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رشادية لرئيسة فريق التخطيط المعلومات الإ

رسالة ترحيب وتقديم
نشكرِك عىل قبولِك لمنصب رئيسة فريق التخطيط لحدث تطوير القيادة التابع للجمعية 

.)WAGGGS( العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

ن من أن  ونحن سعداء جًدا لقيادتِك لمثل هذه المجموعة النشطة من النساء، ونحن عىل يق�ي
ي ظل قيادتِك وتوجيهِك.  

هذا الحدث سيكون ناجحا جدا �ن

وبعد مراجعة الآراء والتعليقات من رئيسات فريق التخطيط ونائباتهن السابقات، فقد أنشأنا 
ي مهمتِك، ونأمل أن تجعل عملية القيادة 

رشادِك �ن حزمة معلومات فريق التخطيط هذه لإ
سلسة وخالية من الإجهاد. ويرجى طلب المشورة والمساعدة عند الحاجة، وإذا كنِت بحاجة 

إىل أي معلومة ناقصة، فسيسعدنا أن نقدمها لِك. 

نشكرِك مرًة أخرى عىل تأديتِك لهذا الدور، ونتم�ن لِك تجربًة مجزيًة وحدثًا ناجحا. 

1.  فلسفة برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي 
)WLDP(

)NLDP( و )WLDP( ن برنامج 2. الفرق ب�ي

انية والمرصوفات ن 3. الم�ي

4.  العمل مع مكان الحدث / المركز العالمي / المنظمة العضو بالجمعية 
قليم العالمية )MO( / الإ

5. أهداف الحدث

نامج 6.  مجرى الحدث / بناء ال�ب

7.  هيكل فريق التخطيط

ي فريق التخطيط
8.  أدوار ومسؤوليات كل عضو �ن

9.  طرق العمل

10.  اجتماعات واتصالت فريق التخطيط

11.  وسائل التصال مع المشاِركات

اضية كجزء من فعاليات برنامج الجمعية  12.  استخدام منصة )GLOW( الف�ت
)WLDP( العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي

13.  الخدمات اللوجستية المهمة

14.  التقييم وكتابة التقارير

15.  مسؤوليات مرحلة ما بعد الحدث

16.  الموارد والدوات

17.   نصائح وإرشادات من الرئيسات السابقات

الملحق 

محتويات حزمة فريق التخطيط
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»التدريب من أهم محاور تطوير العمل ويزود القائدات 
والشابات بالمهارات ويصقل ميولهن ويحسن من أدائهن وهو 

عملية تربوية موجهة ومخططة تهدف إىل رفع مستوى كفاءتهن 
ويمكنهن من استخدام طاقاتهن لتحقيق الأهداف المرجوة 

للأفضل.«
نجاة بخيت

ي – الكويت  قليم العر�ب نائبة رئيسة الإ
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)WLDP( فلسفة برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي

 )WLDP( برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي
هو منتدى يشارك فيه القائدات الحاليات، حيث يتاح لهن فرصة تنمية 

ات الالزمة لتلبية احتياجاتهن  ، واكتساب الخ�ب ي إطار دوىلي
المهارات القيادية �ن

قليمي، وعىل مستوى  ، والإ ي
واحتياجات المنظمة عىل الصعيد الوط�ن

نامج فرصا لتنمية القائدات المحتَمالت بفاعلية، عىل وجه  العالم. ويوفر ال�ب
الخصوص الشابات منهن، وتأهيلهن لالأدوار الحالية والمستقبلية.

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( لديها أربعة قيم 
ي القيادة الدولية 

جوهرية كمنظمة، مزيج هذه القيم يوفر فرصة للتفك�ي �ن
نامج )WLDP(، وهي  من منظور فريد. وقد أصبحت هذه القيم الأساس ل�ب

: كالتاىلي

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( هي منظمة 
تستند عىل قيم

وتعمل عىل توف�ي تعليم غ�ي نظامي

ض الأجيال ك ب�ي بمنظور مش�ت

ي إطار تعدد الثقافات
و�ن

* يجب أن يضم الحدث ثالثة أقاليم عىل الأقل لكي يتم اعتباره حدثًا دوليا.

ويعمل برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي 
)WLDP( عىل ترسيخ رؤية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

: اتيجية كالتاىلي )WAGGGS( كمنظمة تهدف إىل التعلم، وأهدافها الس�ت

• تطوير المهارات القيادية، 

• تقوية وتنمية مجموع الأعضاء، 

ي التعب�ي عن أنفسهن، 
• مساندة الفتيات والشابات �ض

وذلك بناء عىل تجارب رسدية تم جمعها من أعضاء وقائدات ومنظمات 
أعضاء من جميع أقاليم الجمعية العالمية الخمسة.

وقد تم تطوير برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي 
نامج،  )WLDP( من خالل استشارة الأقاليم، والجمهور المستهَدف من ال�ب
نامج لتلبية الحتياجات عىل المستوى  بية. وقد ُصِمم هذا ال�ب اء ال�ت وخ�ب
التنظيمي والفردي، ولكن المضمون الأساسي هو برنامج مكون من ثمانية 

مراجع، ُصِممت خصيًصا لتلبية احتياجات الفرد.

1. فهم القيادة

2. التنمية الذاتية

3. قيادة الِفْرق

4. التنوع

دارية 5. المهارات الإ

6.  التواصل

7. المنارصة

8. تحديد التوجهات

من المستحسن أن يتم دراسة المراجع الثمانية كلها، ولكن هذا أمرا اختياريا.

محتوى هذه المراجع هو فقط أحد أوجه برنامج الجمعية العالمية لتطوير 
القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP(. فقد تم تطوير )WLDP( كحزمة 

برنامج، ومن الأفضل توصيل هذه الحزمة وفقا لمعاي�ي محددة، وذلك 
نامج عىل نموذج »قائدة التعلم«  لضمان الجودة والتساق. ويركز ال�ب
ي بيئة دولية تشمل برامج »قائدة التعلم« أُخرى، بدعم من 

وتجربته �ن
تان عىل الأقل من برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل  ميرسِّ
مستوى عالمي )WLDP(. وعملية توصيل المناهج التعليمية أمرا بالغ 
ي تسهيل التعلم من خالل وسائل مختلفة مثل: 

الأهمية، حيث يقت�ن
رشاد، واستخدام سجالت التعلم  ورش العمل، والندوات، والتدريب والإ

والدفاتر اليومية، والتأمالت الشخصية، والمهام الفردية، والعمل الجماعي، 
والمناقشة، ومختلف أنواع الأنشطة، وتستخدم كل هذه الوسائل من أجل 
. كما إننا نشجع  تلبية احتياجات مختلف أساليب التعلم والتواصل والتفك�ي

التعلم وتقييم الداء القائم عىل المشاريع التطبيقية. توجيه فرق التخطيط 
ة المستفادة من برنامج الجمعية  لهذه العملية ووسائلها هو أساس الخ�ب

 .)WLDP( العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي

ن برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي  ينصّب ترك�ي
ن عىل  ك�ي )WLDP( عىل القيادة العالمية والقيادة النسائية، وبالتاىلي فال�ت

ي أو يحتجن إىل تطوير هذه المهارات المحددة. 
ن �ن ي يرغ�ب

المشاِركات الال�ت
بالإضافة إىل ذلك، فإن برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى 

ة والمهارة  عالمي )WLDP( يدرك أن هناك العديد من القائدات ذوات الخ�ب
م برنامج )WLDP( لستخالص ومشاركة  داخل منظمتنا. وبالتاىلي فقد ُصمِّ
. تمتاز  ّ ي نطاق دوىلي

ي سياق مختلف �ن
ات، وتطبيقها �ن تلك الكفاءات والخ�ب

نامج بقدرتها عىل جذب المجموعات للعمل معا  كة لل�ب جوانب التعلم المش�ت
ات  م برنامج )WLDP( لالستفادة من الخ�ب ي بيئات مختلفة. ولذلك فقد ُصمِّ

�ن
ي إطار 

الموجودة بالفعل داخل الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS(، �ن
ن الأجيال، وذلك تماشًيا مع أحدث نظريات القيادة. ك ب�ي عالمي ومش�ت

)لمزيد من المعلومات حول أساسيات برنامج )WLDP(، انظري »دليل 
)» التيس�ي
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02
ي لتطوير القيادة )NLDP( استجابًة لقرار المؤتمر 

نامج الوط�ن تم إنشاء ال�ب
العالمي الثالث والأربعون، وذلك بطرح عنارص من برنامج الجمعية لعالمية 

لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP( إىل المنظمات الأعضاء ح�ت 
ات والموارد كجزء من عملية بناء القدرات داخل  يمكنها الستفادة من الخ�ب

الجمعية.

ي لتطوير القيادة )NLDP( هو برنامج تم تطويره بأخذنا 
نامج الوط�ن ال�ب

ه عىل الصعيد العالمي برنامج )WLDP(، وتهيئته ليتناسب مع دعم  لنظ�ي
ي 

. وتحتاج المدِربات المتمِرسات �ن ي
بناء القدرات القيادية عىل الصعيد الوط�ن

ي كيفية 
المنظمات الأعضاء إىل ورشة عمل تدريبية شاملة مدتها خمسة أيام �ن

. وتهدف المجالت  ي
تطوير وتقديم برنامج )NLDP( عىل المستوى الوط�ن

ي ورشة العمل، إىل دعم مدِربات برنامج 
ي يتم تغطيتها �ن

الأساسية، وال�ت
ي المنظمة العضو التابعات 

ي ادخال المهارات القيادية للقائدات �ن
)NLDP( �ن

لها.

ن  ن أساسّي�ي ي لتطوير القيادة )NLDP( عىل مرجع�ي
نامج الوط�ن يعتمد حدث ال�ب

هما؛ »فهم القيادة« »والتنمية الشخصية«. ومن الممكن استخدم مراجع 
إضافية من مراجع برنامج )WLDP( عند تصميم برنامج )NLDP(، وذلك بناًء 
عىل تحديد الحتياجات، مثل »قيادة الفرق«. كل برنامج )NLDP( سوف يتم 

نمائية المحددة لمنظمة العضو.  تطويره بعناية تماشًيا مع الحتياجات الإ
وسوف يُجَرى تقييم الحتياجات من ِقبل مدِربات المحليات من المنظمة 
، وسوف تكون عملية  ي إطار احتياجات التدريب المحىلي

العضو، وذلك �ن
نامج. تقييم الحتياجات جزًءا ل يتجزأ من عملية تطوير ال�ب

نامج )WLDP( وجًها لوجه، وسوف يتم  سوف تقام الندوة الدولية ل�ب
ن أو أك�ث )من أقاليم مختلفة من الجمعية  بت�ي ن ُمدرَّ ت�ي ها من ِقبل ميرسِّ تيس�ي

ي بعض المناسبات سوف يُلَحق بالندوة 
العالمية للمرشدات )WAGGGS(، و�ن

ي لتطوير القيادة 
نامج الوط�ن تدريبا أو توجيها أو كالهما. أما بالنسبة لل�ب

ي لتطوير القيادة 
نامج الوط�ن )NLDP(، فسوف يؤدى بواسطة مدِربات ال�ب

 .)WAGGGS( المتمِرسات، والتابعات للجمعية العالمية للمرشدات )NLDP(

)NLDP( و )WLDP( ض الفرق ب�ي

برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة 
)WLDP( عىل مستوى عالمي

المراجع: 2 - 8

1. التنمية الذاتية  

2. فهم القيادة   

3. مزيج من مراجع أخرى  

• الرحلة الفردية  

ات • الميرسِّ  

• دوىلي  

ن الثقافات ك ب�ي • المش�ت  

• وجًها لوجه  

• 5 - 6 أيام   

ي
و�ض لك�ت التعليم الإ

المراجع: 4

1. التنمية الذاتية  

2. فهم القيادة  

3. قيادة الِفْرق  

4.  التواصل  

نت، مفتوح ن�ت • عىل الإ  

نت ن�ت ات عىل الإ • الميرسِّ  

• دوىلي  

ي
• ع�ب ثقا�ن  

• سبل التواصل  

• أربعة مراحل  

)NLDP( ي لتطوير القيادة
نامج الوط�ض ال�ب

المراجع: 3

1. التنمية الذاتية  

2. فهم القيادة  

3. مرجع أخر  

• بناء القدرات الوطنية  

• المّدِربات يجرى تدريبهن  

• صيغة مرنة  

• احتياجات المنظمة العضو  

• وجًها لوجه  
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ي وقت مبكر من عملية التخطيط، ويجب 
انية الحدث �ن ن يتم التفاق عىل م�ي

 )WAGGGS( أن يتم إعالمِك من ِقبل فريق الجمعية العالمية للمرشدات
اف.  رسث نفاق أو لالإ انية المخصصة لِك لالإ ن بدورِك وبالم�ي

ترتيبات السفر لفريق التخطيط: يتم تغطية تكاليف سفر رئيسة وأعضاء 
انيات الحدث. وسوف يدعم المكتب العالمي  ن فريق التخطيط من م�ي

إجراءات الحجز، والحصول عىل تذاكر الرحالت الجوية، ورسائل دعوات 
ات الدخول عىل قدر المستطاع. وقد تضطرين إىل الحصول عىل  تأش�ي

ي بلدِك. 
تِك الخاصة من السفارات �ن تأش�ي

ن الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( متطِوعاتها،  : تأمِّ ن تغطية التأم�ي
ي ذلك أعضاء فريق التخطيط لهذا الحدث، وذلك أثناء السفر والعمل 

بما �ن
التطوعي للجمعية. ول يشمل ذلك أي تنقالت شخصية قبل أو بعد الحدث. 

، أو عدة أقاليم تعمل معا، أو منظمة عضو  ن المركز العالمي، أو إقليم مع�ي
بالجمعية )MO(. ومن المهم التأكيد عىل أن الفوائد الدائمة من برنامج 
الجمعية العالمية لتطوير القادة عىل مستوى عالمي )WLDP( ل يمكن 

ي بيئة متعددة الثقافات، وبالتاىلي يجب 
الحصول عليها إل إذا كان الحدث �ن

ي الحدث مزيجا من مختلف الأقاليم. ولذلك يوىص 
أن تكون المشاِركات �ن

.)WLDP( ي أي حدث
بأن تشارك ثالثة أقاليم عىل الأقل �ن

ة  ي الحدث، فإن زيارة المركز العالمي والخ�ب
بالنسبة لكث�ي من المشاِركات �ن

ي حياتهن، ناهيك عن 
ا حقا وتجرية مؤثرة �ن ي يحصلن عليها شيئا مث�ي

ال�ت
ي ندوة دولية رفيعة المستوى. ومن المهم أن نحرص عىل أن 

المشاركة �ن
ي هذا الحدث، 

تستمتع المشاِركات بزيارتهن للمركز العالمي أثناء مشاركتهن �ن
ي 

ي الثلج �ن
ي حوض سباحة »سانجام«، أو اللعب �ن

ومن أمثلة ذلك: السباحة �ن
الكوخ السويرسي التابع لنا. 

ات فريق التخطيط من دولة المكان  ينبغي أن يكون أحد الأعضاء أو ميرسِّ
ي الجمعية العالمية. )انظري المادة 

المضيف للحدث أو المنظمة العضو �ن
ي فريق التخطيط – عضو فريق التخطيط من 

7. أدوار ومسؤوليات كل عضو �ن
المكان المضيف للحدث(.  وسوف تعمىلي معها بشكل وثيق عىل الخدمات 

مصاريف فريق التخطيط: سوف يتم تغطية نفقات أعضاء فريق التخطيط 
ي 

انية الحدث �ن ن من قبل الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( من م�ي
ي وسائل 

حدود المعقول. من أمثلة هذه النفقات هي تكاليف التنقالت �ن
ي حالة عدم 

النقل العام إىل المطارات )يتم توف�ي سيارات الأجرة فقط �ن
توفر وسائل النقل العام(، ووجبات الطعام أثناء الرحلة للحدث. ويمكن 
تعويض رئيسة فريق التخطيط عن نفقات أخرى مثل لوازم التدريب غ�ي 

ي البلد المضيف، وهدايا وبطاقات الشكر لفريق التخطيط، ولكن 
المتاحة �ن

يجب أن تتم الموافقة عليها مسبقا من ِقبل الجمعية العالمية للمرشدات 
اءها. )WAGGGS( قبل رسث

وسوف يتم تزويدِك بالستمارة الرسمية للمطالبة بالمرصوفات لملئها 
وتسليمها لموظفة الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS(، ويرجى تقديم 

ن معه يمكنه تلقى  يصالت الأصلية والتأكيد عىل أن البنك الذي تتعامل�ي الإ
 . ي

لي�ن س�ت تحويالت بنكية بالجنيه الإ

اللوجستية والجوانب العملية المتعلقة بالمكان المضيف قبل وأثناء الحدث. 
وسوف تكون قادرة عىل تقديم النصح لِك حول كيفية إدارة الندوات السابقة 

ي المنظمة العضو، 
ي المكان المضيف للحدث، أو �ن

ي المركز العالمي، أو �ن
�ن

ي هذا الموقع. سوف 
وسوف تنصحِك كيفية س�ي العمل عىل أفضل وجه �ن

نامج، وتوف�ي القيادة لهذا الحدث وتحديد  تقومي أنِت وفريقِك بإدارة ال�ب
التجاهات، وسوف يقوم فريق المركز العالمي أو الفريق المضيف بتوف�ي 

ي مدركًة ومقدرًة للعادات المحلية أو التقاليد 
الدعم لِك. ولكن عليِك أن تكو�ن

ي هذا 
رشادية للمركز العالمي، عليِك أن تعي أهميتها وإمكانية إدراجها �ن الإ

الحدث. 

أمثلة لتقاليد المركز العالمي: 

  عند زيارة إحدى المراكز العالمية، يتم إهداء المشاِركات دبوس • 
ي وقت ما أثناء الحدث.

المركز العالمي �ن

ي العمل وكسب شارة التحدي • 
 قد ترغب العديد من المشاِركات �ن

للمركز العالمي الذي يزورنه.

 بعض المراكز • 

انية والمرصوفات ض الم�ي

العمل مع مكان الحدث / المركز العالمي / المنظمة العضو بالجمعية العالمية 
قليم )MO( / الإ

03

04
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أهداف الحدث سوف يضعها فريق الجمعية العالمية للمرشدات 
قليم أو المنظمة العضو المضيفة، وسوف  )WAGGGS(، بمشاركٍة من الإ
تُقَدم لِك. وقد يُطَلب منِك التعليق عىل أهداف الحدث بصفتِك رئيسة 

فريق التخطيط.

ويمكنِك استخدام هذه الأهداف لتوجيه جلسات التخطيط ومسار العمل 
لفريق التخطيط. 

دة لفريق التخطيط  ن أيضا إىل إضافة زوٍج من الأهداف المحدَّ وقد تحتاج�ي
داخل إطار أهداف الحدث. 

ة تطوير الأهداف التعليمية لكل جلسة تخطيط، وتأكدي  ي من كل ميرسَّ واطل�ب
من أن هذه الأهداف تتناسب مع الأهداف العامة ومع الأهداف التعليمية 

ات الأخريات.  لجلسات الميرسِّ

ي 
ن ستورو )Helen Storrow( �ن أمثلة عىل النتائج التعليمية من حدث هيل�ي

عام 2014:

ي يمكن 
، ال�ت •  إعطاء المشاِركات الفرصة لتطوير المهارات القيادية بشكل عمىلي
ي المجتمع. 

ي المنظمات الأعضاء التابعات لها أو �ن
ة �ن تطبيقها مبارسث

•   توف�ي الفرصة للمشاِركات ح�ت يتعرفن عىل القضايا البيئية الحالية، ويتعرفن 
ي تمكنهن من 

أيضا عىل أفضل الممارسات البيئية، واستكشاف الطرق ال�ت
 . النمو كسفراء للتغي�ي

ي عملية التعلم. 
•  دمج البيئة الطبيعية الفريدة من جبال الألب السويرسية �ن

ي أفضل الممارسات وسبل 
اتهن �ن •  إعطاء المشاِركات الفرصة لمشاركة خ�ب

نجاح المشاريع المستقبلية.  التواصل لإ

أهداف الحدث

8

05

ي قائدة 
ي أن تكو�ض

ي ميرسة, فهذا يع�ض
»أن تكو�ض

ي إيصال المعلومة وذلك باستخدام طرق 
مبدعة �ض

ي 
وأساليب تدريبية مبتكرة, وبالتاىلي المساعدة �ض

ي 
اكتشاف ميرسات مبدعات. أنا جدا فخورة كو�ض
ميرسة تدريب بالجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة.«
ي مريم الحارصن

ميرسة تدريب WLDP - سلطنة عمان
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عند تطوير وتصميم س�ي عمل برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة 
ن عىل الأجزاء ذات  ك�ي عىل المستوى العالمي )WLDP(، فإن من المهم ال�ت

ي التدريب، 
الصلة من المراجع الثمانية، واستخالص جوهر العنارص الأربعة �ن

دة، والفكرة الرئيسية وأهداف الحدث.  والوفاء باحتياجات المجموعة المحدَّ
ويتضمن حدث برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي 
)WLDP( مرجعان إلزاميان، »التنمية الشخصية« »وفهم القيادة«، بالإضافة 

إىل أجزاٍء مختارٍة من مراجع أخرى. وليس من المقصود أن يتم تدريس 
ي ندوٍة واحدة، وليس من المقصود أيًضا أن تؤدى 

جميع المراجع مجملًة �ن
المشاِركات المراجع الثمانية كلها.

َل منهاج برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي  ن يخ�ت
ي هذا الشكل إىل اليسار بمكوناته الأربعة:

)WLDP( �ن

ي 
اتك �ن ي مع الناس واربطي مهاراتِك القيادة ومعرفتِك بخ�ب

1.  التواصل – ابد�أ
التنمية الشخصية

رُجي عن المألوف  2.  التوّسع – دعمي معرفتِك بالمعلومات الجديدة، اخُّ
وانطلقي إىل العالم

3.  التحدي – فكري خارج منطقة الأمان والنطاق الفكري الضيق، تحمىلي 
المخاطر لنفسك والآخرين

4.  الفعل – ما الذي انجزته من هذا النشاط التعليمي؟ وكيف سأترصف من 
الآن فصاعدا؟

هذه العنارص هي مفتاح الستفادة من عملية التعلم، سواًء كنا نرشد أفراًدا 
أو جماعات.

نامج؟  هل الحدث الذي تنظمينه له موضوع يُب�ن عليه ال�ب

ي أنِت النهر«: اليوم الأول = »عند مصب 
من أمثلة هذه الموضوعات: »كو�ن

ي = »رحلة النهر«، اليوم الثالث = »من أجل تدفق 
النهر«، اليوم الثا�ن

سلس«...

«، اليوم  ومثال أخر: »تخيىلي المزيد«: اليوم الأول = »تّخَيىلي المزيد ىلي
رشاد«، اليوم الثالث = »تّخَيىلي المزيد للمجتمع«،  ي = »تّخَيىلي المزيد لالإ

الثا�ن
اليوم الرابع = »تّخَيىلي المزيد للعالم«.... وهكذا. 

ي تعزيز س�ي العمل طوال الأسبوع، 
ومن الممكن أن يكون الموضوع مفيدًة �ن

ن الموضوعات. وبعض  وربط الأنشطة ببعضها البعض ببناء الجسور ب�ي
ي يمكن التعب�ي بها عن موضوع الحدث هي قول مأثور، أغنيٌة، 

الطرق ال�ت
صورة أو رمٌز، وهكذا. 

نامج المتوازن يتيح  نامج. فال�ب من المهم أن تحافظي عىل توازن محتوى ال�ب
، والتعارف والتواصل الجتماعي. حاوىلي  الوقت للمشاِركات من أجل التفك�ي
ي ثماره. تذكري أنه 

نامج بالكامل، واترِك وقًت للتعلم ح�ت يؤ�ت ي ال�ب
أل تمل�أ

ي البداية 
ي المشاِركات وأعضاء فريق التخطيط من إرهاق السفر �ن

ربما تعا�ن
وتحتاجن إىل الراحة. ومن الممكن أيًضا أن تشعر المشاِركات بالتعب بحلول 

اليوم الرابع، وقد يلزَم بعض الوقت للراحة. 

ي الحصول عىل أق� 
ن �ن تذكري أن المشاِركات قد قطعن سفرا طويال، ويرغ�ب

ي ذلك: التعرف عىل موضوعات أو مبادرات 
ة، بما �ن استفادة من هذه الخ�ب

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، والمشاركة 
ي تقاليد إرشادية أخرى 

الدولية من خالل معرٍض أو أمسية دولية، والمشاركة �ن
مثل حفالت السمر، ورفع العلم، وتأمالت الصباح، وأنشطة الستجمام، 

ومراسم الفتتاح والختام. ولكنهن فقد قطعن سفًرا طوياًل من جميع أنحاء 
العالم، وسوف يحتجن إىل المزيد من الوقت لستكشاف المكان أو البلد 

)التسوق، ومشاهدة المعالم السياحية(. 

عطاء ندوة إذا ناسب الأمر، أو  اء من خارج الجمعية لإ ي استضافة خ�ب
فكري �ن

متحدث رئيسي أثناء الفتتاح إذا توفر الشخص المناسب محّلًيا.

المرونة هي المفتاح الرئيسي لتخطيط برنامجِك؛ فلديك العديد من الأشياء 
ي يجب إنجازها أثناء الأسبوع. فربما تقومي بتغي�ي موعد ندوة تقرر 

ال�ت
إلقاؤها، أو تغي�ي هدف إحدى الدورات، وربما يحدث ذلك قبل الموعد 

ٌء  ي
ي أي وقٍت قبل الحدث، وهذا سث

ات �ن . قد تحدث هذه التغ�ي بوقت قص�ي
طبيعي.

نامج 06مجرى الحدث / بناء ال�ب
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ي لتطوير القيادة 
نامج الوط�ض مثال عىل ال�ب

: تدريب المدربات، مايو 2013 ي
برنامج الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( لتطوير القيادة عىل مستوى وط�ض

ي الجمعية.
استحضار عنا� )WLDP( للمنظمات الأعضاء �ض

ي أنِت النهر....
كو�ض

الأحد السبت الجمعة الخميس الأربعاء الثالثاء ن ثن�ي الإ الأحد 

5/12 5/11 5/10 5/9 5/8 5/7 5/6 5/5

المغادرة

لتدفق سلس

)هل أنا مستعدة 
للرحلة؟(

رحلة النهر

)كيف أفعل ذلك(

رحلة النهر

)كيف أفعل ذلك(

تبدأ الرحلة

)ما الذي أحتاجه للرحلة، 
تحديد الهدف(

عند مصب النهر

)أين نحن اليوم(

الفطور  

وصول فريق التخطيط 
ي 

ي اليوم الثا�ن
�ن

ي 1.30 م ويبدأ 
الغداء �ن

ي 3:00 م. 
العمل �ن

ي 
يتواصل العمل �ن

اليوم الرابع والخامس 
ح�ت وصول المشاِركات

 - 7.30
09:00 ص

ألوان، تأمالت وأنشطة الصباح  – 8.45
09:30 ص

مغادرة 
المشاِركات

استجواب 
وتقييم فريق 

التخطيط

والمغادرة

9. تطوير وتسليم 
تدريب عىل مستوى 

ي
وط�ن

الأداء وآراء الزميالت

)Henley( هينىلي

تدريب عىل تطوير 
القيادة

)ثالث ساعات(

9.00 – 17.00 آراء 

بدأ الستشارات

 ، 6. المهارات، اتجاه التفك�ي
وقيم التدريب

)الستجابة للتنوع( 

 )WAGGGS( 7. سياسة
رشادية بشأن  والمبادئ الإ
تدريب الكبار والتعلم 

والتنمية 

1. الجلسة التوجيهية 
وإعالن موضوع 

نامج ال�ب

2. الأهداف 
المتوَقعة من 

التدريب والعمل 
معا 

 - 09:30
11:00 ص

احة اس�ت  - 11:00
11:30 ص

10. تطوير وتوصيل 
تدريب عىل مستوى 

ي
وط�ن

يتبع

محاكاة التدريب تدريب

تقييم احتياجات المنظمة 
العضو، واحتياجات 

ن  المتدربات، والموازنة ب�ي
الأولويات

3. مقدمة عن 
)WAGGGS( و 

)WLDP( والمراجع.

11:30 ص 
- 1:00 م

الغداء  1:00 م- 
03:00 م

11. تطوير وتوصيل 
تدريب عىل مستوى 
وطنييتبع والخالصة

8. العمل الفردي، 
تصميم التدريب

14. يوم المدربة
قليميات 12. آراء المديرات الإ

13. تطوير إطار العمل 

 4. عرض تقديمي 
تفاعىلي للمراجع 

الثالث.

03:00 م - 
04:30 م

احة اس�ت 04:30 م - 
05:00 م

14. الجلسة 
الفتتاحية: التبادل، 
والتصال، والعمل 

والتحدي 

15. تعهدي 
. ّ الشخ�ي

8. العمل الفردي، 
تصميم التدريب

بيان موجز

التدبر والخالصة 13. تطوير إطار العمل
5. المراجع الثالث 

بالتفصيل

من الممكنباكس 
لودج وجولة مكتب 
W)متطوعي باكس 

لودج(

05:00 م - 
06:30 م

العشاء 06:30 م - 
08:00 م

التقييم والحفل 
الختامي

ليلة مفاجأة

ليلة المشاِركات )تبادل 
ي 

ات الشخصية �ن الخ�ب
مجال التدريب، وذلك 

باستخدام العرض 
المرسحي للمواقف 

الشخصية(

ي لندن
ليلة خارجية �ن

ليلة الفتتاح / حفل 
الفتتاح الرسمي 

جلسة تعارف جماعية 8:00 م - 
9:30 م
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ي لتطوير القيادة 
نامج الوط�ض مثال عىل ال�ب

دف�ت المذكرات التعليمي 

ن المشاِركات من الكتشاف والتدبر  دف�ت المذكرات التعليمي هي وسيلة تمكِّ
ة الندوة وأثناء حضور المشاِركات  ي رحلة تعلُّمهن الشخصية. طوال ف�ت

�ن
ي موضوع 

للجلسات واكتشافهن لموضوعات جديدة أو طرق جديدة للتفك�ي �ن
ي 

، فإننا نشجع المشاِركات عىل استخدام دف�ت المذكرات التعليمي ال�ت ن مع�ي
نقدمه لهن للتفك�ي فيما تعلمنه، ولتسجيل المالحظات، ولستخدامها أثناء 

فعاليات الحدث الأخرى، وذلك لمواصلة رحلة تعلمهن.  

ي تأخذها المشاِركات أو 
وتختلف المذكرات التعليمية عن المالحظات ال�ت

ي تُنَقل عىل الورق أثناء الجلسات. 
الأشياء ال�ت

الَتَدبر 

ي 
ي كينونة النفس، ورغبتهم �ن

ي هو قدرة البرسث عىل التأمل �ن
الَتَدبر الذا�ت

معرفة المزيد عن طبيعتهم الأساسية ونواياهم وجوهرهم. ويساعدنا 
ات التعلم لدينا، وعىل فهم النتائج  ي عىل استقاء المع�ن من خ�ب

الَتَدبر الذا�ت
ي استوعبناها، ويحثنا عىل 

ي خرجنا بها، كما يساعدنا عىل إدراك الأشياء ال�ت
ال�ت

ي قدما. 
الم�ن

، عىل  ي
ي يمكن أن يتخذها التدبر الذا�ت

هناك العديد من الأشكال المختلفة ال�ت
سبيل المثال: الأفكار الداخلية أو التأمل، والتعب�ي الخارجي مثل الكتابة، 

والمناقشات، والأشكال الفنية أو الموسيقى، وهكذا.

ة سابقة،  ي خ�ب
ء تعلمتيه أو �ن يٍ

ي سث
اَلتَدبر هو عادة البحث أو التفك�ي الجدي �ن

ويمكن تقسيم عملية التدبر إىل ثالثة مراحل:

ات، وأفكارهن عنها اتهن السابقة، وفهمهن لتلك الخ�ب ي خ�ب
•  التفك�ي �ن

•  التدبر فيما تعلمنه من تجربٍة ما

ي ينتج عنها أفضل نتائج وأفضل أداء، وكيف 
•  المعرفة عىل طرق التدبر ال�ت

يتم تطبيق ذلك

وسوف تساعد عملية التدبر المشاِركات عىل تحويل بعض الأفكار من كل 
دورة إىل واقع ملموس.

المشاريع وخطط العمل

عداد  ي الندوة إكمال »مهام ما قبل التدريب« لإ
يُطَلب من المشاِركات �ن

أنفسهن لحضور حدث برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى 
وع ما بعد  عالمي )WLDP(، وبالمثل، يُطَلب من المشاِركات أيضا تنفيذ »مرسث

التدريب«. وتتعلق هذه المشاريع أو خطط العمل بمرجع »تنمية القدرات 
الذاتية«، كما تتعلق أيضا بموضوع هذا الحدث. وينبغي أن تكون هذه 

ي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
المشاريع لصالح المنظمة العضو �ن

الكشافة )WAGGGS( التابعات لها، أو لصالح المجتمع. ولذلك يجب 
ًا عىل المنظمة  ك أثًرا كب�ي وًعا يُنَتظر منه أن ي�ت عىل المشاِركات تنفيذ مرسث
العضو التابعات لها، أو أثًرا عىل البيئة المحيطة والمجتمع، أو أثًرا عىل 

الفرد وصالته الجتماعية، أو أثًرا عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
ي 

الكشافة )WAGGGS( بصفتها منظمة تعليمية، وذلك من خالل مشاركتهن �ن
 .)WLDP( برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي

من أمثلة مشاريع ما بعد التدريب:

يدز ية / الإ وس نقص المناعة البرسث • تعليم 50 امرأة عن ف�ي

ي فناء مدرسة
• غرس 1000 شجرة �ن

ي
• تنظيم دورة تدريبية عن التنوع والتفاهم الثقا�ن

ومن المهم إتاحة ما يكفي من الوقت عند تخطيطك لهذا الحدث، وذلك 
ات  ح�ت تتمكن المشاِركات من إنتاج خطط عملهن والتشاور مع الميرسِّ

إذا لزم الأمر )عيادة التدريب عىل سبيل المثال(، مما ينتج عنه أن تشعر 
ي قدًما وتنفيذ خططهن. 

المشاِركات بأنهن عىل أهبة الستعداد للم�ن

من خالل »حزمة معلومات فريق التخطيط« هذه، فسوف نقدم لِك قالًب 
وع شخ�ي )انظري المادة 17، الموارد والدوات(. وهذا  لخطة عمل مرسث

وع  ي الحدث أثناء عملية تكوين رؤية المرسث
القالب سوف يرشد المشاِركات �ن

وأهدافه، وسوف يساعدهم أيًضا عىل تحديد معالم الخطة والإجراءات، 
تِّبة، وإعداد قائمة بالموارد  ي النتائج والآثار الم�ت

وتحديد الأهداف، والنظر �ن
والدعم المطلوب، وتحديد التواريخ والجداول الزمنية بشأن إجراءات 

التنفيذ. 

الرجاء التأكد من أنِك قد جمعِت خطة العمل الكاملة من كل مشاِركة بحلول 
ونية، وذلك ح�ت يتم تسجيل  نهاية هذا الحدث، سواء كانت ورقية أو إلك�ت
اف عليها بطريقٍة أك�ث يرًسا. وقد قامت  رسث تلك الخطط، وح�ت نتمكن من الإ

ونًيا، وأخرى قد  ي بمسح تلك الخطط إلك�ت
ي الماىصن

بعض فرق التخطيط �ن
ي موقع 

ونًيا عىل جهاز حاسوب �ن طلبت من المشاِركات أن يرفعن الخطط إلك�ت
ي المساحة المخصصة لهذا 

الحدث، أو رفعها عىل منصة )GLOW( الرقمّية �ن
الحدث. 

ومن الممكن استخدام منصة )GLOW( الرقمية ومواقع التواصل الجتماعي 
الأخرى مثل فيسبوك )Facebook( لمتابعة مشاِركات الحدث، ويمكن 

ن بعضهن  للمشاِركات أيضا أن يستخدمنها كوسيلة لتبادل نتائج مشاريعهن ب�ي
البعض.   

06أهداف الحدث
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قبل كل حدث، تقوم موظفات قسم تطوير القيادة، والتابعات للمكتب 
العالمي، بتخصيص وقًتا لدراسة أفضل تشكيٍل ممكن لفريق التخطيط، 

نامج الجمعية العالمية لتطوير  ات ل�ب فضاًل عن دراسة إمكانية توافر الميرسِّ
ي هذه الأثناء، تقوم الموظفات 

القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP(. �ن
ات، ومستويات  ات، وتنوع الخ�ب بدراسة أهداف الحدث، ومواطن قوة الميرسِّ
ي الفريق، وكيفية تقديم الدعم من داخل الفريق 

التنمية القيادية المختلفة �ن
ومن المكتب العالمي. 

نامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة  يجب أن يحتوي فريق التخطيط لل�ب
عىل مستوى عالمي )WLDP( عىل تمثيال متوازنا من:

•  الكيان المضيف التابع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات   
الكشافة )WAGGGS(، سواء كان إقليًما أو مركًزا عالمًيا

ات الممثالت لأقاليم أخرى •  الميرسِّ  

•  فريق موارد برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل   
)WLDP( مستوى عالمي

يتكون فريق التخطيط عادة من مجموعة دولية عددها 6 - 8 أشخاص. رئيسة 
ة واحدة من الكيان  ي بعض الأحيان نائبة رئيسة الفريق(، ميرسِّ

الفريق )و�ن
ات برنامج  المضيف )مركز عالمي / منظمة عضو / إقليم(، 2 أو 3 من ميرسِّ

ي طور النمو، 
ات �ن الجمعية العالمية )WLDP( المتمرسات، 1 أو 2 ميرسِّ

.)WAGGGS( وموظفة واحدة من الجمعية العالمية للمرشدات

ة  من المهم أن تكون رئيسة فريق التخطيط عىل علم واضح بمدى خ�ب
ة ضمن الفريق، فيجب  ات تنقصهن الخ�ب أعضاء الفريق. إذا كان هناك ميرسِّ

. ينبغي لهؤلء  ي
عىل الرئيسة أن تكون مدركة لهذا ح�ت تقدم لهن الدعم الكا�ن

ات، أو يكون  ي للميرسِّ ات أن يكون قد سبق لهن حضور حدث تدري�ب الميرسِّ
ة ذات صلة. لذا يجب عىل رئيسة الفريق أن تكون عىل علم إذا  لديهن خ�ب

ي من توف�ي الدعم 
ما كان أحد أعضاء الفريق بحاجة إىل التدريب ح�ت تتمك�ن

لهن.

نحن نوىص بأن تتخذ الرئيسة الجديدة مرشدة لها، أو بإمكاننا أن نتيح 
ي 

الفرصة للرئيسة الجديدة لكي تتعلم عن قرب من رئيسة أخرى أثناء عملها �ن
مكان حدث أخر. 

07هيكل فريق التخطيط

»ان برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل 
ي 

مستوى عالمي يشكل نقطة تحّول- ل رجوع عنها!- �ض
ي عىل 

نامج، المب�ض ي اذ ان ال�ب
الرحلة القيادية والنمو الذا�ت

قيم راقية، يحث المشاركة عىل اهمية تحمل مسؤولية 
ي والسعي الدائم اىل ان تصبح  افضل 

تطورها الذا�ت
». نسخة عن ذاتها...نسخة تنعم بالسلم الداخىلي

اميىلي باسيل الفغاىلي

ي لجنة الحكومة للجمعية العلمية – لبنان 
 ميرسة WLDP و عضو �ن



13

ات المستِجدات أك�ب لضمان توف�ي الدعم  ات المتمرسات إىل الميرسِّ الميرسِّ
المطلوب. 

رئيسة فريق التخطيط )ونائبتها(
ن رئيسة »فريق التخطيط« بواسطة أو بالتشاور مع »فريق تطوير 

َّ تُع�ي
القيادة«.  وتقود الرئيسة أعضاء فريق التخطيط عن طريق إعطاء التوجيهات 

نامج. لوضع وتنفيذ ال�ب

ي حركة المرشدات وفتيات 
ة راسخة �ن ينبغي للرئيسة أن يكون لديها خ�ب

ي بيئة دولية.  وينبغي لها أن 
الكشافة، وأن يكون لديها القدرة عىل العمل �ن

نامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي  تكون عىل دراية ب�ب
ي فرق التخطيط. وإذا كانت ترأس فريقا 

ة �ن )WLDP(، وأن يكون لديها خ�ب
هن من  للمرة الأوىل، فسوف يتم دعمها من ِقبل فريق تطوير القيادة وغ�ي
ات أو رئيسات برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى  ميرسِّ

ة.  عالمي )WLDP( ذوات الخ�ب

من مهام رئيسة فريق التخطيط، التأكد من أن قيم الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( جلية أثناء تخطيط وتقديم 

نامج.  نامج، وأن مهمة ورؤية الجمعية هي المحور الرئيسي لل�ب ال�ب

ينبغي أن يتألف فريق تخطيط برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل 
مستوى عالمي )WLDP( من ستة إىل سبعة أفراد، وذلك تبعا لمواصفات هذا 

الحدث، وللتمثيل المتوازن من:

•  الكيان المضيف التابع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
)WAGGGS(، سواء كان إقليما أو مركزا عالميا

ن من الأقاليم المختلفة عىل الأقل ات الممثالت لثن�ي •  الميرسِّ

•  مكان الحدث المضيف

•  فريق موارد برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي 
)WLDP(

ي فريق 
ات المتطوعات �ن : الميرسِّ يمكن أن تشتمل الأدوار عىل ما يىلي

التخطيط، ممثلة المركز العالمي، ممثلة فريق تطوير القيادة التابع للجمعية 
هن من موظفات الجمعية العالمية  العالمية للمرشدات )WAGGGS(، وغ�ي

قليميات ومديرات التنمية  ي فريق التخطيط )عىل سبيل المثال المديرات الإ
�ن

التنفيذيات(.

ات الجمعية العالمية للمرشدات  من المستحسن أل يزيد عدد ميرسِّ
، وذلك ح�ت تكون نسبة  ن ي فريق التخطيط عن اثنت�ي

)WAGGGS( الجديدات �ن

ي فريق التخطيط
08أدوار ومسؤوليات كل عضو �ض
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ي العتبار كرئيسة فريق التخطيط:
ي يجب أن تؤخذ �ن

الأشياء ال�ت

•  والمرونة هي المفتاح الرئيسي

ي صبورة
•  كو�ن

•  حافظي عىل حيادِك

•  تقبىلي القليل من الغموض وعدم الوضوح

•  انظري لالأمور من جميع وجهات النظر

•  اطرحي التساؤلت بشكل مناسب لستكشاف القضايا واستخالص فرص 

التعلم للجميع

•  اختاري أفضل الطرق لتلبية احتياجات المجموعة

•  اقيمي بيئة آمنة لتشجيع الثقة المتبادلة

ي أهداف الجماعة
ي �ن

•  ساعدي عىل الحفاظ عىل اتجاه واضح ونقطة تال�ت

ي أن يجب عىل رئيسة فريق التخطيط أن تكون مدركة لحتياجات 
مما يع�ن

ي اعتبارِك، وعدىلي خططِك وفقا 
الفريق طوال الوقت، ضعي هذا الهدف �ن

لحتياجات الفريق والمشاِركات خالل الحدث.

• استمعي • تواصىلي • تساءىلي • تعامىلي مع المشكلت • استغىلي الآراء 

والتقييمات

مسؤوليات رئيسة فريق التخطيط

اتيجي لهذا الحدث 1.  تقديم التوجيه الس�ت

نامج، والتأكد من تلبية احتياجات المشاِركات 2.  تطوير وتقديم ال�ب

ي الفريق.
3.  تحديد وتوزيع المهام وفقا لنقاط القوة لكل عضو �ن

4.  رئاسة اجتماعات التخطيط، والجتماعات خالل الندوة

5.  التواصل مع أعضاء فريق التخطيط بانتظام

6.  العمل جنبا إىل جنب مع بقية أعضاء فريق التخطيط

ات أول بأول 7.  إطالع فريق تطوير القيادة بالمتغ�ي

نامج، فضال عن  8.  العمل بشكل وثيق مع مضيفات الحدث عىل جوانب ال�ب
التفاصيل العملية 

انية ن 9.  التأكد من أن أنشطة الندوة ل تتجاوز الم�ي

10.  التأكد من حصول كل عضو من أعضاء فريق التخطيط عىل الدعم 
والمساندة المطلوبة أثناء وضع خطط الجلسات وأثناء التنفيذ

11.  التأكد من أن فريق التخطيط يعمل معا كفريق واحد ويساند كل منهن 
الأخرى

12.  التأكد من أن أعضاء الفريق ُمحَفزات طوال الوقت

13.  العمل عىل ضمان إمداد المشاِركات بالبيئة التعليمية الجيدة

14.  التأكد أن كل مشاِركة قد أُعِطيت الفرصة لتطوير قدراتها القيادية

ي ختامها
15.  التأكد من الحصول عىل التقييم من المشاِركات خالل الندوة و�ن

16.  تقديم التقارير إىل فريق تطوير القيادة

ء الوحيد الذي أوصت به رئيسات فرق التخطيط لالأحداث السابقة  ي
السث

ي ذلك، عىل أن تكون 
هو أن تتخذ الرئيسة الجديدة مرشدة لها إذا رغبت �ن

ي فريق التخطيط. فهذه فرصة جيدة ح�ت يكون 
المرشدة أيضا عضو �ن

ي دور الرئاسة، وأن تكون 
ة سابقة �ن ، ولديها خ�ب بجوارِك مرشدة مساِندة لكي

قادرة عىل دعم الرئيسة الحالية وأعضاء فريق التخطيط الأخريات. ومن 
سابق تجارب رئيسات فرق التخطيط المستجدات، فقد أعربن عن أنهن 

ي 
ة سابقة �ن قد استحسنَّ قدرتهن عىل مناقشة خططهن مع شخصا له خ�ب

ي فريق التخطيط
أدوار ومسؤوليات كل عضو �ض
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تخطيط الدورات. وكذلك فإن وجود مرشدة لرئيسة الفريق عىل مرأى من 

الجميع يظِهر لفريق التخطيط وللمشارِكات أن كلنا نخوض رحلة تعلم، وأن 

شارة إىل  ي التعلم من أدوارنا. ومن المفيد أيضا الإ
بإمكاننا جميعا أن نستمر �ن

هذه النقطة عند إعدادِك دورة عن تطوير القيادة، حيث أنها تُظِهر بعض 

النقاط المهمة للمشاِركات عن قدرة الجميع عىل التعلم أثناء مراحل الحياة 

المختلفة.

ات( أعضاء فريق التخطيط )الميرسِّ

مسؤوليات أعضاء فريق التخطيط

1.  العمل بشكل وثيق مع رئيسة الفريق والأعضاء الأخريات عىل التخطيط 

نجاز الناجح لهذا الحدث  والإ

2.  العمل بجد للتأكد من أن أهداف وغايات الندوة قد تم إنجازها

3.  حضور جميع اجتماعات التخطيط نظرا لأهميتها

4.  التواصل بشكل منتظم مع رئيسة الفريق وأعضاء فريق التخطيط 

الأخريات

ورة 5.  الستجابة الفورية لجميع المراسالت واتخاذ المبادرات عند الرصن

ي دورها
6.  مساندة رئيسة فريق التخطيط �ن

ي 
7.  تطوير وتقديم خطط الجلسات ومناهج الدورة، وتقديم الدورات �ن

افية وقتها بطريقة اح�ت

8.  العمل معا كفريق تخطيط واحد ومساندة كل منهن لالأخرى

9.  المشاركة الكاملة والتواجد المستمر أثناء حدث برنامج الجمعية العالمية 

لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP(، مع حضور الدورات، 

ي أعضاء فريق التخطيط. 
والأنشطة، والجتماعات مع المشاِركات وبا�ت

ي التأكد 
كة �ن ُكال من الرئيسة وأعضاء فريق التخطيط لديهن مسؤولية مش�ت

من أن الندوة تس�ي بنجاح، وأن أهدافها قد تحققت، والحرص عىل أن رسالة 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( قد تحققت.

وينبغي للمشاِركات تجربة فرصة دولية فريدة من نوعها لتنمية مهاراتهن 

  .)WAGGGS( ي سياق الجمعية العالمية للمرشدات
القيادية �ن

 عضو فريق التخطيط من المكان المضيف

 )مركز عالمي / إقليم / منظمة عضو(

عامة، فإن مسؤوليات عضو فريق التخطيط من المكان المضيف هي نفس 

المسؤوليات من القائمة الموضحة أعاله. ولكن توجد مسؤولية إضافية، وهي 

ن المكان المضيف.  ن رئيسة فريق التخطيط وب�ي العمل كهمزة الوصل ب�ي

ي تفاصيل مثل:
المساعدة �ض

قامة   •  الإ

 •  وسائل النقل

ات ي استخراج التأش�ي
 •  المساعدة �ن

اب  •  الطعام والرسث

 •  تنظيم الوصول والمغادرة

مدادات الثابتة والأخرى  •  الإ

 •  توف�ي غرفة لفريق التخطيط

 •  التصوير والطباعة

 •  تقديم المساعدة كمندوبة للفريق

ه، والتعرف عىل مزودي  ن  •  التعرف عىل الأماكن المحلية الصالحة للت�ن
ن الخدمات والموارد المحلي�ي

 •  التعرف عىل القدرة الستيعابية لمب�ن أو مكان الحدث، والتعرف عىل 
قدرات الموظفات والمتطوعات العامالت فيه، وخالفه 

ات الجديدات أو المستجدات  الميرسِّ

ات الجمعية العالمية  بعد حضور المشاِركات لورشة عمل تدريب ميرسِّ
ي 

للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، يتم دعوة بعضهن للمشاركة �ن
فريق التخطيط لحدث برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى 
ي لتطوير القيادة )NLDP(.  وخالل 

نامج الوط�ن عالمي )WLDP( أو لحدث ال�ب
ي أداء 

ات متمرسات يساعدهن �ن هذا الحدث يتم إرشادهن بواسطة ميرسِّ
ات  عملهن. وبنهاية الحدث، تقّيم رئيس فريق التخطيط لهذا الحدث الميرسِّ

ي الجمعية العالمية 
المستجدات، وتقدم توصيات لفريق تطوير القيادة �ن

ات مستويات الكفاءة المطلوبة  للمرشدات )WAGGGS(. إذا استوفت الميرسِّ
ات الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS(، فسوف يتم تعينهن.  من ميرسِّ

ي فريق التخطيط
08أدوار ومسؤوليات كل عضو �ض
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ات أو أعضاء فريق التخطيط الجديدات أو  مسؤوليات الميرسِّ
المستجدات

1.  العمل بشكل وثيق مع رئيسة الفريق والأعضاء الأخريات عىل التخطيط 
نجاز الناجح لهذا الحدث  والإ

2.  العمل بجد للتأكد من أن أهداف وغايات الندوة قد تم إنجازها

3.  حضور جميع اجتماعات التخطيط نظرا لأهميتها

4.  التواصل بشكل منتظم مع رئيسة الفريق وأعضاء فريق التخطيط 
الأخريات

ورة 5.  الستجابة الفورية لجميع المراسالت واتخاذ المبادرات عند الرصن

ي 
ي أعضاء فريق التخطيط �ن

ي دورها وكذلك مساندة با�ت
6.  مساندة الرئيسة �ن

أدوارهن

ي وقتها 
7.  تطوير وتقديم خطط الدورات ومناهجها، وتقديم الدورات �ن

افية بطريقة اح�ت

8.  العمل مع ميرسة متمرسة كمرشدة لها، ومساعدتها عىل تطوير وتقديم 
الدورات

9.  العمل معا كفريق تخطيط واحد ومساندة كل منهن لالأخرى

10.  المشاركة الكاملة والتواجد المستمر أثناء حدث برنامج الجمعية العالمية 
لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP(، مع حضور الدورات، 

ي أعضاء فريق التخطيط.
والأنشطة، والجتماعات مع المشاِركات وبا�ت

ي عملية التقييم وجمع الآراء والتعليقات عىل 
11.  تقييم الذات والمشاركة �ن

ة بالتعاون مع رئيسة الفريق أو المرشدة أو كلتيهما التنمية الذاتية كميرسِّ

ي المجال
اء �ض خ�ب

نامج«،  ي الفقرة 6 من هذه الوثيقة »مجريات الحدث وبناء ال�ب
حسب ما ورد �ن

اء من خارج الجمعية العالمية إىل الحدث، إذا كان  فمن الممكن دعوة خ�ب
ي 

ذلك مناسبا. فمن الممكن استقدام خب�ي أو مدرب خارجي للمساعدة �ن
ن أيضا إىل خب�ي  تحض�ي وإعطاء موضوع أو جلسة محددة.  وقد تحتاج�ي

ي موضوع 
ته �ن ي الموقع كجزء من الحدث، وذلك بسبب خ�ب

خارجي ليعمل �ن
ن سيتم تغطيته أثناء الحدث. نحن ل ننتظر منِك أنِت وأعضاء فريق  مع�ي
التخطيط أن تكونن عىل دراية تامة بكل المواضيع، فدورِك الأساسي هناك 

هو تيس�ي عملية التعلم. 

ي مجال 
وبالنسبة لبعض الفعاليات، فبإمكانِك استضافة متحدث أو مدرب �ن

محدد مثل مهارات التدريب، بناء الفرق، التنوع، أو نظرية القيادة. وقد 
ن من الدولة المضيفة، ومن المناسب أن يكونوا من  يكونوا أفرادا محلي�ي

ن المرأة الأخرى. ي منظمات تمك�ي
ن �ن العامل�ي

ومن المحتمل أن يكون أحد أعضاء فريق التخطيط الخاص بك أو الفريق 
المضيف عىل علم بشخص يمكنِك استضافته لعرض أفكاره ولتعزيز هذا 
الحدث. فقط تأكدي من أن هذا الشخص سوف يقدم استفادة حقيقية 

لمضمون الندوة، وأن المشاِركات سيتعلمن من وجوده هناك، وأن هذا ليس 
قحام شخصا تعرفينه وتعتقدين أنه قد يكون ذي فائدة. لإ

ن ستورو Helen Storrow، عادة ما نقوم  ي ندوة هيل�ي
عىل سبيل المثال �ن

ي مجال القضايا البيئية أو علم 
ا �ن ي فريق التخطيط خب�ي

ن عضوا �ن بتعي�ي
ي مثل 

المناخ. قد يكون هذا الخب�ي امرأة شابة سبق لها حضور حدث بي�أ
»مؤتمرات الأمم المتحدة لالأطراف« )COP( مع فريق »المنارصة« التابع 

ي هذا 
ة �ن للجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS(، أو قد يكون مرشدة خب�ي

 . ي
المجال لأنه جزءا من مجال دراستها أو مشوارها المه�ن

ي فريق التخطيط
08أدوار ومسؤوليات كل عضو �ض
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ن بالنشاط،  ن ي فريق التخطيط أن يتم�ي

ات �ن المشاَركة يجب عىل الميرسِّ
عاكفات عىل عملهن، وداعمات لبعضهن البعض، وداعمات لِك طوال أسبوع 
الندوة بصفتِك رئيسة الفريق. ول يقترص دورهن فقط عىل تقديم جلساتهن، 

بل ويجب عليهن أيضا تقديم الدعم إىل المشاِركات عند الحاجة، وعليهن 
ي الخدمات اللوجستية عند اللزوم )إعداد الغرفة، 

أيضا تقديم يد العون �ن
الحفاظ عىل النظافة، إلخ(، وكما عليهن أيضا تقديم الدعم لبعضهن عن 
ي توزيع المجموعات، وتقييم أداء 

طريق حضور الجلسات، والمساعدة �ن
ء يحتاجه الفريق، لأنِك قد تضطري  ي

بعضهن البعض. المرونة هي أك�ث سث
ء أخر أثناء الأسبوع، وذلك عندما  ي

لتغي�ي الجلسات أو س�ي العمل أو أي سث
تصبح احتياجات المشاِركات أك�ث وضوحا لِك. 

ي 
العافية )الحالة الصحية( يجب عليِك كرئيسة فريق التخطيط أن تكو�ن
عىل دراية بعافيتِك وبعافية أعضاء فريقِك أثناء الحدث. تأكدي من أن 

جميعكن تحصلن عىل الرعاية الالزمة، وأن لديكن كل ما تحتاجنه من راحة 
الذهن، والتفاعل الجتماعي والحتياجات المادية مثل الغذاء والهواء 

النقي والراحة. هل يشعر الجميع بالستعداد لدوراتهن القادمة؟ وهل نال 
الجميع ما تكفيهن من الراحة والمساحة الشخصية ح�ت يتمكّن من استعادة 

ي التعب�ي عن 
؟ وهل يشعرن بالراحة �ن نشاطهن استعدادا لأنشطة اليوم التاىلي

احتياجاتهن لِك؟  

ورية لفريق التخطيط لتقييم اليوم المنتهي  الجتماعات  الجتماعات رصن
ي 

ي الجتماعات المتكررة �ن ، ولكن حاوىلي أن تتجن�ب والتحض�ي لليوم التاىلي
أوقات متأخرة أو مبكرة من اليوم )أو كليهما( أثناء أسبوع الندوة. ولقد 

لوحظ أثناء تنظيم الأحداث السابقة، أنه من الشائع أن يشعر بعض أعضاء 
ي اليوم الرابع، مما يستلزم حصولهن عىل 

رهاق الشديد �ن فريق التخطيط بالإ
القليل من الراحة. 

ي عىل دراية بها 
ي يجب أن تكو�ن

آليات عمل الفريق أحد الجوانب المهمة وال�ت
ن بعض  كرئيسة فريق التخطيط هي آليات العمل داخل فريقِك. ربما تعرف�ي

ي 
الأعضاء مسبقا، وربما يعرف بعض الأعضاء بعضهن البعض، بينما البا�ت
لم يسبق لهن التعارف. ولكن دائما ما يكون تشكيل الفريق جديدا نظرا 

ي العتبار أثناء عملية 
ي يجب أن تؤخذ �ن

للمجموعة بأكملها. من الأشياء ال�ت
التخطيط وطوال الحدث هي هيكل الفريق والروح المعنوية للمجموعة. 

 . ي فريق دوىلي
ن �ن ي حسبانِك أنِك تعمل�ي

الوعي الدوىلي  عليِك أن تضعي �ن
ي طرق تنفيذ المهام، وأن فهمنا للمواضيع 

سوف تجدين أن هناك تعدد �ن
والقضايا يختلف من فرد لأخر، لذلك عليِك أن تدركي هذه الأمور وأن تدركي 

ها عىل العمل كفريق. قد تحدث بعض الخالفات، وسوف  احتمالية تأث�ي
ي قد تطرأ هي: اللغة 

ن إىل إيجاد حل لها. بعض أسباب الخالفات ال�ت تحتاج�ي
ي 

امنا بالمواعيد، طريقتنا �ن ن أو استخدامنا للكلمات، إدراكنا للوقت ودرجة ال�ت
التعامل بشكل رسمي أو غ�ي رسمي، وهكذا. 

طرق العمل 

عليِك أن تتأكدي من قدرتكن كفريق التخطيط عىل التصال والعمل معا 
ي الفريق لديها واجبات 

ي العتبار أن كل عضو �ن
عىل نحو فعال. مع الأخذ �ن

رشادية الأخرى،  ي وقتها الخاص مثل الأدوار الكشفية والإ
أخرى تعمل عليها �ن

ي العمل 
والمسؤوليات الشخصية، والأرسة، والوظيفة. وقد تجدين صعوبة �ن

اماتك من مناطق زمنية مختلفة، ولذلك يجب  ن ي بيئة دولية مع مراعاة ال�ت
�ن

ي العتبار عند التصال. 
عليِك أخذ ذلك �ن

بمجرد اعتماد أعضاء فريق التخطيط، حددي مواعيد 2 أو 3 اجتماعات 
نت بواسطة برنامج سكايب )Skype(، ثم  ن�ت رئيسية لأعضاء الفريق ع�ب الإ

ي لمتابعة التصالت الفرعية عند الحاجة. وتأكدي 
و�ن لك�ت يد الإ استخدامي ال�ب

ي 
ي واقعية �ن

من أن لقاءات سكايب لها هدف وجدول أعمال واضح، وكو�ن
ي تقديرِك 

ي هذه اللقاءات، و�ن
تقديرِك للوقت الذي يمكن لالأعضاء قضاءه �ن

للجداول الزمنية والمواعيد النهائية. شجعي أعضاء فريق التخطيط عىل 
ي للعمل عىل دوراتهن 

و�ن لك�ت يد الإ التواصل مع بعضهن البعض بواسطة ال�ب
اضية كوسيلة للتواصل عند  معا. ويمكن استخدام منصة )GLOW( الف�ت
ضافة إىل صفحات الويكي Wiki، أو  الحاجة، من خالل المنتديات، أو الإ

بمشاركة الملفات. 

اجتماعات واتصالت فريق التخطيط
10
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معظم المعلومات المتعلقة بالتحض�ي للحدث، مثل: تفاصيل السفر، 

ات الدخول، سوف  قوائم تعبئة حقائب السفر، وخطابات التقديم لتأش�ي

يتم إعدادها وإرسالها للمشاِركات بواسطة المكان المضيف للحدث، أو 

ي 
قليم وخالفه. ولكن قد يرغب فريق التخطيط �ن المركز العالمي، أو الإ

إرسال معلومات إضافية للمشاِركات عن برنامج الحدث، أو عن بعض الأشياء 

ي معظم أحداث برنامج الجمعية العالمية 
ي يجب عليهن إعدادها. و�ن

ال�ت

ن عىل الأقل  لتطوير القيادة عىل مستوى عالمي )WLDP(، يتم إرسال اثنت�ي

ات الإخبارية أو التعاميم إىل المشاِركات قبل الحدث. وبإمكانك  من النرسث

ي 
و�ن لك�ت يد الإ ضافية بال�ب ي من المكان المضيف إرسال المعلومات الإ أن تطل�ب

للمشاِركات نيابة عنِك، وذلك إذا كان المكان المضيف عىل اتصال مسبق 

اضية )انظري المادة  بالمشاِركات، أو بإمكانك استخدام منصة )GLOW( الف�ت

12 »استخدام منصة )GLOW( كجزء من حدث )WLDP(« أدناه(. 

مهام ما قبل التدريب

ينبغي لمهام ما قبل التدريب المرَسلة إىل المشاِركات قبل الحدث أن تكون 

ي منهن أن يدرسن  ذات صلة بمحتوى هذا الحدث. احرىصي عىل أن تطل�ب

ي منهن  ي وقت ما أثناء الندوة، أو اطل�ب
ن سوف يطرأ استخدامه �ن مفهوم مع�ي

أن يجهزن شيئا مثل ملصق أو عرض ما حول هذا المفهوم، بحيث يمكن 

ي المشاِركات إذا سنحت الفرصة لذلك. 
تقديمه أو مشاركته معِك أو مع با�ت

أمثلة لمهام ما قبل التدريب:

 •  تواصىلي مع المشاِركات الأخريات من إقليمِك وجهزي عرضا إقليميا مدته 
5 دقائق )أغنية، رقصة، مرسحية هزلية ...( ليتم عرضها أثناء »الليلة 

الدولية«.

وع  ، أو مرسث وع من المجتمع المحىلي  •  اعّدي ملصقا يظهر قصة نجاح مرسث
ي تتبعينها، عن البيئة أو الستدامة البيئية، 

من المنظمة العضو ال�ت
يه معك. واحرصن

اضية )GLOW( وقومي بإنشاء ملفِك   •  رجاًء ادخىلي عىل المنصة الف�ت
ي قد فعلِت ذلك مسبقا. يرجى استكمال 

الشخ�ي عليه، هذا إذا لم تكو�ن
ي المزيد عن الجمعية العالمية للمرشدات 

دورة المساعدة التقنية، واعر�ن
وفتيات الكشافة )WAGGGS( من خالل استكمالِك دورة »مقِدمة عن 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(«، واستمري 
نت )i-Lead( و  ن�ت عىل هذا النهج باستكمالك دورات القيادة ع�ب الإ

)i-Discover( قبل حضورِك الندوة. سوف تُعَقد جلسات الندوة عىل 
اض بأنِك قرأِت المناهج التعليمية لتلك الدورات. أساس الف�ت

ي بلدك من جميع القطاعات -الحكومية 
ي عن القيادات النسائية �ن

 •  ابح�ث
والمدنية والجتماعية. 

ي نرسلها لِك ع�ب 
 •  يرجى حل اختبارات أساليب التعلم وأساليب القيادة، وال�ت

ي النتائج معِك، وشاركيها مع المشاِركات الأخريات أثناء  نت، واحرصن ن�ت الإ
الجلسة المناسبة. 

11وسائل التصال مع المشاِركات
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اضية كأداة مفيدة لفريق التخطيط  يمكن استخدام منصة )GLOW( الف�ت

والمشاِركات قبل وأثناء وبعد الحدث. 

يمكن لفريق التخطيط استخدام المنصة ليس فقط كمكان أساسي لحفظ 
 ،)Wiki( الوثائق، بل لتخطيط الحدث أيضا باستخدام صفحات الويكي

ها من الدوات المتاحة هناك، وكذلك يمكنهن استخدامها  والمنتديات، وغ�ي
للتواصل مع بعضهن البعض، ومع المشاِركات قبل الحدث.

ي دراسة المشاِركات لبعض أو كل مراجع 
ات قيمة عظيمة �ن وقد وجدت الميرسِّ

نت قبل الندوة كجزء من مهام ما قبل التدريب.  ن�ت دورة )i-Lead( ع�ب الإ

ات عىل التأكد من أن جميع المشاِركات قد انطلقن من  وهذا يساعد الميرسِّ
كة. ومنصة  مستوى تعلم أعىل، وأن جميعهن لديهن قاعدة معرفية مش�ت

اضية مكان جيد أيضا لنرسث قائمة مهام ما قبل التدريب، أو  )GLOW( الف�ت
لستعمالها كأداة تنفيذ تلك المهمات. ويمكن للمشاِركات استخدام مساحة 

الحدث عىل منصة )GLOW( لمشاركة نتائج مهام ما قبل التدريب، أو 
ء ما من خالل المنتديات  ي

يمكنهن التواصل مع بعضهن للعمل سويا عىل سث
 .)Wiki( أو بواسطة الويكي

بعد انتهاء الحدث، تصبح منصة )GLOW( مساحة متاحة للمشاِركات 
ي التواصل، ومشاركة المصادر التعليمية، والحصول عىل دعم 

لالستمرار �ن
ات إذا لزم الأمر. ويمكن أيضا استكمال عملية التقييم والرصد من  من الميرسِّ

خالل مساحة الحدث عىل منصة )GLOW(. عىل سبيل المثال، المنصة هي 
ي مشاريع 

مكان يتم تشجيع المشاِركات فيه عىل رسد أو مشاركة ما أنجزن �ن
العمل الخاصة بهن، عندئذ يمكن لفريق التخطيط أن يتواصلن معهن 

ليحصلن عىل المزيد من التقييمات. 

ن  عداد دورة )GLOW( لحدث برنامج )WLDP( أو )NLDP( الذي تعمل�ي لإ
 ،)WAGGGS( ي الرابطة العالمية للمرشدات

عىل تخطيطه، اتصىلي بالفريق �ن
ن أن تكون عليه.  ن المنصة بالشكل الذي ترغب�ي فبإمكانهن مساعدتِك عىل تجه�ي
فباستطاعتهن أن يستخدمن دورة حدث سابق كقالب لحدثك، بعدئذ يمكنِك 

تخصيصها لحدثك بمساعدة من منسقة فريق تطوير القيادة. 

وسائل التواصل الجتماعي

استخدام المشاِركات لوسائل التواصل الجتماعي لتبادل صور الفعاليات 
والبقاء عىل اتصال مع أصدقاء جدد أمر ل مفر منه. ففي العديد من 

الأحداث السابقة، تقوم المشاِركات بإنشاء مجموعة فيسبوك مغلقة خاصة 
بالندوة، الغرض منها تبادل الصور والأفكار ونتائج مشاريعهن العملية. 

ي التواصل وتقديم 
ات الأخريات لالستمرار �ن هذه وسيلة جيدة لِك وللميرسِّ

الدعم للمشاِركات بعد انتهاء الحدث. ومن المفيد أيضا استخدام وسائل 
ويج للحدث،  ( خالل الندوة لل�ت التواصل الجتماعي )الفيس بوك، توت�ي

ونرسث أخباره إىل بقية مجتمع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
ي للجمعية 

و�ن لك�ت )WAGGGS(. ويمكن نرسث مدوناتهن اليومية عىل الموقع الإ
ي للمركز العالمي، 

و�ن لك�ت العالمية للمرشدات )WAGGGS( أو عىل الموقع الإ
شارة لصاحبة المدونة. ومن المفيد أيضا استخدام روابط الهاش تاج  مع الإ

)hashtags( كطريقة جيدة لجذب الهتمام لحدثك من خارج الدورات. 
بإمكانك أن تكلفي أحد أفراد فريق التخطيط بمسؤولية تحديث المشاَركات 

 . ن ن المتابع�ي ثارة الحماس ب�ي والتغريدات عىل مواقع التواصل لإ

استخدام )GLOW( كجزء من فعاليات برنامج الجمعية العالمية لتطوير 
)WLDP( القيادة عىل مستوى عالمي
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الزي الرسمي لفريق التخطيط: زي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة )WAGGGS( الرسمي لفريق التخطيط هو قميص الجمعية بولو 

ن أو بنطال أزرق.  أزرق داكن اللون، وشاح الجمعية الحرير مع بنطال جي�ن
ن إىل أن ترتدي مالبس أك�ث رسمّية مع  ي بعض الفعاليات، قد تحتاج�ي

�ن
ي المراسم 

ي اليوم الأول والأخ�ي و�ن
ة فضفاضة. يُلَبس هذا الزي عادة �ن س�ت

رشادية الأخرى.  ي بقية أيام الأسبوع، يمكن ارتداء القمصان الإ
الرسمية، أما �ن

ات يمثل الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( وليس  حضور الميرسِّ
المنظمة العضو التابعات لها )يستث�ن عن ذلك الأمسية الدولية حيث يمكن 
ات النضمام لممثالت إقليمهن(. فقط احرىصي عىل أن تسأىلي أعضاء  للميرسِّ

الفريق قبل الحدث عن من يملك الزي ومن ل يملكه، وتأكدي من أن الجميع 
ي للحصول عىل أجزاء الزي الناقصة. 

لديه الوقت الكا�ن

 اللغة: تأكدي من أنِك عىل وعي بالحتياجات اللغوية لحدثك، وأن بإمكانك 
جمة  تيبات الالزمة مقدما للحصول عىل القدر المناسب من ال�ت اتخاذ ال�ت

جمة  انية لل�ت ن التحريرية والشفوية المطلوبة. وننوه أيضا إىل وجود م�ي
التحريرية والشفوية. 

ي العتبار عندما يجرى الحدث بعدة 
ي يجب أن تؤخذ �ن

ومن الأشياء ال�ت
لغات:

جمة الأخرى •  استخدام سماعات الرأس ومعدات ال�ت

ن )إعطاءهم نبذة عن المطلوب،  ف�ي ن المح�ت جم�ي •  كيفية العمل مع الم�ت
وتزويدهم بنسخ من المناهج مقدما، ومرسد الجمعية العالمية 

للمرشدات(. 

جمة  ات عىل دراية بكيفية التيس�ي المصحوب بال�ت •  تأكدي من أن الميرسِّ
ي الحديث وم�ت 

الشفوية، ومتمكنة من العمل بها، وأن تعرف م�ت تبطئ �ن
تصمت، وهكذا.  

ات المطلوبة  •  واحرىصي عىل أن تتم أي ترجمة للعروض التقديمية والنرسث
مسبقاً، ح�ت ل تشعري بضغط الوقت. 

جم بشكل جيد من اللغة  •  فقط عليك أن تدركي أن بعض المفاهيم قد ل ت�ت
سبانية(، وعليك  ية إىل لغات أخرى )مثل كلمة »المنارصة« باللغة الإ ن نجل�ي الإ

أن تدركي كيفية الترصف مع هذا الحالة. 

اب: فقط تذكري بأن الفريق المضيف أو المكان المضيف   الطعام والرسش
سوف يسأل عن المتطلبات الغذائية مقدما ح�ت يتمكن من الستعداد 

لطلبات الطعام الخاصة. هل لديك خطة لتخزين الطعام )قد ل يكون من 
ي حجرات مكان الحدث(؟ هل لديك خطة لطريقة 

المناسب تخزين الطعام �ن
ي الأحداث 

تقديم الطعام الذي تجلبه المشاِركات لمشاركته مع الجميع؟ �ن
السابقة، كان الطعام يتم مشاركته أثناء الأمسيات الدولية، أو يتم تقديم 

احة الشاي،  أطعمة من إقليم مختلف كل يوم، عىل أن يقَدم أثناء اس�ت
افعىلي ما يناسب حدثك.

حيب بالمشاِركات: من اللطيف توف�ي حزمة للمشاِركات، إما شكل  حزمة ال�ت
مجلد أو حقيبة ما، يستلمنها عند الوصول أو تسجيل الدخول. ويمكن 
ي 

ن �ن لفريق المكان المضيف أن يعمل عىل توف�ي تلك الحزم. وقد ترغب�ي
حيب بصفتك رئيسة فريق التخطيط.  المحتويات  تحديد محتويات حزمة ال�ت

حيب: حة لحزمة ال�ت المق�ت

نامج •  نسخة من ال�ب

•  دف�ت المذكرات التعليمي، وحزمة من الورق، وقلم

•  شارة الحدث أو شارة الدولة المضيفة

•  بطاقة السم

ورية ات أو عنارص أخرى تظنيها رصن •  أي نرسث

ي يستحسن 
لوازم الغرفة: وهي قائمة باللوازم شائعة الستخدام، وال�ت

ات. قدمي قائمة مشابهة للفريق  ي الحدث لستعمالت الميرسِّ
وجودها �ن

أو للمكان المضيف مسبقا ح�ت يتأكدن من توف�ي تلك اللوازم لِك. إذا كان 
لديك أي طلبات غ�ي مألوفة أو أي عنارص أخرى ليست عىل هذه القائمة 

)عىل سبيل المثال: أحجار، زهرية، وفقاعات نفخ، شموع، ونسيج، العديد 
ي هذه الحالة اخطري المكان المضيف بتلك 

من القبعات المختلفة إلخ...(، �ن
ي من الميرِسات  مكان ح�ت يتمكن من توريدها، أو اطل�ب الطلبات مبكرا بقدر الإ

ن الأشياء المطلوبة معهن.  أن تحرصن

تأكدي من اتاحة استخدام الفريق لالأجهزة التالية: طابعة، آلة تصوير 
مستندات، وأجهزة كمبيوتر محمولة إضافية، وأجهزة وشاشات عرض، 

ات اضافية  ات، ربما كام�ي ات صوت، ووسيلة لتشغيل الموسيقى، وكام�ي ومك�ب
ات ويب. أو كام�ي

حة: اللوازم المق�ت
بالونات، حبل أو صوف أو خيوط، خريطة العالم أو مجسم للكرة 

بة وأوراق إضافية، أقالم كتابة لوحية،  الأرضية، ألواح ورقية قالَّ
يط لصق، عجينة لصقة، ورق مالحظات لصق  مقصات، صمغ، رسث

متعدد الألوان، أقالم فسفورية، أقالم، آلة ثقب الورق، دباسة، أظرف 
ورقية، ورق، وبطاقات، ورق ملون، ودبابيس أو مسام�ي ضغط، دبابيس 

ورق، أربطة مطاطية )أستك(، وملصقات، وعالمات لصقة، ومحولت 
كهرباء إضافية، والعديد من أسالك التوصيل الكهربية متعددة المقابس 

كات كهربية(.  )مش�ت

ي كل حدث، ولكن العديد 
الفرق )مهام الفرق(: هذا ليس إجراء أساسي �ن

يقمن به. هي وسيلة لخلط المشاِركات ح�ت يتعرفن عىل أشخاص جدد من 
نهن لمجموعات العمل  مناطق مختلفة، وهذه الوسيلة تساعد عىل تجه�ي

ِت إقامتها.  أثناء الدورات، والأهم من ذلك، فهي لأداء مهام الفرق إذا اخ�ت
ي ميرسة واحدة عىل كل فريق كمرشدة للفريق. 

ومن المفيد أيضا أن تُعيِّ�ن
ن يتوجهن إليه  وذلك ح�ت يتاح لهؤلء المشاِركات أن يكون لديهن شخص مع�ي
بأسئلتهن ومخاوفهن، ويمكن للميرسة أن تتعرف جيدا عىل هذا العدد القليل 

ن  احاتهن عندما يح�ي من المشاِركات ح�ت تُبِلغ فريق التخطيط بآرائهن واق�ت
وقت التقييم. 
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21

13
أفكار لمهام الفرق:

•  أنشطة الستجمام

•  المدونة اليومية

•  تأمالت الصباح

تيب والتنظيف •  فرقة ال�ت

•  فرقة »المفاجآت«

•  أو مهام فرق ذات صلة بأنشطة الحدث )عىل سبيل المثال: قراءة عدادات 
 Helen و ن س�ت ي حدث هيل�ي

عادة التدوير �ن المياه وجمع المواد القابلة لإ
)Storrow

ي كل حدث، نطلب أن يتم إعداد مدونة يومية دعائية 
المدونة اليومية: �ن

ي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
و�ن لك�ت ها عىل الموقع الإ ليتم نرسث

الكشافة )WAGGGS(، وذلك لمشاركة فعاليات ذلك اليوم والدروس 
المستفادة الأساسية. من الجيد أن تقوم المشاِركات بإعدادها، وكما ذكرنا 
ي السابق، هذه مهمة مناسبة لمهام الفرق. عند إتمام المدونة اليومية، 

�ن
يجب أن تُرَسل فورا للشخص المسؤول عن رفع هذه المدونة عىل موقع 
قليمي المناسب، وذلك لتكون متاحة  المركز العالمي أو الموقع الفرعي الإ

ي 
عىل مواقع التواصل الجتماعي ح�ت يكون الجميع عىل دراية بما يحدث �ن

الحدث الذي تُنظمينه. 

ِ معظم المشاِركات معهن إىل  نت اللسلكية )WIFI(: يُحرصن ن�ت شبكة الإ
ن  الحدث هاتف ذكي أو حاسوب لوحي أو حاسوب نقال، وبالتاىلي سوف يرغ�ب

نت. تذكري أن تقرري إذا ما سوف يتم توف�ي هذه  ن�ت ي دخول شبكة الإ
�ن

انية الحدث، أو إذا ما سوف تكون  ن الخدمة لكل المشاِركات كجزء من تكلفة م�ي
ي العادة يتم تغطية تكاليف 

خدمة يتحمل تكلفتها المشاِركات بشكل فردي؟ و�ن
. ليس بمقدور كل أماكن الحدث  نت الالسلكي ن�ت استخدام فريق التخطيط لالإ
ي وقت واحد 

نت الالسلكية �ن ن�ت ة من مستخدمي شبكة الإ أن تدعم أعداد كب�ي
)بعض المراكز العالمية عىل وجه التحديد(.

ي 
الصورة الجماعية الرسمية: ل تنسي أن تخص�ي القليل من الوقت �ن

ات بالزي الرسمي  نامج للتقاط صورة جماعية لجميع المشاِركات والميرسِّ ال�ب
الكامل. )والتقطي صورة جماعية لفريق التخطيط أيضا(. 

صور الحدث: إذا قمِت، أنت أو أحد أعضاء فريق التخطيط، بالتقاط 
صور لحدث الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS(، فسنكون شاكرات 
إذا أرسلت لنا أي صور جيدة تحصىلي عليها. نحن نبحث دائما عن الصور 

ي يظهر فيها لقطات من العمل، أو وجوه، أو بها 
الجديدة الواضحة ال�ت

ة من المشاِركات، أو مجموعات متنوعة، ومشاِركات يرتدين  مجموعات صغ�ي
الزي الرسمي أو وشاح الجمعية. يرجي إرسالها لنا بعد انتهاء الحدث، وشكرا 

لِك عىل مساعدتِك مع هذا الأمر.

عالم  علم: قد تتلقى بعض الفعاليات اهتماما من وسائل الإ وسائل الإ
المحلية، تبعاً للفريق أو المكان المضيف أو المنظمة العضو. تأكدي من 

ي 
أنِك عىل دراية بأن هذا قد يحدث، وأن تعلمي ما يجب عليِك فعله �ن

هذه الحالة كرئيسة فريق التخطيط، هذا أيضا ينطبق عىل أعضاء الفريق 
حي الوضع جيدا للجميع ح�ت يكونن عىل  والمشاِركات. تأكدي من أن ترسث

ي التغطية 
ي المشاركة �ن

ن �ن دراية واستعداد )بعض المشاِركات قد ل يرغ�ب

عالمية ويجب أن يكون لهن حرية الرفض(. استفرسى من الفريق المضيف  الإ
عالم، وذلك لتجنب حدوث أي  عن موعد الوصول المحتَمل لوسائل الإ

تشويش عىل الدورات وتعلم المشاِركات. تأكدي من أن تستفرسي عن أي 
عالم إذا كنت بحاجة لذلك،  قواعد أو لوائح لتنظيم التعامل مع وسائل الإ

ويرجى إبالغ الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( عن أي انتباه من 
عالم ح�ت نكون عىل دراية بالوضع. وسائل الإ

ي بداية ونهاية اليوم، وربما قبل 
شعارات �ن شعارات: عادة ما نجعل الإ الإ

ي واحدة من أعضاء فريق 
احات القهوة أو الغداء. فمن الأفضل أن تعيِّ�ن اس�ت

شعارات بشكل عام كل يوم، مما  التخطيط مسؤولة عن جمع وتقديم الإ
يحسن من س�ي العمل أثناء اليوم. ويمكنِك أيضا أن تختاري ميرسة ل تعمل 
ي ذلك اليوم أو لديها عدد قليل من الدورات، وع مسؤولة عن 

عىل دورات �ن
شعارات أو ضابطة للوقت.  الإ

ي واحد من المراكز 
ن حدثك �ن متطوعات المركز العالمي: إذا كنت تنظم�ي

العالمية، فسوف يكون لديك متطوعة واحدة أو أك�ث من متطوعات المركز 
العالمي تحت ترصفِك للمساعدة )جمع اللوازم لِك، إعداد الغرفة، تصوير 

الوثائق، وخالفه(. وقد يتاح لهن الفرصة أيضا لحضور عدد قليل من 
ي حالة موافقتِك أنِت 

ي الدورات، وذلك �ن
الدورات كمراقبات، أو المشاركة �ن

وفريقِك. احرىصي عىل تشجيع موظفات ومتطوعات المركز العالمي عىل 
ي تنظمينها مثل الأمسية الدولية أو 

حضور الدورات المسائية الجتماعية ال�ت
حفلة السمر، والتعرف عىل المشاِركات أثناء تناول الوجبات. هذه البادرة 

ن المرشدات، وعنرص التفاعل  ة ب�ي ستضيف إىل الحدث إحساسا بالأُُخوَّ
. الدوىلي

ِ العديد من المشاِركات هدايا رسمية مهداه لِك بصفتك  الهدايا: سوف تُحرصن
رئيسة الحدث، أو نيابة عن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
)WAGGGS(، هذا بالإضافة إىل هدايا موجهة للفريق المضيف أو لمديرة 
المركز العالمي. احرىصي عىل اختيار الوقت والمكان المناسب لذلك أثناء 

الأسبوع )مراسم الفتتاح، أو الختام، أو الأمسية الدولية ...( لأن تقديم 
ِك ثالثة  الهدايا والتقاط الصور قد يستغرق وقتا طويال. وح�ت إذا أخ�ب

أشخاص فقط عن نيتهم تقديم الهدايا، فستجدي أن العديد من المشاِركات 
ي استالمها. ومن حسن التفك�ي أن 

ي تقديم الهدايا بمجرد أن بدأِت �ن
ن �ن يرغ�ب

ل ِمن أي البلدان أتت منها  ي من عضو أخر من فريق التخطيط أن تُسجِّ تطل�ب
هذه الهدايا ومن الذي أهداها وإىل من أهداها. 

تبادل التذكارات وبطاقات العمل: فضال عن الهدايا الرسمية، فقد تجلب 
ن  المشاِركات بعض التذكارات ليهدينها إىل بعضهن البعض، أو قد يرغ�ب

ي تسليم بطاقات العمل، وما شابه ذلك. فمن المستحسن أن يتم جمع 
�ن

التذكارات، أو البطاقات، أو الهدايا بنظام محدد. ففي بعض الأحداث 
ي مكان واحد طوال الأسبوع ح�ت 

السابقة، تم تخصيص حقائب محددة �ن
ي 

ي تم التقاطها �ن
تمالأها المشاِركات، أو أظرف ورقية يجَمع فيها الصور ال�ت

ف، إلخ. ها عىل لوحة الرسث اليوم الأول لكي يتم نرسث
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ي كل حدث. 
ي للتقييم �ن من المهم تخصيص وقت جان�ب

التقييم جزء ضخم من كل حدث. فهذه العملية تساعدنا عىل فهم ما 
ي 

ي تم تلبيتها، وما الذي بحاجة إىل أن نحسنه �ن
حققناه، وما الحتياجات ال�ت

المستقبل. 

نحن نقيم بعدد من الطرق: 

1. التقييمات اليومية

ي نهاية الحدث 
2. التقييم �ن

3. التقييمات الذاتية

وتقوم المشاِركات بتقييم تجربتهن أثناء وعند نهاية الحدث.

ضافة إىل تقييمهن  يقّيم أعضاء فريق التخطيط تجربتهن أثناء الحدث، بالإ
للمشاِركات )باستخدام نظام تصنيف بالألوان الأحمر، الأصفر، الأخرصن – 

قليمي  ، الإ ي
ي المستقبل؟ عىل الصعيد الوط�ن

ماذا تنصح به المشاِركة للقيام �ن
عىل سبيل المثال، إلخ(.

ي اليوم الأخ�ي من تقييم فريق التخطيط التابع لِك، تأكدي أن لديك 
و�ن

ما يكفي من الوقت لتغطية كل ما تحتاجينه، بينما ل يزال الحدث عالقا 
ي أذهان الجميع. إذا أضطر بعض أعضاء الفريق للمغادرة مبكرا قبل 

�ن
ي الأعضاء، تأكدي من تغطية كل ما يجب القيام به مع جميع الأعضاء 

با�ت
ات أول. تأكدي من أن تقيمي نجاحات وتحديات الحدث، والنجاحات  الحارصن

ي المستقبل. 
حة �ن ات المق�ت والتحديات الشخصية، والتغي�ي

سوف يُطَلب منك أيضا، بصفتك رئيسة فريق التخطيط، كتابة تقرير 
ي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

موجز، وسلميه للفريق �ن
ي موعد أقصاه شهر بعد انتهاء الحدث. 

)WAGGGS( �ن

ض تعليقاتك عىل المجالت التالية:  يرجى تضم�ي

•  اختيار المشاِركات

• التخطيط المسبق مع فريق التخطيط

•  التواصل والعمل مع موظفات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
)WAGGGS( الكشافة

•  إعداد معلومات ما قبل الحدث للمشاِركات

ي موقع الحدث
•  يوم التخطيط �ن

ي 
ه �ن ن تغي�ي ح�ي •  برنامج الندوة )ما الذي سار عىل ما يرام، وما الذي تق�ت

المستقبل(، 

•  خدمات الحدث اللوجستية

•  تعليقات محددة عن مكان الحدث

•  المشاكل

•  التوصيات

ي فريق التخطيط
•  الآراء والتعليقات حول الأعضاء �ن

•  وأي تعليقات أخرى

ي المادة »الموارد والدوات«، فسوف يُرَسل إليك مجموعة من 
وفقا لما ذكر �ن

أسئلة التقييم الأساسية لستخدامها مع المشاِركات لتقييم الحدث. وذلك 
ح�ت نتمكن من مقارنة كل تقييمات الأحدث مع بعضها البعض، وكذلك 

للحصول عىل صيغة واحدة أساسية لالآراء والتعليقات حول كل حدث بشكل 
فردي. وسوف يكون هناك مجال لإضافة بعض الأسئلة المحددة الخاصة 

ي ذلك. يمكنك عمل هذه التقييمات 
ن �ن بكل حدث عىل حدة، إذا كنِت ترغ�ب

ي من خالل 
و�ن ي إنشاء تقييم إلك�ت

بصورة ورقية، أو يمكننا أن نساعدِك �ن
 .)Survey Monkey( موقع

14التقييم وكتابة التقارير
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مسؤوليات رئيسة فريق التخطيط لما بعد الحدث تكاد تكون معدومة. 
سوف نطلب منك كتابة تقارير وتقييمات الحدث وارسلها لنا )انظري المادة 
14 »التقييم وكتابة التقارير«(. كما سنطلب منك كرئيسة فريق التخطيط أن 

ي جمع خطط الدورات المكتملة والمناهج التعليمية من أعضاء 
تساعدي �ن

ونية أو إرسالها  لك�ت فريق التخطيط. وبإمكانك رفعها عىل منصة )GLOW( الإ
 .)WAGGGS( ي إىل الجمعية العالمية للمرشدات

و�ن يد اللك�ت ع�ب ال�ب

ي قد تختاري تنفيذها بشكل غ�ي رسمي بعد انتهاء 
، ومن الأشياء الأخرى ال�ت

ي فريق التخطيط هي مثل: 
الحدث كرئيسة أو عضو �ن

ي منصة 
•  رفع المناهج التعليمية أو نرسث مواضيع عىل منتديات النقاش �ن

)GLOW(
•  التواصل مع المشاِركات ع�ب وسائل التواصل الجتماعي )الإجابة عىل 

الأسئلة وتقديم المشورة لهن حول خطط العمل والمشاريع عند الطلب(
ي قسم تطوير القيادة لأي قصص جيدة أو صور. 

•  لفت انتباه الموظفات �ن

نحن ل ننتظر منِك مواصلة النخراط مع المشاِركات أو تب�ن أي دور رسمي 
مستمر بعد الحدث. 

15مسؤوليات رئيسة فريق التخطيط لما بعد الحدث 

16 ض أن يرسل أو يقدم إليِك الملفات  - بالإضافة إىل هذه الوثيقة، من المف�ت
)GLOW( التالية عىل منصة

•  شعارات برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوي عالمي 
 )NLDP( ي لتطوير القيادة

نامج الوط�ن )WLDP( وال�ب

)NLDP( و )WLDP( قالب خطة دورات برامج  •

 )NLDP( و )WLDP( امج •  قالب العروض التقديمية ل�ب

 )WLDP( وع •  قالب خطة عمل مرسث

)NLDP( و )WLDP( قالب شهادات برامج  •

•  رأسية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( لخطابات 
ومراسالت المشاِركات 

•  أسئلة التقييم

)WAGGGS( استمارة المطالبة بمرصوفات الجمعية العالمية للمرشدات  •

•  القائمة المرجعية لفريق التخطيط )انظري الملحق(

•  موارد الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( المناسبة

رشادية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  •  سياسة ومبادئ الإ  
الكشافة )WAGGGS( بشأن التدريب والتعليم والتنمية للكبار

•  استكشاف مهاراتِك القيادية   

•  ادوات تخطيط تعاقب القيادات  

•  الستعداد للتعلم، والستعداد للقيادة )والتعلم بهدف   
الزدهار(

! ي أنِت التغي�ي
•  كو�ن  

 – )WAGGGS( الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  •  
ي مجال المنارصة 

مجموعة ادوات �ن

•  الموارد المناسبة لموضوع الحدث )عىل سبيل المثال: الموارد   
 WTD حزمة- )Helen Storrow( و ن س�ت البيئية لندوة هيل�ي

)2014

•   8 مراجع برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل   
ات )برجاء السؤال إذا  مستوى عالمي )WLDP( ودليل الميرسِّ

كنِت بحاجة إىل المراجع والدليل بلغة معينة( 

•  الخطوط العريضة لخطط الدورات من أحداث أو دورات   
سابقة مماثلة

الموارد والدوات
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ن وإلهام فريق التخطيط: الهدايا •  جهزي نوعا ما من وسائل تحف�ي

ن الفريق  ة، والأقوال المأثورة، وأنشطة تهدف إىل تحف�ي الصغ�ي

ي العمل طوال الحدث وحثهن عىل العمل معا 
ودافعهن لالنخراط �ن

كفريق واحد. 

لك، •  ن تأكدي من إحضار ادوات التدريب والمراجع الخاصة بك من م�ن

ن إليها. لن تدري أبدأ م�ت قد تحتاج�ي

ي بطاقات الشكر أو الهدايا لفريق التخطيط، أو •  ل تنس أن تحرصن

ن عند نهاية الحدث. جم�ي لمكان الحدث المضيف، أو للم�ت

تحققي لمعرفة ما إذا كان أحد المشاِركات تحتفل بعيد ميالدها أثناء • 

شارة لهذه المناسبة عىل نحو خاص.  الحدث، ح�ت يمكن الإ

ي أن تعمل • 
ي اجتماع التخطيط المسا�أ

ات �ن ي من إحدى الميرسِّ اطل�ب

ات  كمراقبة لس�ي العمل، وأن تعطى الآراء والتعليقات البناءة للميرسِّ

ي 
العامالت عىل تقديم الدورات، وذلك عىل أل تكون مشغولة �ن

ي تقديم أو إعداد دورة قادمة.  
القيادة أو مطلوبة للمساعدة �ن

ي • 
ي نبذة شخصية مخترصة عن أعضاء فريق التخطيط الال�ت اطل�ب

ل تعرفينهن، خاصة إذا كانت بحاجة لمساندة إضافية أو لم يتم 

ات للجمعية العالمية )WAGGGS( بصورة رسمية بعد. تعيينهن كميرسِّ

ي وقت ما قبل • 
ي لجتماع تخطيطي مع أعضاء فريقِك وجها لوجه �ن رت�ب

الحدث إذا كانت هناك فرصة. 

ي دور رئيسة فريق التخطيط هي الستجابة • 
أحد الجوانب الصعبة �ن

 .)WAGGGS( ة من الجمعية العالمية للمرشدات لطلبات اللحظة الأخ�ي

وقد تتنوع هذه الطلبات، ومن أمثلتها: إضافة دورة ل عالقة لها 

 )WAGGGS( بموضوع الحدث بناء عىل طلب من الجمعية العالمية

انية لذلك، أو إضافة عضو جديد لفريق التخطيط من  ن نظرا لتوفر الم�ي

ة  ي اللحظة الأخ�ي
موظفات الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( �ن

نامج لم بتم التخطيط لها مسبقا.  ي ال�ب
ط أن تلقي دورة �ن عىل رسث

، ولكن  تأكدي من أل تقوىلي نعم لجميع هذه الطلبات دون تفك�ي

ي الجمعية العالمية )WAGGGS( ح�ت 
ي مع جهات التصال �ن

تناقسث

ي حدثك، وح�ت تجدي 
تتفقن عىل ما هو مناسب ومعقول لتنفيذه �ن

وسيلة لستيعاب هذا الطلب إذا وجب عليك ذلك.

 نصائح وإرشادات من الرئيسات السابقات

17
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ي جزءا من رحلة تطوير القيادة لأعضائنا، 
نشكرِك عىل أخذِك الوقت لكي تكو�ن

ي تحقيق رؤية ورسالة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
وعىل المساعدة �ن

ي قادرة عىل التعلم والنمو 
الكشافة )WAGGGS(. ونأمل لِك أيضا أن تكو�ن

ومواصلة رحلة تعلمك وتنمية مهاراتك القيادية كعضو من فريق التخطيط 
لحدث الجمعية العالمية )WAGGGS( لتطوير القيادة.

حظا سعيدا واستمتعي بوقتك! 

نشأت تقاليد قيادة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
ي جميع 

)WAGGGS( عىل مدار أك�ث من مئة عام من القيادات النسائية �ن
ي مجال 

ي أقمناها �ن
أنحاء العالم. ومن خالل العديد من الندوات ال�ت

تطوير القيادة، فإن النساء قد اجتمعن سويا من أجل أن يشاركن ويناقشن 
تجاربهم، بغض النظر عما أصلهن، أو أعمارهن، أو دياناتهن، أو مستويات 
ي حياة الأخرى. فنحن 

تعليمهن، أو أعمالهن، فقد ألهمت وأثرت كل منهن �ن
ات التعلم الماضية، ونحتضن الحارصن استعدادا  ي عىل النجاحات وخ�ب

نب�ن
للمستقبل.

ى المزيد والمزيد من المنافع النابعة من  كات الك�ب وبينما يستقي عالم الرسث
ثقافة تطوير القيادة النسائية، فبإمكاننا اعتبار الجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة )WAGGGS( نجما رائدا ونموذجا يحتذى به. ولقائداتنا 
ي تغي�ي 

بات جيدا كل التقدير لستخدام كفاءاتهن التعليمية والمهنية �ن المدرَّ
ي كل أنحائه.

العالم نحو الأفضل �ن

الخلصة 

ي السعي لتلبية احتياجات 
»متعة التيس�ي تكمن �ض

المشاركات، تغي�ي محتوى التدريب ليس سهل ولكنه 
تبة عىل اغلق ابواب التطور  أسهل من النتيجة الم�ت

ض شديد ،وحماس فائق،  عة، مكونات الخلطة :ترك�ي المرسش
ي 

ي النتيجة �ض ومرونة شديدة، وذكاء عاطفي عاىلي وس�ت
ض المشاركات، قبل ردأت فعلهن.«    أع�ي

ي الجابري
اما�ن

ميرسة تدريب WLDP - سلطنة عمان 
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نامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة عىل مستوى  ة ل�ب ي كميرسِّ
عِملت صو�ن

ي العديد من أحداث 
ت �ن عالمي )WLDP( منذ عام 2009، وقد رأست ويرسَّ

)WAGGGS( الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

ف عظيم أن ترأسي فعاليات برنامج )NLDP( أو )WLDP(، فهذا يعد  إنه رسث
اتِك، كما أن العمل مع أصدقاء من جميع  اف بكفاءتك، ومعرفتِك، وخ�ب اع�ت

ة تحتاج الكث�ي  أنحاء العالم يعد مصدر رسور، ولكنها أيضا مسؤولية كب�ي
من العمل. 

ي عن أشياء جديدة تساعدِك عىل النمو 
فهي مسؤولية تجاه نفسك لتبح�ث

ي كفرد وكقائدة. وهي أيضا مسؤولية تجاه الجمعية العالمية 
والتطور الذا�ت

قليم الذي رشحِك وائتمنِك عىل هذه المهمة.  للمرشدات )WAGGGS( أو الإ
ي أن لديهن 

فهن يعتمدن عليِك ولديهن تطلعات لهذا الحدث ... مما يع�ن
تطلعات لِك. وأحيانا قد تضطرين إىل العمل معهن لتحديد هذه التطلعات. 

ي أحيان أخرى قد تدركي هذه التطلعات عىل الطريق. وأحيان أخرى قد 
و�ن

تدركيها عىل الفور ... وعىل كل حال فقد تم اختيارك لهذه المهمة لأنِك 
تمتازين بالمرونة والتفتُّح، وعىل استعداد لمساعدة الجمعية العالمية 

ي تنميته. لذلك، ل توجد مشكلة إذا لم 
قليم �ن للمرشدات )WAGGGS( أو الإ

يكن هناك مسار ... فقط قومي ببناء تلك التطلعات أثناء عملك. 

 )WLDP( وبالعودة إىل نطاق المسؤولية، ستجدي أن رئاسة فعاليات
ي طياتها مسؤولية تجاه المشاِركات؛ هؤلء الشابات 

أو )NLDP( تحمل �ن
ن أيدي أعضاء فريق  ن يديِك وب�ي ي يضعن دفاتر مذكراتهن التعليمية ب�ي

الال�ت
ي يسافرن بمفردهن. 

التخطيط. بالنسبة لبعضهن فهذه هي المرة الأوىل ال�ت
ي يتوجب عليهن أن يتواصلن بلغة أخرى 

ولبعضهن فهذه هي المرة الأوىل ال�ت
ي يتوجب عليهن 

غ�ي لغتهن الأم. للبعض الآخر فإن هذه هي المرة الأوىل ال�ت
أن يتحدثن عن ثقافتهن، ودياناتهن، وحياتهن الشخصية إىل »غرباء«. هل 
تتذكرين حقا كيف شعرت أثناء وبعد تجربتِك الدولية الأوىل عندما كانِت 

شابة؟ ل يهم كم م�ن من الوقت، فالشعور واحد. 

أما بالنسبة للعمل... نعم، سيتطلب هذا الكث�ي من العمل إذا قررِت أن 
ي الأفكار الخالّقة 

تقدمي برنامج ذو جودة عالية، لكي يكون مثالً يحتذى به �ن
ن مع  والتقنيات المبتكرة. ولهذا السبب ... أنت لسِت وحدك. سوف تعمل�ي
ي المساعدة من مجموعتك.  أعضاء فريق التخطيط، ويمكنِك دائما أن تطل�ب

فهن دائما عىل استعداد للمساعدة، لأن هذا يشعرهن بالفخر. 

ن القيام به، هناك اثنان من العوامل  وبالحديث عن العمل الذي يتع�ي
ي العتبار. 

ي يجب عليك أن تأخذيها �ن
الرئيسية ال�ت

ي )اليونان(
ي كو�ت

أفكار للمشاَركة، من صو�ض



27

أولً، كم تبقى من الوقت ح�ت بداية الحدث، وثانيا، ما مدى يتوافر أعضاء 
ي  فريق التخطيط قبل الحدث. بالنسبة للعامل الأول، ينبغي أن تعت�ب

نفسِك محظوظة إذا كان لديك 3 أو 4 أشهر من يوم تعيينِك ح�ت بداية 
ة. هناك إن دل  عجي إذا تم تعيينِك قبل الحدث بمدة قص�ي ن الحدث. ول ت�ن
ء، فإنه يدل عىل أن الجمعية العالمية للمرشدات )WAGGGS( تثق  ي

عىل سث
ة بإيجابية وفاعلية.  ي اللحظة الأخ�ي

ي قدرتِك عىل السيطرة عىل الموقف �ن
�ن

ولذلك اقبىلي المهمة، وابذىلي قصارى جهدِك، وسوف يتم توف�ي كل الدعم 
الالزم لِك لتنفيذ المهمة. 

ء الوحيد الذي يمكنِك القيام به هو  ي
، فالسث ي

أما بالنسبة للعامل الثا�ن
أن تعي بأن كل واحدة منا لديها حياتها »الأخرى« ومسؤولياتها المهنية، 

رشاد، فإن  ي الإ
والشخصية، والجتماعية، والأكاديمية، إىل أخره. وكمتطوعات �ن

كل واحدة منا لديها حدا لقدرتها الشخصية عىل المشاركة، ودرجات مختلفة 
من اليقظة والتأهب. ل تشعري بالإحباط. كل ما تحتاجيه هو المثابرة 

والتصميم، وحددي المواعيد النهائية لردود الأفعال. عندئذ ... اطلقي 
، فبمجرد أن يجتمع فريق التخطيط معا  ي

العنان لمواهبك. ومع ذلك، اطمئ�ن
، سوف تجدي  ن ية قبل الحدث بيوم أو يوم�ي من أجل الجتماعات التحض�ي

أن الجميع هناك قد كرَّسن أنفسهن للعمل وعىل استعداد لتعويض ما 
فاتهن، ليس من أجلك ...بل من أجل إنجاح هذا الحدث. 

وبعد انتهاء الحدث... سوف تجدي نفسك متعبة، سعيدة، فخورة، أنِت 
عىل استعداد للعودة إىل حياتك »الأخرى«، وعندئذ سوف تشعرين بقليل من 

، ول المزيد  ي
و�ن لك�ت يد الإ الحزن، لأنه لم يعد هناك عواصف من رسائل ال�ب

من مكالمات سكايب Skype، ل المزيد من الجتماعات، وأصبحت قائمة 
ة. سوف تجدين نفسِك محاطة بالتقارير والصور والهدايا من  مهامك قص�ي

ي قلبك عند أسدال الستار عىل الحدث. ولكن 
حولك. وسوف تشعرين بألم �ن

سوف تحصىلي عىل طلبات صداقة جديدة من وسائل التواصل الجتماعية، 
ي غضون أشهر 

نت، و�ن ن�ت ي تم رفعها عىل الإ
ن بالصور ال�ت وسوف تستمتع�ي

ن عن إنجازات المشاِركات.  قليلة سوف تشعرين بالفخر جدا وأنِت تقرئ�ي
ن باطمئنان  أليست هذه اللحظة المجيدة والسحرية كافية لتجعلك تبتسم�ي

عطاء قيمة لرحلتك؟ وثقة؟  أليس هذا كافيا لإ

ربما قد زارت أماكن مختلفة للوصول إىل ذروة النجاح، ولكن هناك فرصة 
ي كل مكان، وسوف تجدي هذه التجربة القيمة مرة أخرى...

للتعلم للجميع �ن

ي قد تزورينها:
الأماكن ال�ت

جبل الجهد

وادي الطمأنينة

وادي الحسم

محيط المغامرة

وح ن حقل ال�ن

واحة الصداقة

جزيرة الوحدة

بداع ربيع الإ

صحراء اليأس

جرف الخوف

طريق النشيج

جبل العزلة الثلجي

رأس الأمل البحري

ب�أ المعرفة

ي بركان النهيار العص�ب

ممر النضوج

ساحات نبيذ السعادة

ممر التفك�ي الضيق

غابة عواصف الغضب

للوصول إىل ذروة النجاح

ي
ي كو�ت

بقلم صو�ن
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الملحق

قائمة مهام فريق التخطيط
تمماذامن

)WAGGGS( الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

ي الجمعية العالمية للمرشداتما قبل الحدث
عالن عن الحدث -دعوة المنظمات الأعضاء �ن الإ

طلبات تقدم المشاِركات

ات الدخول إجراءات تأش�ي

دولة المنظمة المضيفة العضو بالجمعية العالمية للمرشدات

انية ن الم�ي

ن المنظمة العضو والمشاِركات المراسالت ب�ي

تشكيل فريق التخطيط -اختيار رئيسة الفريق

ترتيبات سفر فريق التخطيط

قليم المنح الدراسية للمشاِركات من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS( أو الإ

كتابة التقارير والتقييمما بعد الحدث

التقرير الماىلي

المنظمة المضيفة العضو بالجمعية 
العالمية للمرشدات

مكان الحدث

قامة الإ

وفود ومغادرة المشاِركات

دعم الخدمات السكرتارية

انية ن الم�ي

الوجبات

جمة الشفهية ال�ت

تشكيل فريق الدعم
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فريق التخطيط

الموضوع الرئيسي للحدثما قبل الحدث

الديكور

بطاقات الأسماء

جلسة التعارف الجماعية

تقسيم الفرق

مراسم الفتتاح الرسمية

مراسم الختام الرسمية

التأمالت اليومية

كارسات الثلج )العوامل المحفزة لالختالط الجتماعي(

نامج الجتماعي( برنامج المساء )ال�ب

ورش العمل

الهدايا التذكارية

ات الدورية النرسث

ن الضيوف من خارج الجمعية الهدايا للمتحدث�ي

توزيع الدورات

عداد والتنفيذ دورة الإ

مناهج التدريب

نامج  إجماىلي ال�ب

نامج المفصل اليومي ال�ب

، وخالفه( ي
و�ن لك�ت واجبات أعضاء فريق التخطيط )الفرق، التأمالت، تحديث الموقع الإ

ي اليومي )إذا قررِت تطبيقه(
التقييم المر�أ

ن الضيوف من خارج الجمعية )عند الحاجة( المتحدث�ي

مهام ما قبل التدريب

تقييم المشاِركات للحدثما بعد الحدث

ي الحدث
تقييم المشاِركات �ن

تقييم فريق التخطيط

)WAGGGS( ي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
التقرير النها�أ
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ملحظات

ي مجال التطوير عىل القيادة أنه ل يمكن للقيادة أن 
ي �ض

»»برهنت تجرب�ت
ي بيئة تجريبية  تضع 

ات تقليدية. ل بد من ممارستها �ض ي محا�ض
تدرس �ض

ي إطلق امكانات 
بوي. قوة التيس�ي تكمن �ض ي صلب النهج ال�ت

المستفيد �ض
ات الجميع  بداعي والستفادة ».من خ�ب المجموعة، تشجيع التفك�ي الإ

ض عىل ما يساهم به شخص واحد .«    ك�ي بدل من ال�ت
ساندرا شاوول

WLDP ميرسة

ي جمعية دليالت لبنان
عضو مجلس إدارة �ن
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ي القدرة عىل الدخول اىل أعماق الفتيات والقائدات لمعرفة احتياجاتهن 
ي القيادة والتدريب أعطت�ض

ي �ض
»رحل�ت

, ولأن كل قائدة هي فريدة بحد ذاتها  ومن خلل التيس�ي استطعت تلبية هذه الحتياجات بشكل غ�ي مبا�ش
فل بد من استخدام وسائل مختلفة فيها ابتكار وتجديد ,وفتح مجالت التفك�ي لرؤية وفهم الخر المختلف 
ي العالم ,من خلل عيش ايام قليلة معا واختبار الذات والخر 

, وتوسيع الفق لستيعاب التنوع الموجود �ض
اتها فهي: ة تنقل خ�ب ض  اساعدها لتختار طريقها الخاص للتعلم وتطوير ذاتها وبالتاىلي تكون قائدة متم�ي

 واحدة من 10 مليون .«   
ريم يعقوب

عضو اللجنة التنفيذية العليا – كشاف سورية

مسؤولة تدريب المرشدات



ي ساهمن 
ة ال�ت شكر و تقدير لكل الميرسات من ذوات الخ�ب

ي إعداد هذه الوثيقة 
�ض

 

 Tirian Eynon

كتبت هذه الوثيقة وترجمتها إىل اللغة العربية:

PK Communicate, Edinburgh, UK

كة  برعاية رسث

www.wagggs.org
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