د .يعقوب بن خلفان الندايب
الرئيس التنفيذي للمرشدات وفتيات الكشافة بسلطنة ُعامن
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شكـــــر وتقديــــــر

مقدمــــــــة
الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة وأهداف التنمية املستدامة

هذه الحزمة من األدوات هي نتاج عمل فريق مك ّون من  19من املتطوعات املتفانيات من مرص واألردن والكويت ولبنان وفلسطني
وسلطنة ُعامن وتونس ،ممثالت للمئات من القائدات من منظامتهن األعضاء والاليت قمن بتنفيذ املرشوعات املتعلقة بأهداف التنمية
املستدامة يف إطار رشاكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة/يو يب إس باإلقليم العريب يف الفرتة من  2017إىل .2020
نتقدم بشكر خاص ملؤسسة يو يب إس ( )UPSلدعمها هذا الربنامج .نتقدم بالشكر أيضً ا لكافة املنظامت األعضاء املشاركة لعملها
الدؤوب وتفانيها يف هذا املرشوع.
كام نتقدم بخالص التقدير لسوزان بلتاجي لتصميم حزمة األدوات وتحريرها باللغة العربية.

يف عام  ،2015توصل قادة العامل من خالل األمم املتحدة إىل اتفاق تاريخي يضم  17هدفًا للتنمية املستدامة ملواجهة التحديات التي
وتغي يف املناخ وغريها من التحديات الصعبة بحلول عام  .2030ولكل هدف من أهداف
تواجه العامل من فقر وجوع وعدم مساواة ّ
التنمية املستدامة غايات تنطبق عىل كل بلد من بلدان العامل ،وعىل الجميع املساهمة يف تحقيق هذه األهداف .ومع بقاء عرش سنوات
فقط لتحقيق هذه األهداف ،دعا قادة العامل أثناء قمة أهداف التنمية املستدامة يف سبتمرب  2019إىل عقد من العمل الطموح من أجل
تحقيق األهداف وتعهدوا بتعبئة التمويل الالزم لذلك وتعزيز التنفيذ عىل كافة املستويات وذلك لتحقيقها يف املوعد املحدد لها دون أن
يتخلف أحد عن الركب.
تعني الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بتمكني الفتيات والشابات ومساندتهن جمي ًعا يف تحقيق قصارى إمكاناتهن وإحداث
التغيري يف مجتمعاتهن ويف العامل من حولهن ،كام تدعم الفتيات والشابات يف كافة أنحاء العامل ليعملن من أجل تحقيق التنمية املستدامة.

صويف كويت
مدير الربامج الدولية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ومدير مرشوع يو يب إس باإلقليم العريب
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رشاكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة/يو يب إس

كلمة فريق العمل

منذ عام  ،2003توفر رشاكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة/يو يب إس الفرص للفتيات والشابات ليصبحن قائدات يف
مجتمعاتهن ومواطنات مسؤوالت .وقد دعمت كل مرحلة من املراحل املرشدات وفتيات الكشافة حول العامل ،من بناء العضويات
والقدرات يف املنظامت األعضاء ،إىل متكني الفتيات والشابات لجعل أصواتهن مسموعة يف الفعاليات الدولية؛ مثل لجنة األمم املتحدة
املعنية بوضع املرأة ،ومؤمتر األطراف التابع ملؤمتر األمم املتحدة للتغري املناخي .كام استهدفت الرشاكة تشجيع مشاركة موظفي يو يب إس
وذلك من خالل الوصول العاملي ليو يب إس والقاعدة العريضة للموظفني بها ،بهدف تشجيع التعاون واملشاركة املبارشة يف الربامج املقدمة.

باسمي واسم أخوايت من الجمعيات الكشفية واإلرشادية الوطنية املشاركة ،أترشف بتقديم هذا اإلنجاز الذي هو نتاج مثمر لجهد عريب
إرشادي متواصل ملرشوع " كوين التغيري اإليجايب" الذي أطلقته الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بتمويل من مؤسســـــة
يو يب إس ( ،)UPSلتسلط الضوء عىل دور املرشدات والفتيات يف دراسة حاجة مجتمعاتهن العربية إلحداث التغيري والتأثري فيام يخص
أهداف التنمية املستدامة.

وقد ركزت مرحلة الرشاكة التي امتدت من  2017إىل  2020عىل التنوع والشمولية وتنمية املهارات القيادية .وت ُ َق َدم هذه املرحلة عىل
مدار عامني ونصف يف عرشة ( )10من املنظامت األعضاء ،ومن ضمنها بعض املنظامت األعضاء املختارة عرب اإلقليم العريب التابع للجمعية
العاملي للمرشدات وفتيات الكشافة وهي :جمعية املرشدات املرصية املركزية ،وجمعية الكشافة واملرشدات األردنية ،وجمعية املرشدات
الكويتية ،وجمعية دليالت لبنان ،ومرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس بلبنان ،وكشافة ومرشدات ُعامن ،وجمعية الكشافة الفلسطينية.

يف هذه الحزمة من األدوات اإلرشادية ،نلقي الضوء عىل ما أنجزناه يف جمعياتنا الكشفية واإلرشادية ،ونلمع مرايا الذات يك نرى
مجتمعاتنا بشكل أوضح ،فهي مبثابة مناذج ألفكار كبرية التأثري بسيطة الفكرة تم تنفيذها يف بعض الدول العربية ،وهي مرص واألردن
والكويت ولبنان وسلطنة ُعامن وفلسطني ،ضمن عمل استمر قرابة مثانية أشهر اشتمل عىل مرشوعات حاكت واقع املجتمعات العربية
فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة.

وقد ركزت الرشاكة عىل تأسيس إطار عمل إقليمي لتنويع ملف القيادة الخاص باإلقليم العريب وحشد الشابات إلحداث التغيري االجتامعي.
فتم توفري التدريب لعدد  11من املوجهات و 49من القائدات الشابات من املنظامت األعضاء بهدف تنمية مامرساتهن القيادية وزيادة
وع ّيهن بأهداف التنمية املستدامة .ويف الفرتة من نوفمرب  2018وحتى مايو  ،2019وبدعم من منظامتهن األعضاء ،قامت هؤالء الشابات
بتنفيذ أكرث من  65مرشوع متعلق بأهداف التنمية املستدامة عىل املستوى املحيل ،ملهامت بذلك الفتيات والشابات لقيادة التغيري يف
مجتمعاتهن.

أتينا مبرشوعات جميلة كأرز لبنان ،عظيمة كأهرامات مرص ،قوية كأبراج الكويت ،عميقة كنحت البرتاء يف الصخر ،مستمرة كعطاء
مسقط ،مميزة ٍ
كنقش عىل جدران قبة الصخرة املرشفة بفلسطني .جئنا مبرشوعات ميلؤها الشغف يف التغيري اإليجايب ،وها نحن نتوج
شمسا يستنار بها
هذه املرشوعات املتنوعة بحزمة من األدوات اإلرشادية ستصدر قريبًا بعدة لغات باإلضافة إىل اللغة العربية ،لتكون ً
ومرج ًعا للجمعيات الكشفية واإلرشادية العربية والعاملية لتنفيذ مرشوعات تنموية مستدامة من شأنها أن تنهض مبجتمعاتهم.

وقد دعم الربنامج هؤالء الشابات يف اإلقليم إلدارة حمالت العمل االجتامعي ،وزيادة الوعي باملشكالت التي تواجه الفتيات يف املجتمعات
املتنوعة .وقد ُص ِممت الحمالت لرتويج أهمية اإلرشاد للفتيات الاليت مل يكن منخرطات يف الحركة بشكل تقليدي وعرض األثر اإليجايب
املمكن لإلرشاد يف حياتهن .ونتيجة لهذه املجهودات ،انضم  300من األعضاء الجدد للحركة.

نتمنى أن تكون مرشوعاتنا الخطوة األوىل يف بناء جرس من اإلبداع والتميز وأن يرافق هذا اإلنجاز املستمر املثابرة واإلرادة والشغف
والتأثري.
نياب ًة عن فريق العمل،
القائدة :زين عسقالن ،دولة فلسطني ،جمعية الكشافة الفلسطينية

فريق العمل
الغرض من حزمة األدوات وكيفية استخدامها
ال يقترص الغرض من هذه الحزمة من األدوات عىل املشاركة مع أرسة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة األوسع إنجازاتنا
املشرتكة واملعرفة التي اكتسبناها من خالل املرشوع فيام يخص أهداف التنمية املستدامة ،وإمنا يقدم أيضً ا أداة وفوائد رئيسية متكنك
من تنفيذ مرشوعاتك الخاصة بقيادة الشابات فيام يخص أهداف التنمية املستدامة يف مجتمعات أخرى.
لكل مجتمع خصوصيته ،ولكل قائدة طريقتها الخاصة يف االستامع إىل احتياجات الشابات والوفاء بها .ت ُعد هذه الحزمة من األدوات
نقطة البداية ،بحيث ميكن مواءمتها وتعديلها واإلضافة إليها بنا ًء عىل سياقك الفريد واحتياجات الشابات مع من تعملني.
يقدم القسم األخري من حزمة األدوات قامئة باملوارد متكنك من التعمق بشكل أكرب يف هذه املوضوعات .كام توجد املئات من املوارد
املفيدة املتاحة من خالل اإلنرتنت بلغات كثرية.
برجاء املشاركة بالتعليقات واملعلومات املستقاة واإلنجازات من خالل الربيد اإللكرتوينcomms@wagggs.org :
حظًا سعي ًدا!
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•سحر الشاذيل سيف الدين ،جمعية املرشدات املرصية املركزية

•مريم الحارضي ،كشافة ومرشدات ُعامن

•إرساء جامل محي الدين أحمد ،جمعية املرشدات املرصية

•أماين الجابري ،كشافة ومرشدات ُعامن

املركزية

•آسياء بنت ماجد الهشامية ،كشافة ومرشدات ُعامن

•ماري-روز النمر ،مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس بلبنان

•تهاين بنت حمود املسكرية ،كشافة ومرشدات ُعامن

•نيكول شلهوب ،مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس بلبنان

•بدرية بنت عبد الله السدية ،كشافة ومرشدات ُعامن

•رنني أيب راشد ،جمعية دليالت لبنان

•فاطمة بنت خميس الكلبانية ،كشافة ومرشدات ُعامن

•يارا األسمر ،جمعية دليالت لبنان

•ثنية بنت صالح املخينية ،كشافة ومرشدات ُعامن

•ماجدة يونس املعايطة ،جمعية الكشافة واملرشدات األردنية

•زين ابراهيم صالح عسقالن ،جمعية الكشافة الفلسطينية

•ناديا سليامن حسن الحكوك ،جمعية الكشافة واملرشدات

•درة القيزاين ،الكشافة التونسية

األردنية

•صويف كويت ،مديرة الربامج الدولية بالجمعية العاملية

•نجاه بخيت حديد ،جمعية املرشدات الكويتية

للمرشدات وفتيات الكشافة ومديرة مرشوع يو يب إس باإلقليم

•فاطمة عيل الفيلكاوي ،جمعية املرشدات الكويتية

العريب
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تخطيط املرشوعات
الهدف من هذه الحزمة هو تقديم الدعم لتخطيط مرشوع التغيري االجتامعي الخاص بكن وإنجازه  -ولكن ماذا يعني ذلك؟
التغيري االجتامعي
التغيري االجتامعي هو إحداث تأثري إيجايب عىل املجتمع املحيل أو املجتمع العاملي عىل اتساعه .يتعلق األمر باتخاذ إجراء للتعامل مع
قضية واحدة أو عدة قضايا تهمكن .ميكن أن يرتبط التغيري االجتامعي بالعديد من املجاالت املختلفة  -عىل سبيل املثال ،ميكن اختيار
مجال حامية البيئة أو إنهاء العنف ضد املرأة أو ضامن االستامع إىل صوت الشابات أو تحسني الصحة العامة.
املرشوع
املرشوع هو نشاط مخطط لتحقيق أهداف محددة ،ويتضمن ذلك تحديد تاريخ لبدء املرشوع واملواعيد النهائية للتقديم مع تحديد
األهداف املرحلية أو الوسيطة ،وكذلك تحديد الهدف املطلوب تغيريه وكذلك املستفيدين من املرشوع ،ومن ث َم يتم التخطيط لكيفية
تحقيق ذلك.
يتعرض مرشوع العمل املجتمعي بشكل مبارش ملسألة أو قضية مهمة بالنسبة لكن يف مجتمع يهمكن أمره .فيكون من املمكن تناول
قضي ٍة ما تهمكن عن طريق اتخاذ إجراءات مبارشة لوضع حل محيل ،يف مجتمع يهمكن أو مجموعة من األشخاص تتعاملن معها أو
تهمكن ،وقد يكونوا داخل املنطقة املحلية ،أو داخل أية مجموعة أو مجتمع آخر .وقد تكون مجموعة ال تنتمني إليها بأي شكل ،طاملا
تهتمون مبا تفعله املجموعة.
أمثلة:
•املجتمعات أو الجامعات يف املناطق املحلية أو القرى أو البلدات أو املدن الخاصة بكن أو مجموعة األشخاص الذين تقضني وقتًا
لسبب ما يف مكانٍ ما لفرتة معينة ،مثل املدرسة أو مكان العمل أو الجامعة أو مجموعة املرشدات/فتيات الكشافة أو مكان
معهم
ٍ
العبادة أو أية مجموعة أو مجتمع آخر.
•املجتمعات التي ال تشكلن جز ًءا منها؛ مثل نوادي أطفال العائالت املهاجرة يف املنطقة أو مركز صحي للمسنني.

"تعلمت أن اإلميان باألفكار هو أول
خطوة يف اإلنجاز والنجاح ،وأدركت
أهمية أهداف التنمية املستدامة
وسعيت لتحقيقها انطال ًقا من أن
شعل شمعة خري من أن تلعن الظالم".
—ناديا الحكوك ،جمعية الكشافة
واملرشدات األردنية.
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املرشوعـــــــــــات

"تعلمت أن تطوير الذات يجب
أن ينبع من داخل القائد ليصل
هو وجامعته إىل أعىل قمة يطمح
إليها— ".فاطمة بنت خميس
الكلبانية ،كشافة ومرشدات ُعامن.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:

األهداف:
النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:

التحديات/الحلول:

الدعم:
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الهدف ( :)1القضاء عىل الفقر
جدار الخري
جمعية دليالت لبنان ،فرع الجواالت ،فرقة مدرسة األخوة املرمييون ،جبيل.
كافة الطبقات االجتامعية.
ديسمرب  – 2018إبريل .2019
بدأت ظاهرة "حائط الخري" يف عام  2015بإيران ،عندما زادت البطالة بشكل كبري .ثم امتد
املفهوم إىل باكستان والصني وروما واألردن ،ثم أخ ًريا يف بريوت .عمالً بهدف التنمية املستدامة
رقم ( ،)1قررت فتيات الوحدة تكرار هذا املفهوم من خالل بناء جدار بوسط مدينة جبيل.
يعيش حوايل مليون شخص يف لبنان بدون دخلٍ ٍ
كاف لتلبية االحتياجات املعيشية
واالجتامعية األساسية ،كاإليجار والغذاء والرعاية الصحية وغريها .لذلك فإن املالبس هي آخر
يشء قد يهتم به هؤالء األشخاص ،إال أنهم يحتاجونها خالل موسم الربد القارس يف لبنان.
يُرى أطفال األرس الفقرية يف الشوارع وهم يرتدون مالبس رثة قد ال تسرت أجسادهم بالشكل
املطلوب بينام يحاولون بيع العلكة أو الورود للامرة عىل الطرقات .من ناحية أخرى ،يرمي
بعض اللبنانيني من الطبقة املتوسطة والعليا املالبس التي مل تعد تناسبهم .لذلك ،ومع هذا
التضارب يف األوضاع ،أردنا الترصف لتغيري هذا الواقع املحزن.
خلق صلة وصل بني األفراد األوفر حظًا باملجتمع الذين ميتلكون فائض من املالبس ال
يحتاجونها وبني الفئة األقل حظًا التي تحتاج لهذه املالبس.
يف كل يوم سبت ،كنا نضع املالبس والكتب التي جمعناها خالل رحلة اإلعداد يف صناديق
فارغة بجوار الجدار.
جدار الخري هو ظاهرة للعمل االجتامعي عاد ًة ما تتم من خالل تعليق املالبس الزائدة عن
الحاجة خارج املنازل ،بهدف التربع بها ملن يحتاجها .أردنا أن نشجع مختلف أفراد املجتمع؛
العائالت واألصدقاء وأهايل املنطقة ،بالتربع بأشياء مفيدة ،ومن ضمنها املالبس الشتوية.
لذلك قمنا ببناء جدار بجوار حديقة عامة يف مدينة جبيل وقمنا بتعليق صناديق ملونة
قامت بتزينها الفتيات حتى يتمكن املتربعون من وضع ما ال يحتاجون إليه بحرية ويتمكن
األخرون من الحصول عىل ما يحتاجون إليه .كام كتبنا شعار الحملة عىل الجدار باللهجة
اللبنانية العامية؛ "إذا عندك حط ،وإذا عايز خد" .قمنا بالرتويج للمرشوع عرب وسائل التواصل
االجتامعي لنصل إىل أكرب عدد من املشاركني .قامت الفتيات خالل  ٣أشهر بجمع املالبس
والكتب ،وأقيم حفل افتتاح "جدار الخري" يف  6إبريل .٢٠١٩
صناديق ملونة من الخشب لجمع املالبس.
شعرت الفتيات بتغيري إيجايب ،حيث زاد وعيهن بأهمية العطاء واالكتفاء بالقليل والتربع بكل
ما مل نعد بحاجة إليه .فسرتة معلّقة يف الخزانة دون استعامل قد تكون وسيلة لتدفئة شخص
آخر يشعر بالربد.
•مل يكن من السهل العثور عىل املوقع املناسب إلقامة الجدار ،حيث كان لدينا الكثري من
القيود ،كالطقس واملكان املناسب املتاح للامنحني واملحتاجني ،بحيث يكون يف مكانٍ عام.
وقد توصلنا إىل حل بالتعاون مع البلدية التي قدمت لنا مكانًا بجوار حديقة عامة.
•طريقة عرض املالبس .مبا أننا يف لبنان منر بفصول الطقس األربعة ،كان علينا إيجاد
طريقة مناسبة لحامية املالبس واألغراض املعروضة من األمطار .بعد البحث ،قررنا صنع
علب من خشب لرتتيب األغراض فيها وحاميتها.
بلدية مدينة جبيل كانت داعمة لهذا النشاط وهي من ساعدت عىل إيجاد املكان املناسب
للجدار.

املتابعة واالستدامة:

البصمة واألثر:

حتى اليوم يبقى الجدار يف مكانه ،ويحظى بدعم كبري من السكان املحليني وقد ساعد يف
تدفئة العرشات من األشخاص خالل فصل الشتاء الطويل .وال يزال الكثري من األشخاص
يأخذون من هذا الجدار حتى اآلن .كام أننا ال نزلنا نحصل عىل الكثري من املكاملات الهاتفية
من أشخاص يرغبون يف التربع ونحن عىل ثقة من استمرارية هذا املرشوع.
"أكرث يشء ملسني يف العمل عىل األهداف هو تأثري املرشوعات الصغرية ووقعها اإليجايب عىل
الدائرة املجتمعية ،فكانت مصد ًرا لتحفيز املجتمع عىل التغيري والتفكري بطريقة جديدة— ".
يارا األسمر ،جمعية دليالت لبنان.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:
النتائج:
الخطوات:
التقييم:
التحديات/الحلول:
الدعم:
املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

الهدف ( :)1القضاء عىل الفقر
الهدف ( :)2القضاء التام عىل الجوع
املحبة والعطاء
مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس ،مقر الفوج والكنيسة.
كافة األعامر.
بدأ يف ديسمرب  2018وهو مستمر.
تأمني الثياب والطعام للعائالت املحتاجة وتوزيعها عليها بهدف القضاء عىل الفقر والجوع
املتفشيني .يتم تأمني الثياب والطعام من سكان البلدة ومن أهايل املرشدات.
تفيش الجوع وغالء األسعار بحيث ال يستطيع املحتاجون رشاء ما يلزمهم من املالبس أو
األطعمة.
مساعدة أكرب عدد ممكن من املحتاجني وإسعاد غري القادرين.
تم تجميع عدد هائل من األغراض من محالت املالبس واملتاجر وتوزيعها عىل غري القادرين،
وهذه العملية مستمرة.
•توزيع نرشات تعريفية عىل سكان البلدة إلبالغهم بالفكرة املطروحة وتأمني األغراض.
•تجهيز غرفة لوضع األغراض لحني توزيعها.
•عند تأمني عدد كايف من األغراض ،يتم إرسالها إىل الجمعيات املختلفة لتوزيعها عىل من
يحتاجونها.
تعلم األفراد مساعدة اآلخرين ومشاركتهم الفرحة.
مل تكن هناك الكثري من الصعوبات وذلك لتعاون أهل البلدة واستعدادهم للمساعدة دو ًما.
قدم سكان البلدة ومختلف محالت املالبس واملتاجر الكثري من الدعم لهذا املرشوع.
إىل اآلن يتم جمع األغراض بهدف توزيعها وتتم املتابعة يوم ًّيا.
"أضافت مرشوعات التنمية املستدامة إىل مشاركاتنا املحلية كمرشدات منظو ًرا عامل ًّيا
للمشكالت التي تواجهنا— ".نيكول شلهوب ،مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس بلبنان.

هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:

الهدف ( :)2القضاء التام عىل الجوع
سوق السبت
جمعية دليالت لبنان ،فرع الجواالت.
الطبقات العاجزة عن تأمني الوجبات الغذائية.
ديسمرب  – 2018إبريل .2019
بهدف القضاء عىل الجوع ،قامت خمس وحدات مبرشوعات متعددة مبناطق مختلفة،
وتضمنت إعداد وتقديم األطعمة لألرس املحتاجة ،ووضع ثلجة لوضع األطعمة الفائضة بشكل
مستمر وإتاحتها للمحتاجني يف منطقتني ،وتجميع أغذية يف هيئة معلبات وحبوب ،وغريها
وإتاحتها لألرس املحتاجة.
إن نقص األغذية يف مجتمعنا أصبح ظاهرة تشمل معظم الناس ،وباألخص الطبقة الفقرية
التي تجد نفسها عاجزة عن تأمني لقمة العيش لالستمرار يف مواجهة ظروفها املعيشية
الصعبة .وقد أدى ذلك إىل حراك يف الوحدات للنهوض بكل مقدرتها ومساندة هذه الطبقة يف
العمل عىل توفري سبل الحياة الكرمية.
توفري املأكل واملرشب ألكرث عدد ممكن من األفراد من خالل ست مرشوعات مختلفة قامت
بها الوحدات.
عملت الفتيات يف الوحدات املختلفة ،كلٍ حسب مقدرته ،للقضاء عىل الجوع ولو ليوم واحد.
منت هذه األنشطة اإلحساس باملسؤولية لدى كل فتاة ،وأيضً ا لدى مجتمعاتهن .فكانت
النتيجة أنهن ساعدن يف التغلب عىل الجوع ،وأعطني املجال ألفراد مجتمعاتهن للمشاركة،
وهذا ما أحدث الفرق.
•قامت إحدى الوحدات مبرشوع لتمويل رشاء ثالجة يستطيع األشخاص وضع الطعام
الفائض عن حاجتهم فيها ملن يحتاجه ،أو إعداد املأكوالت والتربع بها بوضعها يف الثالجة
إن أحبوا.
•وقد رأينا أن املبادرات الفردية هي السبيل إلنجاح املرشوع ،لذلك قمنا بالرتويج له يف
منطقتنا واملناطق املجاورة من خالل النرشات وأيضً ا عرب وسائل التواصل االجتامعي.
•للتأكد من وجود الطعام باستمرار ،أردنا وضع الثالجة يف مكان اسرتاتيجي .ولذلك،
اتفقنا مع أحد املتاجر ليك نضع الثالجة أمامه .وكانت أيضً ا الفتة لطيفة من املتجر أن
قبلوا بوضع األطعمة التي أوشك تاريخ صالحيتها عىل االنتهاء يف الثالجة ،وما يتبقى من
الطبق اليومي يف نهاية كل يوم.
•تعرفت الفتيات عىل طرق القضاء عىل الجوع من خالل االجتامعات ،وقمن مبساعدة
الجمعية يف تحضري الوجبات وتوزيعها عىل الفقراء.
•للهدف ذاته ،قامت الفتيات بتجميع أطعمة مختلفة؛ مثل املعلبات والحبوب والزيوت،
وغريها ،وقمن برتتيبها يف شكل متجر يف املدرسة من خالل "سوق السبت" .قمنا بدعوة
العائالت املتعرسات إىل هذا املتجر للحصول عىل متطلباتها.
•قام عدد من الفتيات بإعداد وجبات يف مقرهن الكشفي لتوزيعها عىل املنازل يف منطقة
األرشفية كرم الزيتون ،كام وضعن عربة محملة باألطعمة أمام أحد املنازل لكل من
يرغب من املحتاجني.
من الصعوبات التي واجهت هذه املجموعة كيفية تحقيق االستدامة .فالفقر هو السبب
األسايس للجوع .وقد استطعنا من خالل بعض املرشوعات أن نضع ح ًدا للجوع لفرتة زمنية
صغرية ،ومنينا الوعي لدى الفتيات بأهمية التفكري يف اآلخرين وأهمية تقديم املساعدة للغري.

الدعم:

املبادرة التي اتخذها املتجر املوجود باملنطقة.

التمويل:
املتابعة واالستدامة:

تربعات األفراد.
ستؤدي زيادة وعي الفتيات إىل تحقيق االستدامة من خالل مرشوعات أخرى.
"جميل ج ًدا أن نعمل عىل تنفيذ املرشوعات ،ولكن االستدامة تحدي كبري وكانت الفتيات
جاهزات لتلبية النداء— ".رنني أيب راشد ،جمعية دليالت لبنان.

ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:
األهداف:
النتائج:

الخطوات:

التحديات/الحلول:

البصمة واألثر:
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:

األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:
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الهدف ( :)3الصحة الجيدة والرفاه
انرش بيدك السالم ال الجراثيم
جمعية املرشدات الكويتية.
املرشدات والقائدات والشابات املشاركات يف مخيم السالم السنوي يف الفرتة  13-7يناير
.2019
نوفمرب  – 2018إبريل .2019
تشري التقديرات أن  1,4مليون نسمة يف العامل يعانون من العدوى يف آن واحد ،ومن هنا
تتضح أهمية مرشوعات تعزيز نظافة اليدين للحد من األمراض ومن انتشار العدوى وللتقليل
من الحاالت املرضية يف األطفال والشباب ويف املجتمع ككل.
•خلق بيئة آمنة تضمن املحافظة عىل سالمة املواطنني من أخطار الجراثيم التي تنتقل
عن طريق اليد.
•السعي لبناء مجتمع خايل من األمراض التي تنتقل عن طريق اليد وتوفري الدعم الصحي
للمجتمع.
•تثقيف  %80من املشاركات يف مخيم السالم الدويل بأهمية نظافة اليدين.
•تفعيل دور املرشدات والقائدات يف تطبيق مرشوعات نظافة اليدين يف مدارسهن.
•متابعة تطبيق مرشوعات نظافة اليدين يف املحافظات الستة والتعليم الخاص.
•قياس مدى تطبيق مرشوع نظافة اليدين والتعرف عىل أسباب الثقافة السلبية مع وضع
الحلول املناسبة لها.
•نرش ثقافة غسيل اليدين ونظافتهام وأهمية ذلك يف املحافظة عىل الصحة والوقاية من
األمراض.
•خلق رشاكة بني جمعية املرشدات الكويتية ووزارة الصحة العامة ووزارة الرتبية لتنفيذ
املرشوع وتحقيق األهداف.
•النجاح يف الحصول عىل الدعم والرعاية من رشكات منظفات األيدي.
•تدريب أكرث من  500موظف يف القطاع الصحي عىل الطريقة السليمة لتنظيف اليدين.
•تحليل نتائج استبيان منظمة الصحة العاملية الكتشاف األسباب واملشكالت وإيجاد
الحلول.
•تدريب أكرث من  300مرشدة وقائدة يف مخيم السالم.
•تدريب  20معلمة و 185طالبة يف مدارس التعليم العام.
•اعتامد املادة العلمية املناسبة لنرش ثقافة نظافة اليدين.
•وضع خطة التنفيذ الالزمة للتطبيق وتحديد االحتياجات اللوجستية.
•مخاطبة جمعية املرشدات الكويتية العتامد الخطة ومتابعة التنفيذ.
•توفري مستلزمات الدراسة من مناذج ومواد تعليمية وقرطاسية.
•تدريب فرق العمل املكونة من مرشدات وقائدات وشابات ،وعقد ورش تدريبية خالل
مخيم السالم السنوي.
•متابعة تطبيق غسل اليدين أثناء مخيم السالم.
•اعتامد مرشوعات مدرسية للطالئع لتطبيقها خالل الفصل الدرايس الثاين.
•دعم املتدربات يف تطبيق برامج نظافة اليدين يف املجتمع املدريس.
•تطبيق الربامج يف املدارس واملراكز الصحية.
•متابعة تطبيق الربنامج.
•قياس مدى تطبيق الربنامج من خالل االستبيان الخاص مبنظمة الصحة العاملية.
•تقييم املرشوع.
•جهاز/شاشة عرض
•قاعة تدريب
•مواد ومطبوعات تدريبية
•قرطاسية
•مواد لتنظيف اليدين
تم االلتزام بالخطة املوضوعة والتسلسل املتبع يف املخاطبات واملراسالت وتوفري احتياجات
تنفيذ املرشوع حسب الرشوط التي وضعها فريق العمل.

التحديات/الحلول:

الدعم:
الرشاكات:
املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

•واجه الفريق بعض الصعوبات املتعلقة بعدم التزام بعض العضوات باألدوار املوكلة
إليهن بسبب انشغالهن بأنشطة أو مرشوعات أخرى أو بسبب عدم وضوح الدور
بالنسبة لهن .متت معالجة هذا األمر بعقد تدريب لتوضيح املرشوع والهدف منه
وخطوات التنفيذ بشكل سهل ومبسط.
•وضع برنامج تدريبي متكامل مطابق للمواصفات الصحية العاملية وألهداف املرشوع،
تستطيع فهمه كافة الفئات العمرية باملجتمع.
•البطء يف املراسالت واملخاطبات مام يؤدي إىل تعطيل عملية التواصل مع املدارس
واملراكز الصحية.
•ضيق الوقت املتاح لتنفيذ املرشوع خالل العام الدرايس وأثناء مخيم السالم.
•وجود بعض املعارضة يف حضور التدريبات وورش العمل.
•عدم توافر قاعات للتدريب يف أغلب املراكز واملدارس.
•عدم وجود دعم مادي لطباعة الكتيبات وامللصقات أو إعداد مواد إعالمية توعوية.
ساهم التعاون بني جمعية املرشدات الكويتية ووزارة الصحة العامة ووزارة الرتبية والتعليم
يف تسهيل الكثري من الخطوات بالنسبة لفريق العمل ،وساهم أيضً ا يف تبسيط عملية التطبيق
وترسيعها.
رشاكة مجتمعية مع وزارة الصحة العامة ووزارة الرتبية وجمعية املرشدات الكويتية ورشكات
مواد التنظيف.
املرشوع مستمر كأحد أهداف الخطة االسرتاتيجية للجنة شابات جمعية املرشدات الكويتية،
بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ووزارة الرتبية.
"تعلمت أن القيادة فن وأخالق ،وأن القائد املتميز يقود جامعته إىل بر األمان"— .نجاة
بخيت حديد ،جمعية املرشدات الكويتية.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:

األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:

التقييم:
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الهدف ( :)3الصحة الجيدة والرفاه
الهدف ( :)4التعليم الجيد
املخيم القيادي للفتيات
سلطنة ُعامن ،املديرية العامة للكشافة واملرشدات.
الفتيات من  12إىل  17سنة.
العام الدرايس .2019/2018
يهدف املرشوع إىل إعداد جيل من الفتيات مجهز لحياة تربوية قيادية ،من خالل إكسابهن
العديد من املهارات والخربات والثقافة التي تساعدهن عىل التخطيط الجيد لحياتهن وتكوين
رؤية واضحة ملعامل الطريق الذي يصل بهن إىل النجاح وتحقيق الخري والسعادة يف الدنيا
واآلخرة ومبا يحقق التقدم والرقي ملجتمعهن ووطنهن بشكل عام.
•كرثة الفراغ لدى الفتيات يف فرتة اإلجازة يف منتصف العام واإلجازة الصيفية.
•قلة فهم الفتيات ملنهج مهارات التخطيط لحياتهن.
•قلة مامرسة األنشطة البدنية لدى معظم الفتيات.
•قضاء وقت الفراغ يف أمور ال تعود عليهن بالنفع والفائدة.
•ضعف القدرة عىل بناء العالقات وتطويرها.
•زرع القيم والسلوك القويم.
•بناء الشخصية القيادية.
•زيادة الوعي الواقعي وفهم الحياة.
•بناء الشخصية املتوازنة روح ًّيا وعقل ًّيا وعاطف ًّيا.
•تنمية القدرة عىل بناء العالقات وتطويرها.
•املساهمة يف التنمية الشبابية للمجتمع.
•تدريب  40فتاة من خالل املرشوع عىل العديد من املهارات الحياتية والعلمية والبدنية.
•استمرارية املرشوع وتقبل املجتمع إلقامة مثل هذه املرشوعات التي تخدم الفتيات.
•تعاون واشرتاك الكثري من املدربني يف تنفيذ الورش مام كان له دو ًرا كب ًريا يف نجاح
املرشوع والحصول عىل نتيجة عالية.
•تزايد أعداد الفتيات إىل  60فتاة.
•انضامم خريجات الثانوية والجامعات والكليات للمساهمة يف التدريب واللجان املنظمة.
•دعوة الجهات ذات الصلة للمشاركة يف تدريب الفتيات.
•إعداد برنامج تدريبي للفتيات بالتعاون مع املؤسسات املجتمعية واألفراد يف املجتمع.
•اإلعالن عن إقامة الربنامج وفعالياته.
•وضع خطة مدروسة تضم العديد من األنشطة والربامج التي تلعب دو ًرا كبري يف تنمية
الفتيات وجعلهن قادرات عىل استغالل فراغهن مبا يعود عليهن بفائدة كبرية يف حياتهن
العلمية والعملية وحياتهن بشكل خاص.
•الرتكيز عىل برامج متنوعة تشمل العديد من املجاالت يف املهارات القيادية والتخطيط
واملهارات البدنية والرياضية.
•اإلعالن عن برنامج الخطة تحت مسمى "املخيم القيادي للفتيات" باملنطقة عن طريق
وسائل التواصل االجتامعي.
•مخاطبة مجموعة من الجهات بهدف دعم املرشوع وتوفري احتياجاته.
•تنفيذ الخطة بشكل متدرج وتنفيذ العديد من الربامج عىل عدة مراحل.
•مخاطبات للجهات ذات الصلة واملؤسسات املجتمعية واألفراد.
•توفري أماكن التدريب.
•توفري أدوات ووسائل التدريب.
•توفري املوارد البرشية (املدربني).
•حقق املرشوع األهداف املرجوة منه وتطور ليشمل أعداد أكرب من املخطط لها.
•تجاوب املجتمع ومشاركته يف برامج وفعاليات املرشوع بالدعم املادي واملعنوي والتطوع
للمشاركة يف التنظيم والتنفيذ.
•استمرارية املرشوع يف املراحل القادمة.

التحديات/الحلول:

الفرص:

الدعم:

املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

•ضيق الوقت أحيانًا.
•اعتذار بعض املدربني يف آخر لحظة مام أدى إىل استبدال الربنامج بآخر.
•توقف الربنامج أثناء فرتة االمتحانات.
•تفاوت أعامر الفتيات املشاركات (.)18-12
•تشكيل الفريق من الفتيات حسب العدد املطلوب يف وقت مناسب.
•توفر املكان للتدريب.
•تعاون الكثري من الجهات يف املجتمع.
•التزام الفتيات بالحضور لربامج التدريب وفق الخطة املوضوعة.
•تعاون وتفاعل املشاركني وأولياء األمور.
•اإلقبال الكبري من الفتيات للمشاركة يف املرشوع.
•وجود كادر تطوعي من الفتيات (خريجات الجامعات والكليات).
•دائرة الشؤون الرياضية.
•فريق اليحمدي الريايض الثقايف.
•مدرسة اليحمدي لتحفيظ القرآن الكريم.
•أصحاب املزارع.
•خريجات الدبلوم العام والجامعات والكليات.
استمرار املرشوع للمراحل القادمة والتخطيط إلقامة مخيم للفتيات تطبق فيه برامج
وفعاليات متنوعة وجاذبة للفتيات ،مع إدخال عنرص املبيت يف مكان املخيم ملدة  3أيام
كمرحلة أوىل ،وتشكيل فريق قائم عىل املرشوع من خريجات الدبلوم العام والجامعات
والكليات للمشاركة يف التنظيم واملتابعة والتدريب.
"تعلمت العديد من املهارات كالتخطيط الجيد للمرشوعات وتعرفت عىل أنواع مختلفة من
املرشوعات التي تخدم أهداف التنمية املستدامة— ".تهاين بنت حمود املسكرية ،كشافة
ومرشدات ُعامن.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:

الهدف ( :)4التعليم الجيد
أمة تقرأ ترقى
سلطنة ُعامن ،كشافة ومرشدات ُعامن ،محافظة الربميي (مدرسة حفيت للتعليم األسايس).
طالب املدرسة وأهايل املنطقة.
العام الدرايس .2019/2018
نتيجة لتدين مستوى القراءة يف املدارس وزيادة عدد الطالب وصعوبات التعلم ،باإلضافة إىل
اتجاه الطالب يف الوقت الحايل إىل االطالع عىل كل ما هو جديد من خالل التقنيات الحديثة،
ارتأت املدرسة تحسني مستوى القراءة لدى الطالب من خالل تنفيذ مرشوع القراءة ،وذلك
باإلعالن عن إقامة نادي للقراءة بها ،يتضمن مسابقات متنوعة من شأنها تحسني مستوى
القراءة لدى الطالب.
تدين مستوى القراءة يف املدارس وزيادة عدد الطالب وصعوبات التعلم ،باإلضافة إىل اتجاه
الطالب يف الوقت الحايل إىل االطالع عىل كل ما هو جديد من خالل التقنيات الحديثة.
•زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى أفراد املجتمع املدريس.
•تعزيز الثقافة العامة لدى املشاركني من أفراد املجتمع املحيل.
•تنمية مهارات اللغة العربية لدى املشاركني لالستيعاب والتعبري بطالقة وفصاحة.
•تقديم دورات مختلفة يف فن القراءة والثقافة.
•االستفادة من وسائل التعليم الحديثة واملواد املعرفية املتاحة من خالل شبكة اإلنرتنت.
•زيادة عدد املنتسبني لنادي القراءة بشكل ملحوظ بعد تنفيذ املرشوع خالل الفرتة
املاضية.
•تحسن مستوى القراءة لدى طالب الحلقة األوىل.
•زيادة عدد أفراد املجتمع املهتمني بزيارة نادي القراءة واالطالع واستعارة الكتب
املوجودة يف النادي.
•اختيار فريق العمل املختص بتنفيذ املرشوع ومتابعته.
•اختيار املشاركني وذلك من خالل إجراء االختبارات واالستبيانات.
•تخصيص مكان مناسب للمامرسة القراءة يف املجتمع املدريس.
•إيجاد جهة داعمة للمرشوع.
•إعداد برنامج قراءة فصيل.
•زيارة معرض الكتاب.
•إجراء مسابقات لتشجيع أفراد املجتمع عىل القراءة.
•إعداد جواز القراءة.
•االستفادة من مواقع التواصل االجتامعي.
•عقد جلسات حوارية مع املشاركني ملناقشتهم يف الكتب التي متت قراءتها.
•الكتب ملختلف املستويات.
•االستبيانات.
•املكان وما يحتاجه من طاوالت وكرايس وحاسوب وطابعة وأدراج وأوراق.
حقق املرشوع أهدافه املرجوة من خالل نتائج الطالب يف اختبارات مادة اللغة العربية
واكتسابهم ملهارة تلخيص القصص والكتب.
•انخفاض وعي الطالب بأهمية الكتاب يف القراءة.
•إيجاد مكان لنادي القراءة خارج املدرسة.

الدعم:

•مكتبة حدائق الفكر.
•مكتب نائب الوايل (نيابة حفيت).

املتابعة واالستدامة:

إقامة مسابقات للقراءة خاصة بهيئة التدريس ،وإرشاك طالب املدرسة يف مسابقة "اقرأ"
الخاصة بالنشء يف مستويات مختلفة.
"مشوار األلف ميل يبدأ بخطوة .لذلك ،علينا تنظيم أفكارنا لنصل إىل ما نسعى إىل تغيريه من
الفكر"— .فاطمة بنت خميس الكلبانية ،كشافة ومرشدات ُعامن.

ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:
التحديات/الحلول:

البصمة واألثر:

s
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:

ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:

األهداف:
النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:
التحديات/الحلول:
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الهدف ( :)4التعليم الجيد
مبهاريت الرقمية ارتقي بأرسيت :التقنية تبني مستقبلنا
سلطنة ُعامن ،املديرية العامة للكشافة واملرشدات.
أمهات الطالبات (مدرسة إمامة بنت الحارث ،مدرسة اإلتقان ،مدرسة امللدة).
العام الدرايس .2019/2018
لوحظ كرثة تردد األمهات عىل املدارس ملعرفة املستوى التحصييل للطالبات ودرجاتهن يف
املواد املختلفة .انطلق هذا املرشوع ليغطي أحد أهداف التنمية املستدامة ،وهو الهدف
(" )4التعليم الجيد" ،بغرض تنمية الجانب املهاري واملعريف للمرشدات واألمهات فيام يخص
املهارات الرقمية .نتج عن املرشوع عدة نتائج ،أهمها قدرة األمهات عىل متابعة املستوى
التحصييل ألبنائهن وذلك بالدخول إىل البوابة التعليمية من خالل موقع وزارة الرتبية
والتعليم ،وكذلك القدرة عىل استخدام برامج رقمية إلعداد بطاقات وأفالم وأنشطة تعليمية
تساهم يف تطوير أساليب التعليم واملساهمة يف رفع املستوى التعليمي لألبناء .وقد ساهم
املرشوع يف زيادة وعي املجتمع بدور املرشدات يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة.
•عدم إملام أولياء األمور بكيفية االستفادة من الخدمات التي تقدم من خالل البوابة
التعليمية.
•عدم إملام أولياء األمور بالربامج الرقمية األخرى التي تعمل عىل تسهيل العملية
التعليمية.
•خلق جيل يستطيع التعامل مع الربامج التعليمية اآللية وتفعيلها لالرتقاء باملستوى
التعليمي.
•نرش الوعي بأهمية اكتساب األمهات ملهارات متقدمة يف الربامج اآللية.
•تدريب األمهات عىل استخدام الربامج اآللية.
•اكتساب األمهات ملهارات التعامل مع الربامج الرقمية.
•إعداد برامج تعليمية وإنتاج وسائل معينة باستخدام مختلف التطبيقات.
•عقد اجتامع مع إدارات املدارس ملناقشة املرشوع وآلية تنفيذه (الخطة واألدوات
والقاعات واملدربات) وتحديد التطبيقات التي سيتم التدرب عليها.
•اإلعالن عن املرشوع يف الطابور املدريس ومن خالل وسائل التواصل االجتامعي.
•إعداد قامئة باملشاركات.
•تنفيذ املرشوع عىل عدة مراحل يف ثالثة مواقع مختلفة باملحافظة.
•تحديد يومي اإلثنني واألربعاء من كل أسبوع ،يف الفرتة من نوفمرب  2018حتى مايو
 ،2019لتنفيذ املرشوع وذلك إلمكانية إخالء قاعة الحاسب اآليل باملدرسة لتسهيل تنفيذ
املرشوع.
•تدريب األمهات عىل استخدام البوابة التعليمية كانطالقة للمرشوع يف مدرستي إمامة
واإلتقان ،وكذلك املخيم الكشفي بامللدة تزام ًنا مع املخيم الخليجي للمرشدات واستكامل
الربنامج بالتدريب.
•قاعات الحاسب اآليل.
•أجهزة الحاسب اآليل.
•شاشة عرض.
•ملصقات تعريفية للمرشوع.
حقق املرشوع األهداف املرجوة منه ،حيث قامت املتدربات مبرشوعات خاصة بإعداد وسائل
تعليمية وأنشطة صفية تساهم يف تحسني املستوى التحصييل لطالبات املدارس املشاركة يف
املرشوع.
كان مكان التنفيذ من أهم الصعوبات التي واجهت املرشوع .فقاعات الحاسب اآليل مرتبطة
بالجدول املدريس ،والذي مل يكن مالمئًا دامئًا ألوقات وأيام تنفيذ املرشوع.

الفرص:

تفاعل املرشدات يف تدريب األمهات بالتعاون مع إدارات املدارس ومعلامت تقنية املعلومات.

الدعم:

إدارات مدارس محافظة جنوب الباطنة واملديرية العامة للكشافة واملرشدات.

املتابعة واالستدامة:

إعداد معارض ترويجية الوسائل التعليمية.
"تعلمت كيف تكون لنا بصمة يف إحداث تغيري كبري يف املجتمع من خالل تفعيل أهداف
التنمية املستدامة— ".بدرية بنت عبد الله السدية ،كشافة ومرشدات ُعامن.

البصمة واألثر:
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:

ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:
األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:
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الهدف ( :)5املساواة بني الجنسني
مشكلة التفكك األرسي
جمهورية مرص العربية (النوادي ،مراكز الشباب ،الجامعات).
•الفتيات.
•املجتمع املدين.
•مسؤوالت الربامج مبحافظات الجمهورية.
•جواالت الجامعات املرصية.
ديسمرب  – 2018نوفمرب 2019
ميثل هذا املرشوع أهمية كبرية نظ ًرا الرتفاع معدالت الطالق بكافة أنواعه يف مرص ،وهو ما
يستوجب توعية الفتيات والقائدات والجواالت بالجامعات وكذلك عامة الجمهور لتجنب
أرضاره .استخدم املرشوع عدة مناذج مثل التمثيل واملحاكاة واملطويات ومقاطع الفيديو
والعروض التقدميية ،والجزء الثاين من برنامج "حرة ألكون أنا" ،وبرنامج "كونوا أنتم التغيري
اإليجايب  ."2030وتم إلقاء الضوء عىل أهداف التنمية املستدامة وأسباب التفكك األرسي
ونتائجه وأشكاله ،باإلضافة إىل التأكيد عىل دور كافة أفراد األرسة يف التوعية بالتفكك
واالهتامم بالتأمل والتدبر عند اختيار رشيك الحياة ،والتأكيد عىل التكافؤ والتصالح مع
الذات .استخدم املرشوع يف التقييم االستامرة الخاصة بذلك وميزان املزاج .وقد قدمت رشاكة
الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة /يو يب إس الكثري من املساعدات والدعم أثناء
تنفيذ املرشوع من ديسمرب  2018حتى نوفمرب .2019
ارتفاع معدالت الطالق يف مرص والتفكك األرسي الناتج عن ذلك.
•تنمية مهارات الفتيات لحل مشكالت التفكك األرسي بكافة أنواعه.
•إلقاء الضوء عىل دور األرسة وأفرادها يف حل مشكلة التفكك األرسي.
•تنمية مهارات التأمل والتدبر لدى الفتيات يف اختيار رشيك الحياة.
•التعرف عىل أهداف التنمية املستدامة .2030
•تعزيز قيم الصفاء والتصالح مع الذات.
•إشباع احتياجات الفتيات من الوعي األرسي.
•زيادة الوعي باملشكلة.
•معرفة دور األرسة وأفرادها لتجنب خلق الفجوات بينهم.
•دعم وتعزيز مهارات التأمل.
•االهتامم باملعايري األساسية الختيار رشيك الحياة.
•زيادة الوعي بأهداف التنمية املستدامة ورؤية العامل.
•التصالح مع الذات.
•تنظيم ورش عمل حول التفكك األرسي من حيث تعريفه وأسبابه وتأثريه عىل األطفال
والحلول املمكنة له .تضمنت ورش العمل رش ًحا ومناقشة مفتوحة ،حيث منحنا الفرصة
للمشاركني للتعبري عن آرائهم من خالل عدة أنشطة تضمنت تقسيم الحضور إىل
مجموعات عمل وعرض مشاهد متثيلية تجسد املشكلة وأسبابها والحلول املقرتحة لها.
•القيام بحمالت توعية من خالل التحدث مع أشخاص عشوائيني عن األحداث الخاصة
مبنظمتنا وتوزيع مطويات تحتوي عىل تعريف للتفكك األرسي وأسبابه وآثاره وبعض
اإلحصائيات الخاصة بعدد من املحافظات املرصية.
•مطوية عن املشكلة وأسبابها ونتائجها وحلولها.
•أقالم وأوراق ملونة ومقاطع فيديو وعروض تقدميية.
•وسيلة توضيحية تجمع أهداف التنمية املستدامة.
•استخدام ميزان املزاج.
•استامرة تقييم تضم السلبيات واإليجابيات واملقرتحات.

التحديات/الحلول:

الدعم:
املتابعة واالستدامة:
التغطية اإلعالمية:
البصمة واألثر:

•اختالف الثقافات يف مختلف املحافظات.
•املسافات البعيدة بني املحافظات عىل مستوى الجمهورية.
•التكاليف املادية املرتفعة.
•دعم رشاكة يو يب أس/الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.
•قامت بعض الجامعات التي تم تنفيذ املرشوع بها بتوفري مكان إلقامة ورش العمل.
•استخدام القاعات املجهزة الخاصة باالتحاد العام للكشافة واملرشدات املرصي إلقامة
ورش العمل.
•انضامم عدد من القائدات ودعمهن للمرشوع.
إدراج دورات وندوات تدريبية عن أهداف التنمية املستدامة ومرشوع مرص ضمن خطط
الجمعية املركزية والجمعيات اإلقليمية باملحافظات للقائدات والجواالت بالجامعات املرصية.
قامت بالتغطية اإلعالمية وزارة الشباب والرياضة وفريق اإلعالم الخاص بجمعية املرشدات
املركزية املرصية.
"تعلمت أن لكلٍ منا دور ومهمة ال يجب التنازل عنها— ".سحر الشاذيل ،جمعية املرشدات
املرصية املركزية.

خطوات نحو التنمية املستدامة | 23

هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:
النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:
التحديات/الحلول:

الدعم:

املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:
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الهدف ( :)5املساواة بني الجنسني
الهدف ( :)10الحد من عدم أوجه املساواة
ال للعنف ضد املرأة
جمعية الكشافة واملرشدات األردنية (عامن ،الزرقاء ،مادبا ،السلط).
•املرشدات (.)18-14
•طالبات املدرسة.
•املجتمع املحيل.
نوفمرب  - 2018مايو 2019
بسبب تعرض املرأة للعنف بجميع أشكاله يف املجتمع ،عملنا عىل إطالق هذا املرشوع بهدف
نرش الوعي بني املرشدات وطالبات املدرسة واملجتمع املحيل بحقوق املرأة كام نصت عليه
الرشائع الساموية والدستور وحقوق اإلنسان ،ومتكني املرأة يف املجتمع يف جميع املجاالت،
اجتامع ًّيا واقتصاديًّا وسياس ًّيا.
تعرض املرأة للعنف بجميع أشكاله يف املجتمع.
•نرش الوعي بني املرشدات وطالبات املدرسة واملجتمع املحيل بحقوق املرأة يف كام نصت
عليه الرشائع الساموية والدستور وحقوق اإلنسان.
•متكني املرأة يف املجتمع يف جميع املجاالت ،اجتامع ًّيا واقتصاديًّا وسياس ًّيا.
•زيادة وعي املرأة بنسبة  %80حول حقوقها يف املجتمع.
•متكني املرأة يف مشاريع اقتصادية صغرية من خالل تدريب الطالبات عىل هذه
املرشوعات.
•مخاطبة الجهات املختصة بشكل رسمي.
•عقد محارضات توعوية حول العنف وأشكاله ودوافعه.
•عقد ورشة عمل حول حقوق املرأة.
•إجراء مقابالت مع نساء معنفات.
•تجهيز معرض فني يضم عدد من املجسامت واللوحات الفنية التي تعرب عن املوضوع.
•إعداد تقارير عن العنف ضد املرأة.
•تصميم شعار "كوين قوية".
•توزيع بطاقات صممت يدويًّا حول القضية.
•قاعات للتدريب.
•مدربون ومحارضون.
•العروض التقدميية للبيانات.
•ملصقات ونرشات التوعية.
تم تحقيق أهداف املرشوع بشكل مريح وسهل.
•ألن املجتمع "ذكوري عشائري" ،فالعادات والتقاليد ال تتيح للمرأة إمكانية اللجوء
للجهات القانونية.
•خوف النساء املعنفات من الطالق وفقدان الحق يف رؤية األبناء يف حال إبالغهن عن
التعنيف.
•الوسم االجتامعي للمرأة املعنفة التي تطالب بحقوقها.
•جمعية الكشافة واملرشدات األردنية.
•جمعية معهد تضامن النساء األردين (جمعية نسائية أردنية لعرض أفالم وثائقية قصرية).
•اللجنة الوطنية لشؤون املرأة.
•جهات قانونية.
•معهد العناية بصحة األرسة (مؤسسة نور الحسني).
من خالل عرض قصص النجاح وتسليط الضوء عىل القضية بجميع أبعادها ،نجحنا يف توعية
عدد كبري من املرشدات والفتيات حول أهمية املوضوع .ومن خالل ذلك يستطعن بدورهن
نرش الوعي يف أي مكان يتواجدن فيه.
"تعلمت بشكل كبري تنظيم أفكاري ووضع خطوات للعمل بشكل منظم— ".ماجدة املعايطة،
جمعية الكشافة واملرشدات األردنية.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:

التقييم:
التحديات/الحلول:

الدعم:
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الهدف ( :)5املساواة بني الجنسني
الهدف ( :)10الحد من عدم أوجه املساواة
الزواج املبكر (زواج القارصات)
جمعية الكشافة واملرشدات األردنية (عامن ،الزرقاء ،مادبا ،األغوار الشاملية).
املرشدات (.)17-14
نوفمرب  - 2018مايو 2019
مع وجود ظاهرة الزواج املبكر (زواج القارصات) يف بعض املناطق يف اململكة األردنية،
تم تنفيذ هذا املرشوع من أجل توعية املرشدات بأرضار ومخاطر الزواج املبكر (الصحية
واالجتامعية واالقتصادية) عىل الفتيات ،وبأهمية التعليم بالنسبة للفتيات يف املجتمع وكذلك
توعية املرشدات بأهمية دور املرأة يف املجتمع بحيث ال يقترص فقط عىل الزواج.
وجود ظاهرة الزواج املبكر (زواج القارصات) يف بعض املناطق يف اململكة األردنية.
•توعية املرشدات بأرضار ومخاطر الزواج املبكر (الصحية واالجتامعية واالقتصادية) عىل
الفتيات.
•التوعية بأهمية التعليم بالنسبة للفتيات يف املجتمع.
•توعية املرشدات بأهمية دور املرأة يف املجتمع بحيث ال يقترص فقط عىل الزواج.
•زيادة الوعي بنسبة  %70بقضية الزواج املبكر بني املرشدات وطالبات املدرسة واملجتمع
املحيل.
•استكامل بعض حاالت الزواج املبكر "الفاشل" للدراسة الجامعية.
•الوعي بأهمية دور املرأة ومتكينها يف املجتمع.
•الوعي بقدرة املرأة عىل التغيري املجتمعي.
•عقد مقابالت شخصية مع بعض حاالت الزواج املبكر من املرشدات.
•إجراء دراسة مسحية حول الزواج املبكر (عينة عشوائية عددها  50من طالبات املدرسة
واملرشدات وأفراد املجتمع املحيل).
•تنظيم ورش عمل ومحارضات توعوية شارك فيها الجهات املعنية (إدارة حامية األرسة،
األوقاف ،املرشدة الرتبوية يف املدرسة) مع عرض لتجربة سابقة.
•تنظيم مخيم كشفي نوعي حول اآلثار السلبية للزواج املبكر.
•تنظيم زيارات ميدانية إلدارة حامية األرسة والتنمية االجتامعية.
•عقد سلسلة من النشاطات تتضمن رسم اسكتشات ورسوم كرتونية حول القضية ،وتنفيذ
مرسحيات توعوية ومسابقات حول أفضل أغنية معربة عن املوضوع.
•مراسالت رسمية للجهات املختصة.
•كادر تدريب ومحارضين.
•العروض التقدميية للبيانات.
•قاعات للتدريب.
•قرطاسية.
•استبيان.
•مقابالت.
حقق املرشوع أهدافه املرجوة بنسبة  %70ومتت توعية الفتيات واملرشدات بأبعاد الزواج
املبكر املختلفة (الصحية واالجتامعية واالقتصادية).
•العادات والتقاليد؛ خاص ًة تلك التي تدعو إىل زواج القارصات يف بعض املناطق.
•الخوف من شبح العنوسة وتقدم عمر الفتاة دون أن تتزوج.
•عدم تقبل بعض األرس لفكرة املرشوع.
•إدارة حامية األرسة.
•وزارة الرتبية والتعليم.
•وزارة الصحة.
•وزارة األوقاف.
•جمعية الكشافة واملرشدات األردنية.

املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

بتوعوية هذا العدد من الفتيات واملرشدات ،أصبحن قادرات عىل توعية أرسهن وغريهن من
املرشدات والطالبات.
تعلمت أن العمل بروح الفريق مييّز العمل ويجعله أفضل ،وأن لكل منا قدرات وخربات
يتبادلها مع اآلخرين لترثي أفكاره— ".ناديا الحكوك ،جمعية الكشافة واملرشدات األردنية.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:

األهداف:

النتائج:

الهدف ( :)5املساواة بني الجنسني
الهدف ( :)10الحد من عدم أوجه املساواة
مكافحة جرائم االبتزاز والتنمر اإللكرتوين
•جمعية الكشافة واملرشدات األردنية (محافظة الزرقاء ،محافظة مادبا ،األغوار الشاملية،
عامن).
•جمعية الكشافة الفلسطينية (محافظة الخليل ،محافظة رام الله والبرية).
•املرشدات وطالبات املدارس بالدرجة األوىل من الفئة العمرية ()18-12
•أية فتاة من املمكن أن يصلها أثر املرشوع.
نوفمرب  - 2018مايو 2019
مع تنامي ظاهرة التنمر والجرائم اإللكرتونية التي تتعرض لها الفتيات عىل وجه التحديد ،وملا
تحمله من أثر اجتامعي سلبي وصل إىل حد االنتحار والقتل ،ارتأت ممثالت جمعية الكشافة
الفلسطينية وجمعية الكشافة واملرشدات األردنية تناول موضوع االبتزاز والتنمر اإللكرتوين،
بهدف نرش التوعية تجاه هذه الجرائم لدى األهايل والفتيات ،وكيفية الوقاية منها ،وربط
ذلك بالجهات املختصة مام يؤدي إىل الحد من فرص حدوث جرائم االبتزاز اإللكرتوين.
تنامي ظاهرة التنمر والجرائم اإللكرتونية التي تتعرض لها الفتيات عىل وجه التحديد ،مام
كان لها آثار اجتامعية سلبية يف املجتمع وصلت إىل حد االنتحار والقتل.
•توعية املرشدات والفتيات بشأن هذه الجرائم اإللكرتونية والتعريف مبخاطرها عىل
الفتيات بشكل خاص واملجتمع بشكل عام.
•التعرف عىل كيفية التعامل مع وسائل التواصل االجتامعي.
•التعرف عىل كيفية التعامل مع الجرائم اإللكرتونية حال حدوثها.
•التعرف عىل ماهية االبتزاز اإللكرتوين وتعريف الجرمية اإللكرتونية.
•التوعية بكيفية الوقاية من الجرائم اإللكرتونية.
•بناء جرس من الثقة بني األهايل والفتيات بحيث يصبحن قادرات عىل الحديث عن
مشاكلهن ومعرفة طرق حلها.
•بناء جرس من الثقة بني الجهات املختصة واألهايل والفتيات.
•الحد من جرائم االبتزاز اإللكرتوين يف املجتمع.
•خلق وعي مجتمعي تجاه جرائم االبتزاز واالستغالل اإللكرتوين والوقاية منها.
•بناء جرس تواصل بني الجهات القضائية واملختصة من جهة والفتيات وأولياء أمورهم من
جهة أخرى.
•خلق بيئة صحية من التواصل بني األهل والفتيات عن طريق كرس حاجز الخوف والرتدد
والصمت ،ليصبح األهايل قادرين عىل متابعة استخدام األبناء ملواقع التواصل االجتامعي.

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:

التحديات/الحلول:

الدعم:

املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:
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•الحصول عىل موافقة خطية من أولياء أمور املرشدات للمشاركة يف حملة التوعية ضد
ظاهرة االبتزاز والتنمر اإللكرتوين.
•الحصول عىل موافقة الفتيات املشاركات من خالل توقيع تعهد للسامح بنرش الصور
لتحقيق الفائدة من املرشوع.
•توجيه مراسالت رسمية إىل الجهات املعنية التي سيكون لها دور يف الحملة.
•عقد سلسلة من ورش العمل املجتمعية ،وعقد لقاء مع املفوضات اإلرشاديات يف
املحافظات وقائدات املجموعات اإلرشادية للتعريف باملرشوع وتوضيح أهدافه.
•عقد لقاء مع األهايل واملختصني يف مؤسسات املجتمع املدين؛ كاملرشفات الرتبويات يف
املدارس واملديرات واملرشدات يف املجموعات اإلرشادية ككل والجهات املختصة يف هذا
املجال؛ كرشطة مكافحة الجرائم اإللكرتونية ونيابة مكافحة الجرائم اإللكرتونية ،والجهات
القانونية والدينية.
•عقد ورش عمل توعوية داخل عدد من املدارس واملجموعات اإلرشادية.
•إعداد منشورات وبوسرتات توعوية حول كيفية استخدام مواقع التواصل االجتامعي،
وآلية اإلبالغ وتقديم الشكاوى عن أية جرمية ابتزاز إلكرتوين؛ وخاصة تلك الخادشة
للرشف والحياء ،مع توضيح نسبة الجرائم اإللكرتونية يف املجتمع عن طريق تقديم
إحصائيات معتمدة من مركز الرشطة واإلحصاء ،وتقديم معلومات حول جرائم االبتزاز
اإللكرتوين الدولية واالسرتشاد بآليات العمل يف هذه الحاالت كون املتهم والضحية من
دول مختلفة وبالتايل توجد قوانني مختلفة .تضم املنشورات أيضً ا توضيح للسلوكيات
التي ميكن اعتبارها مبوجب القانون جرمية ابتزاز إلكرتوين ،والعقوبات املرتتبة عىل هذه
السلوكيات وفقًا للامدة ( )15من قرار رقم  10للعام .2018
•املخاطبات الرسمية للجهات املعنية.
•قرطاسية وبوسرتات ومنشورات ،وقاعات تدريب.
•مدربون يف مجاالت مختلفة ومحارضون متخصصون (الجهات القضائية والجهات
التنفيذية والدينية واإلرشادية).
حقق املرشوع أهدافه املرجوة بزيادة الوعي نسبيًّا لدى الفئة املستهدفة وكان هذا مبثابة
بذرة التغيري اإليجايب الذي يهدف إليه املرشوع.
•واجهنا مشكالت مادية تتعلق بجمعية الكشافة الفلسطينية؛ فال توجد موازنة كافية لها
املرشوع .ولكن استطعنا عقد ورش عمل بشكل بسيط يف مناطق متفرقة واقترص بعضها
عىل لقاءات مصغرة ،بتغطية إعالمية محدودة وذات صدى محدود .كام ترتب عىل هذا
العجز املادي عدم متكن فريق العمل من وضع لوحات إعالنية ترويجية حول املرشوع
لدعم املرأة وتشجيعها عىل اإلبالغ عن الجرائم اإللكرتونية ،ومل يكن هناك إمكانية لعمل
بوسرتات كافية وتوفري قاعات تدريب أو مواصالت.
•واجهنا أيضً ا مشكالت اجتامعية ،متعلقة بالعادات والتقاليد؛ فلم يكن من السهل تناول
موضوع حساس كهذا بكافة جوانبه ،خاص ًة أن املجتمعني الفلسطيني واألردين مجتمعان
محافظان يتبعان عادات وتقاليد ال توفر ج ًوا مالمئًا لتناول مثل هذه األفكار بشكل
جريء.
•واجهنا مشكلة الوقت؛ فاملوافقة عىل املراسالت الرسمية والتنسيقات تستغرق وقتًا
طويالً ،كام أن الوقت املطروح لتنفيذ املرشوع مل يكن كاف ًّيا لتحقيق كل األهداف.
•جمعية الكشافة الفلسطينية.
•جمعية الكشافة واملرشدات األردنية.
•رشطة مكافحة الجرائم اإللكرتونية األردنية.
•نيابة الجرائم اإللكرتونية الفلسطينية.
•وزارة األوقاف األردنية.
•الجهات القانونية.
•الجهات اإلعالمية املختصة.
نجح املرشوع يف تحقيق  %70من األهداف املرجوة منه ،وتم إيجاد جسم إرشادي قادر عىل
تقديم ورش عمل شبيهة يف مناطق أخرى يف محافظات أخرى.
"تعلمت أن اإلميان بالفكرة ي ّولد اإلبداع ،وحاولت نرش فكرة أن الفتاة لها صوت يصدح
عال ًّيا— ".زين عسقالن ،جمعية الكشافة الفلسطينية.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:

ملخص املرشوع:

الدوافع واألسباب:
األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
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الهدف ( :)8العمل الالئق ومنو االقتصاد
حياتنا مهارات اقتصادية
سلطنة ُعامن ،املديرية العامة للكشافة واملرشدات ،محافظة الداخلية ،مدرسة رسور للتعليم
األسايس.
فتيات ومرشدات الصف العارش ،البالغات من العمر  15عام ،مبدرسة رسور للتعليم األسايس
بوالية سامئل ،محافظة الداخلية.
العام الدرايس .2019/2018
نظ ًرا لظاهرة تزايد عدد الباحثني عن العمل من حملة شهادات الدبلوم العام والبكالوريوس
يف املجتمع وملساعدة هذه الفئة ،فكرنا يف مرشوعات ريادية صغرية تساعد الخريجني عىل
توفري احتياجاتهم وزيادة دخل األرسة .حرضت املرشدات مجموعة من الورش التدريبية،
وقمن من خاللها بفتح حساب يف إنستغرام وغريه من مواقع التواصل االجتامعي وعملن
كفريق واحد يف تنفيذ الورش التدريبية وعرضها من خالل إنستغرام وبيع املنتجات بأسعار
مناسبة لالستفادة منها وتوفري دخل مناسب .كام ستوفر مديرة املدرسة للمرشدات املنفذات
للمرشوع جهاز استخراج الزيوت من الحبوب يف املدرسة من أجل استمرار املرشوع ،وذلك
ألن قيمة الجهاز  180ريال عامين ،وهو ما ال تستطيع املرشدات توفريه.
ظاهرة تزايد عدد الباحثني عن العمل من حملة شهادات الدبلوم العام والبكالوريوس يف
املجتمع ،والرغبة يف مساعدة هذه الفئة من خالل مرشوعات ريادية صغرية تساعد الخريجني
عىل توفري احتياجاتهم وزيادة دخل األرسة.
•تدريب املرشدات عىل كيفية إدارة املرشوعات الصغرية.
•تنفيذ املرشدات ملرشوعات صغرية مختلفة.
•استخدام وسائل التواصل االجتامعي للرتويج للمرشوعات الصغرية.
•تحسني الوضع االقتصادي للمرشدات وبالتايل أرسهن.
•تشكيل فريق من الفتيات لريادة املرشوعات الصغرية لخدمة أنفسهن ومجتمعهن.
•الرتويج للمنتجات وتسويقها بشكل ناجح.
•تنظيم معرض للمنتجات وبيعها ألفراد املجتمع.
•فتح حسابات للفتيات يف إنستغرام وغريه من مواقع التواصل االجتامعي لتسويق
منتجاتهن وبيعها.
•توفري جهاز استخراج الزيوت من الحبوب من ِق َبل مديرة املدرسة الستمرار املرشوع.
•عقد اجتامع لوحدة املرشدات املنفذة للمرشوع.
•إعالن املرشوع للمجتمع.
•دعوة الجهات ذات العالقة للمساهمة يف تدريب املرشدات.
•زيارة لفريق نزوى الخريي.
•عقد ورشة تدريبية حول استخراج الزيوت من الحبوب.
•عقد ورشة تدريبية حول صناعة الصابون.
•عقد ورشة تدريبية حول صناعة املخمريات (اللوشنات العطرية).
•عقد ورشة تدريبية حول صناعة البخور.
•عقد ورشة استخدام الخرز يف املشغوالت اليدوية.
•رحلة اىل قلعة نزوى مبحافظة الداخلية.
•ورشة املشغوالت اليدوية.
•إعداد مشغل لتسويق املنتجات من خالل وسائل التواصل االجتامعي (إنستغرام وواتس
آب).
•تنظيم معرض ملنتجات مرشوع خدمة وتنمية املجتمع "حياتنا مهارات اقتصادية".
•تكريم املشاركني يف مرشوع "حياتنا مهارات اقتصادية".
•مخاطبات للجهات ذات الصلة (املؤسسات املجتمعية واألفراد).
•مكان للتدريب.
•أدوات التدريب.
•رسوم حافلة الرحلة وأدوات تجهيز املعرض وهدايا تكريم املشاركني.
•توفري املوارد البرشية (املدربني).

التقييم:
التحديات/الحلول:

الفرص:

الدعم:

املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

حقق املرشوع أهدافه املرجوة وتطور ليشمل مرشوعات صغرية أخرى مل يتم تدريب
املرشدات عليها مسبقًا ،وإمنا تدربن عليها ذات ًّيا بالتعاون مع أولياء األمور واملدرسة.
•ضيق الوقت املخصص للورش التدريبية نتيجة ارتباط املرشدات باملنهج الدرايس.
•توقف املرشوع أثناء فرتة االمتحانات.
•بعض أدوات الورش التدريبية أسعارها مرتفعة ال ميكن لويل األمر واملدرسة توفريها؛ مثل
بعض أنواع العطور وجهاز استخراج الزيوت من الحبوب.
•العمل عىل املرشوع بشكل متقطع بسبب انشغال طالبات الثانوية بالدراسة.
•تعاون مدرسة رسور وأولياء األمور يف تنفيذ املرشوع.
•تفاعل طالبات املدرسة مع املرشوع ورغبتهن يف تنفيذ املرشوع مع املرشدات.
•تبني التوجيه املهني باملدرسة مرشوع املرشدات وعرضه عىل طالبات املدرسة لالستفادة
منه يف تنفيذ مرشوعات مامثلة.
•التدريب الذايت من ِق َبل املرشدات املنفذات للمرشوع والبحث عن مرشوعات أخرى
مواكبة الحتياجات املجتمع املحيط.
•قسم الكشافة واملرشدات باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية.
•مدرسة رسور للتعليم األسايس.
•فريق نزوى الخريي.
•مكتب اإلرشاف الرتبوي بسامئل.
•رشكة بوادر إلدارة قلعة نزوى.
•أفراد املجتمع املحيط.
استمرار املرشدات يف تنفيذ املرشوعات الصغرية سواء التي تم التدرب عليها يف املرشوع أو
املرشوعات التي قمن باستحداثها والتسويق لها من خالل وسائل التواصل االجتامعي مثل
إنستغرام وواتس آب .كام سيتم توفري جهاز استخراج الزيوت من الحبوب داخل املدرسة يف
العام الدرايس .2020/2019
"شاركت يف الرتويج ألهداف التنمية املستدامة بالجامعات والكليات وجمعيات املرأة
العامنية ،وبتنفيذ مرشوعات خدمية للمجتمع— ".آسياء بنت ماجد الهاشمية ،كشافة
ومرشدات ُعامن.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:

النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التقييم:

التحديات/الحلول:
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الهدف ( :)12االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
حفظ النعم
سلطنة ُعامن ،كشافة ومرشدات ُعامن ،محافظة جنوب الرشقية ،مدرسة البهجة للتعليم
األسايس.
طالب املرحلة األوىل – الصف األول حتى الرابع.
العام الدرايس .2019/2018
نظ ًرا النتشار ظاهرة ترك بقايا الطعام بعد انتهاء الفسحة املدرسية ،تم إطالق مرشوع يف
أحد أهداف التنمية املستدامة وهو "االستهالك واإلنتاج املسؤوالن" ،بهدف تنمية الجانب
االجتامعي لدى األشبال والزهرات ،وغرس القيم واملبادئ اإلسالمية ،وتوعية الطالب بأهمية
حفظ الطعام وعدم إهداره.
ظاهرة ترك بقايا الطعام بعد انتهاء الفسحة املدرسية.
•تنمية الجانب االجتامعي لدى األشبال والزهرات ،وذلك بأن يتعاونوا مع أقرانهم يف
املدرسة ممن ال ينتمون إىل الحركة الكشفية واإلرشادية.
•غرس القيم واملبادئ اإلسالمية.
•توعية الطالب بأهمية حفظ الطعام وعدم رميه.
•تم تجميع الطعام وبيعه ألصحاب املوايش (التدوير).
•األموال التي تم الحصول عليها من أصحاب املوايش تم توزيعها عىل الطالب املحتاجني.
•زيادة نسبة العضوية يف الحركة الكشفية واإلرشادية.
•عمل كوبونات يستفيد منها الطالب املشاركون يف املرشوع للرشاء من مقصف املدرسة.
•تم توعية عدد كبري من الطالب ،وتنمية الشعور األخوي تجاه الطالب املحتاجني.
•رشاء كسوة الشتاء للطالب املعرسين من عائد املرشوع املادي.
•زيادة وعي أصحاب املوايش بأهمية املرشوع مام زاد من دعمهم املادي له ،ومساهمتهم
يف نقل بقايا الطعام إىل األماكن املخصصة لذلك لديهم.
•إعداد استامرة للمشاركني يف املرشوع.
•إعداد استبيان حول حفظ الطعام موجهة ألولياء األمور للتعرف عىل املرشوع ورؤيته
وأهدافه.
•إعداد جدول حول املرصوف اليومي للطالب وكمية الرصف ،ومقارنته مع تكلفة بقايا
الطعام املرتوكة.
•تقديم طلب للدعم للمؤسسات الحكومية والخاصة (البلديات اإلقليمية ،دائرة البيئة،
الرشكة العامنية للغاز الطبيعي املسال).
•حاويات لبقايا الطعام مميزة بلون مختلف عن حاويات املدرسة.
•أكياس لحفظ النعم.
•قفازات للمشاركني.
•بوسرتات تعريفية للمرشوع.
حقق املرشوع أهدافه املرجوة وتطور ليشمل حلقات مجتمعية أوسع من خالل إرشاك
املجتمع املحيل ،وليشمل أيضً ا عدد أكرب من طالب املدرسة من فئة عمرية أخرى .وقد توسع
املرشوع تحت مسميات جديدة منها "فيكم بركة".
•قلة وعي الطالب بأهمية حفظ النعمة.
•اعرتاض بعض أولياء األمور عىل مشاركة أبنائهم يف تجميع بقايا الطعام.
•ضغط العمل وعدم تقبل األخصائية النفسية لزيادة ضغوط العمل عليها.
•استغالل أصحاب املوايش لفكرة املرشوع ومحاولتهم الحصول عىل بواقي الطعام نظري
مقابل قليل.
•صعوبة نقل بقايا الطعام ألصحاب املوايش.

الدعم:
املتابعة واالستدامة:
البصمة واألثر:

املؤسسات الحكومية والخاصة (البلديات اإلقليمية ،دائرة البيئة ،الرشكة العامنية للغاز
الطبيعي املسال).
تم توفري حاويات مامثلة بالقرب من املطاعم لذات الهدف ،وتم تعميم املرشوع يف مدارس
أخرى يف املحافظة تشمل مراحل عمرية أكرب (الصف الخامس حتى التاسع) ومرحلة إرشادية
جديدة (املرشدات).
"شاركت يف غرس قيّم أهداف التنمية املستدامة والعمل بها ،وسأستمر يف ذلك خالل األعوام
القادمة— ".ثنية بنت صالح املخينية ،كشافة ومرشدات ُعامن.
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هدف التنمية املستدامة:
عنوان املرشوع:
املكان/املنظمة العضو:
املرحلة العمرية/الفئة املستهدفة:
املدة الزمنية:
ملخص املرشوع:
الدوافع واألسباب:
األهداف:
النتائج:

الخطوات:

املواد/املوارد:
التحديات/الحلول:
الدعم:
املتابعة واالستدامة:
التغطية اإلعالمية:
البصمة واألثر:
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الهدف ( :)12االستهالك واإلنتاج املسؤوالن
الهدف ( :)13العمل املناخي
فرز النفايات من املصدر
مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس ،بلدة أنفة.
كافة األعامر.
مايو  2019حتى اآلن.
بسبب زيادة مشكلة النفايات ،أوجدنا حل لفرز النفايات من املصدر وتأمني مستوعبات لها
ثم إرسالها إىل الرشكات املختصة لتدويرها.
وحرصا منا عىل
وجود نفايات كثرية وعدم القدرة عىل ترصيفها مام يهدد البيئة ويلوث الجو،
ً
أن تكون بلدة أنفة أكرث استدامة.
نرش فكرة الفرز من املصدر بهدف إعادة التدوير والتخفيف من حدة النفايات املتفشية.
تم وضع مستوعبات وبدأنا بالفرز ،ثم أرسلنا املفروزات إىل الرشكات املختصة إلعادة
تدويرها.
•تأمني مستوعبات لوضع النفايات القابلة للتدوير.
•توزيع النرشات ودليل إعادة التدوير لتوعية السكان بكيفية فرز النفايات.
•التوجه إىل منازل السكان وتوزيع أكياس بحيث يتم جمع املواد القابلة إلعادة التدوير
فيها.
•يتم وضع األكياس يوم ًّيا يف املستوعبات املخصصة لهذه العملية واملوزعة يف كافة أرجاء
البلدة ،لتأيت رشكة خاصة بعد ذلك لجمع هذه املواد.
•النرشات ودليل إعادة التدوير.
•األكياس الخاصة بالفرز.
واجهنا بعض الصعوبات يف البداية ألنه موضوع جديد ،ولكن بعد التوعية وتوزيع النرشات،
متت عملية الفرز بشكل جيد.
دعم معنوي ومادي من البلدية ورجال األعامل بالبلدة.
نجح املرشوع يف توعية املجتمع للمحافظة عىل البيئة واالستفادة من عمليات الفرز.
وسائل التواصل االجتامعي.
"بدون مرشوعات التنمية املستدامة ،مل نكن لندرك عمق التحديات التي تواجه العامل— ".
ماري-روز النمر ،مرشدات الكشاف الوطني األرثوذكيس بلبنان.

املوارد والروابط
•رشاكة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة/يو يب إس
•تغطية صحفية لجدار الخري
•جدار الخري
•حمالت منظمة الصحة العاملية ملنع العدوى
•منظمة الصحة العاملية :حلول لسالمة املرىض
•الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة :كونوا أنتم التغيري االجتامعي اإليجايب 2030
•أهداف التنمية املستدامة التابعة لألمم املتحدة
•الدستور األردين
•القرآن الكريم والسنة النبوية
•اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان
•الزواج املبكر
•مذكرة قانونية حول القرار بقانون رقم ( )10لسنة  2018بشأن الجرائم اإللكرتونية ،صادرة عن الهيئة املستقلة لحقوق اإلنسان
بتاريخ  20مايو .2018
•مالحق عن الجرائم اإللكرتونية من النيابة العامة لدولة فلسطني
•إحصائيات من مركز اإلحصاء الفلسطيني
•مجموعة العروبة اإلرشادية
•جمعية الكشافة الفلسطينية
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