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يتوىل املجلس العاملي املسئولية عن ضامن القيادة الفعالة للمنظمة وتخطيط اإلسرتاتيجية املستقبلية، وتنفيذ قرارات املؤمتر العاملي وضامن املساءلة. 
ويتم تحديد مهام وواجبات املجلس العاملي يف النظام األسايس والالئحة التنفيذية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة هنا . 

وهناك 17 عضوا يف املجلس العاملي. وستنتهي فرتة عضوية ستة من أعضاء املجلس العاملى ىف املؤمتر العاملى السادس والثالثني ىف دلهى. وسيستمر 
ستة من أعضاء املجلس العاملي ليستكملوا مدة عضويتهم يف نهاية فرتة السنوات الثالث املقبلة يف عام 2020. وسيتم انتخاب ستة أعضاء جدد حيث 

تنتخبهم املنظامت األعضاء كاملة العضوية يف املؤمتر العاملي. وسيتم انتخابهم من بني املرشحات التسعة املدرجة أسامئهم يف هذا الكتيب االنتخايب 
ملدة ست سنوات. وقد تم انتخاب الرؤساء اإلقليميون الخمسة، وجميعهم أعضاء يف املجلس العاملي، يف املؤمترات اإلقليمية يف عام 2016، وسيعملون 

ملدة ثالث سنوات حتى عام 2019.

وباإلضافة إىل ذلك، يتم انتخاب شخصني معتمدين يف املجلس العاملي. وسوف يشغل الشخصان املعتمدان أي مناصب شاغرة قد تنشأ خالل فرتة 
السنوات الثالث.

وسوف يتم اختيار الرئيسة ونائبتي الرئيسة من ضمن اإلثنى عضو املنتخب. وسوف يتم اختيار أمني الصندوق من بني اإلثني عرش عضواً إذا توفرت 
لديهم املهارات املطلوبة، وبخالف ذلك يتم اختيار أمني الصندوق من خارج املجلس.

وسوف تكون عىل األقل عضوة واحدة من بني اإلثنى عرش عضواً املنتخبني باملجلس تحت عمر الثالثني وقت انتخابها وذلك بالقدر العميل املستطاع. 
ولكن مل  تتقدم أي مرشحات تحت عمر الثالثني يف عملية الرتشيح هذه.

وعادة ما يجتمع املجلس الكامل بحضور األعضاء شخصياً مرة واحدة يف السنة. أما بالنسبة لفريق الرئيسة وهو املجموعة التنفيذية التي تتناول األمور 
العاجلة وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة من املجلس، فتلتقي أيضاً مرة واحدة يف السنة.

وهناك خمس لجان إقليمية تدعم املجلس يف الوقت الحايل يف أعامله. وباإلضافة إىل ذلك فهناك ست لجان دامئة وثالث مجموعات عمل. وقد يتغري 
هذا الهيكل ليعكس أعامل وأولويات املجلس كل ثالث سنوات. وباإلضافة إىل اللجان اإلقليمية الخمسة، تغطي مجاالت العمل الحالية التدقيق 

واملخاطر، الشئون املالية، تنمية الصندوق، املشاركة العاملية، والحوكمة، واملوارد البرشية، ومنو العضوية، وخدمات العضوية واإلسرتاتيجية والتخطيط. 
ومن املتوقع أن يساهم كل األعضاء املنتخبني باملجلس العاملي يف لجنة أو أكرث من اللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس. وتلتقي كافة اللجان 

وجهاً لوجه مرة واحدة سنوياً عىل األقل. كام تنعقد اجتامعات عىل اإلنرتنت بصفة منتظمة عىل مدار العام.

ولتكونوا مؤهلني لالنتخاب باملجلس العاملي، يجب عليكم أن تكونوا أوالً عضواً بإحدى املنظامت األعضاء. وتحدد املادة الرابعة عرش من النظام 
األسايس والالئحة الداخلية للجمعية اإلجراءات التفصيلية تحت عنوان “تعيني أعضاء املجلس العاملي”. وكام هو وارد يف املادة 3-14، ال يجوز أن يكون 

أحد املوظفني بأجر يف الجمعية العاملية أو إحدى املنظامت األعضاء كويص منتخب أو رئيسة إقليمية.

وعالوة عىل ذلك، من املهم جدا أال يشغل أعضاء املجلس وظائف هامة يف منظمتهم العضو، مبجرد انتخابهم، لضامن عدم وجود تضارب يف املصالح، 
وضامن أن يكونوا قادرين عىل تكريس الوقت الالزم لدورهم يف املجلس. ال يحتاج املرشحون إىل أن يكونوا قد خدموا يف مجلسهم الوطني. واألهم من 

ذلك يتعني أن يكون لديهم مهارات الحوكمة ذات الصلة، و

الوقت وااللتزام بالعمل لصالح الجمعية العاملية. ينبغي أن يكون أعضاء املجلس العاملي قادرين عىل تخصيص 20 ساعة يف الشهر ألعامل املجلس، 
باإلضافة إىل اجتامعات املجلس العاملي وغريها من االجتامعات ذات الصلة مبسئولياتهم. ومن املهم أن تكون املرشحات قادرات عىل تبني منظور 

عاملي حول القضايا التي سيتناولها املجلس ، ولديهن شبكات خارجية ميكن استخدامها ألغراض الجمعية العاملية.

مقدمة

وبصورة جامعية، يحتاج أعضاء املجلس العاملي إىل مجموعة واسعة من املهارات واملعارف والخربات. ومبا أن ستة أعضاء يف املجلس العاملي يتنحون 
عن أدوارهم يف سبتمرب/ أيلول، فقد تم تحديد ثغرات محددة يف تكوين املهارات يف املجلس العاملي الذي ستنتقل إىل فرتة السنوات الثالث املقبلة. 

وهذه املهارات هي كام ييل:

القدرة عىل التفكري بشكل إسرتاتيجي، مع القدرة عىل قيادة املنظمة نحو تحقيق رؤية تتسم بالتحديات  •

الخلفية املهنية يف املحاسبة / الشئون املالية مع خربة قوية يف مجال الحوكمة واهتامم بالخدمة يف منصب أمني الصندوق باملجلس العاملي  •

خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا وتنفيذها عىل املستوى التنظيمي األول  •

املعرفة والخربة يف مجال التسويق  •

املعرفة يف مجال تنمية الصندوق  •

مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل ومهارات املنارصة ومهارات تنمية الرشاكة  •

خربة يف الحوكمة / الوصاية يف منظمة تطوعية / منظمة غري حكومية / منظمة دولية غري حكومية   •

الخربة داخل منظمتهم العضو يف قيادة مشاريع أو برامج عمل يف أنحاء املنظمة )فمثالً مبادرات التغيري، تطوير برامج جديدة أو مواد   •
املستشارين، إطالق مبادرات الجمعية العاملية الخ.( تدريبية، أدوار كبار    

وبشكل جامعي، يجب أن يضم مجلس األمناء مجموعة متنوعة من املهارات املذكورة فيام ييل. ولن يحتاج أعضاء املجلس إىل كافة املهارات املذكورة 
ولكن يجب أن يتمكنوا جميعهم من إبراز مستوى عال من املهارة / الخربة يف بعض املجاالت التالية كحد أدىن:

اإلدارة املالية  •

جمع التربعات  •

الرشاكات الدولية / الخارجية  •

خربات قانونية  •

خربة يف الحوكمة/ الوصاية يف منظمة تطوعية / منظمة غري حكومية / منظمة دولية غري حكومية  •

التسويق وترويج االسم التجاري   •

املنارصة  •

التخطيط والرؤية اإلسرتاتيجية  •

تنمية القيادة  •

التعليم غري الرسمي  •

السياق الثقايف الدويل / العاملي / بأنحاء العامل  •

العمل يف رشاكة مع املتطوعات وجهاز العاملني  •

إدارة املوارد البرشية  •

4 املؤمتر العاملي رقم 36 – كتيب الرتشيحات لعضوية املجلس العاملي  5املؤمتر العاملي رقم 36 – كتيب الرتشيحات لعضوية املجلس العاملي



فيام ييل أعضاء املجلس التالية أسامءهم املزمع أن يتقاعدوا من املجلس العاملي يف املؤمتر العاملي عام 2017:

األعضاء الحاليون باملجلس العاملي

نهاية الفرتة منتخب يف دولة السم

2017 2011 سريالنكا
شاليكا

أبيجنسيكريا

2017 2011 جنوب أفريقيا ميشيل فربيوري

2017 2011 اململكة املتحدة نيكوال جرينستد

2017 2011 نيوزيالندا فيونا هارنت

2017 2011 اليابان تريكو وادا

1 يوليو/متوز 2016 2011 كندا جيل زملانوفيتز

2017 فنالندا أغسطس/آب 2016 1 هايدي جوكينن

وقد تم انتخاب أعضاء املجلس التالية أسامءهم يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني عام 2014 وسوف يتقاعدوا يف عام 2020 .

هناك خمس لجان إقليمية بالجمعية العاملية. ورؤساء تلك اللجان هم أيضاً أعضاء يف املجلس العاملي. وهم: 

ألشخاص املعتمدون - املنتخبون للعمل يف الفرتة 2014-2011 )يف حالة حدوث شواغر خالل فرتة الثالث سنوات(: هايدي جوكينن )فنلندا( - الرا تونا )مالطا(

* حلت هايدي جوكينن محل جيل زيلامنوفيتس بعد استقالتها يف يوليو 2016

خالل الفرتة من 2017 إىل 2020، سوف تقوم الجمعية العاملية بإعادة تشكيل كيفية تطوير ودعم القيادة يف منظامتنا األعضاء يف جميع أنحاء العامل.  
كام أن تطوير املهارات القيادية يقع يف قلب عمل املرشدات وفتيات الكشافة. فمن اللحظة التي يعد فيها طفل عمره خمس سنوات بأن يبذل 

قصارى جهده، فإنه يخطو يف رحلة لتنمية القيادة املعتمدة عىل القيم والتي ميكن أن تشكل توجهاته وسلوكياته. ويتحمل كل عضو نفس مسئولية 
القيادة؛ لبلوغ إمكاناتهم القصوى والعمل معاً لتسخري هذه اإلمكانات وبناء العامل الذي يريدون أن يروه.

هذه الشبكة العاملية من الفتيات والنساء الاليت يتحلني باملرونة والتمكني تُعد قوة ضاربة للتأثري االجتامعي، وسوف يعمل عرضنا لتنمية القيادة عىل 
تفعيل هذه الشبكة لتحقيق تأثري أكرب عن أي وقت مىض.

ويستند هذا النموذج الخاص بالقيادة عىل ست مجموعات ذهنية وهي: التأمل،التعاون، العمل املسئول، التفكري النقدي، العاملية، النوع.

نريد أن تكون املرشحات للمجلس العاملي قادرات عىل إثبات قدراتهن عىل العمل بطريقة تعكس هذه الصفات القيادية.

وستكون هناك فرص يف املؤمتر العاملي للمنظامت األعضاء لالستامع إىل املرشحات وااللتقاء معهن والتأكد من أن املرشحات لديهن املهارات والوقت 
وااللتزام والقدرة اللغوية عىل العمل لدى والجمعية العاملية كأحد أعضاء املجلس العاملي.

وينبغي عىل املنظامت األعضاء أن تنظر بعناية يف أنواع األسئلة التي ستطرحها عىل املرشحات.

نهاية الفرتة منتخب يف دولة  السم

2020 2014 سويرسا آن جوياز

2020 2014 اسرتاليا ناتاشا هندريك

2020 2014 بورندي نادين كاز

2020 2014 الواليات املتحدة كوين ماتسوي

2020 2014 بريو آنا – ماريا ميدروس

2020 2014 تونس هيفاء أورير

نهاية الفرتة منتخب يف دولة/القليم  السم

2019 2016 األردن/ رئيسة لجنة اإلقليم العريب رائدة بدر 

2019 2016 الفلبني/ رئيسة لجنة إقليم آسيا باسيفك ماريبيل ماريناس 

2019 2016 مدغشقر/ رئيسة لجنة إقليم أفريقي زوي راسونيانا 

2019 2016 الواليات املتحدة/ رئيسة لجنة إقليم األمريكتني جوي روزنربج 

2019 2016 هولندا/ رئيسة لجنة إقليم أوروب مارجولني سلوزترز 
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توصيف دور عضو املجلس العاملي

مسئول أمام: رئيسة املجلس العاملي

الدور الرئييس: وضع الرسالة، والرؤية واإلسرتاتيجية والسياسات رفيعة املستوى للجمعية العاملية داخل إطار الصالحيات والقيود 

                      الخاصة بأهداف الجمعيات الخريية وأدوات الحوكمة وداخل إطار السلطة املخولة لها من املؤمتر العاملي.

املسئوليات:

التأكد من أن الجمعية العاملية متتثل لنظامها األسايس والئحتها الداخلية والقانون اإلنجليزي للجمعيات الخريية وأي ترشيعات قانونية أو . 1

لوائح أخرى ذات صلة.

التأكد من توجه الجمعية العاملية نحو أهدافها كام هي معرفة يف النظام األسايس والالئحة الداخلية والتأكد من استخدامها ملواردها حرصياً . 2

ملساندة األهداف.

املساهمة نحو دور املجلس العاملي يف إعطاء التوجه اإلسرتاتيجي وتحديد السياسة الشاملة.. 3

اإلسهام يف تعريف األهداف وتحديد الغايات، ثم تقييم األداء إزاء األهداف املتفق عليها.. 4

النظر يف مصالح حركة املرشدات / وفتيات الكشافة ككل والتصويت لصالح الحركة ككل. . 5

مراجعة اإلسرتاتيجية بصورة منتظمة والنظر يف البيئة الخارجية التي ميكن أن تؤثر عىل الخطة، والحاجة املستمرة للتغيريات التي تحتاج إىل . 6

إجراءها لضامن بقائها ذات صلة.

القيام مبهام وواجبات املجلس العاملي عىل النحو املحدد يف املادة 13 من النظام األسايس والالئحة الداخلية للجمعية العاملية.. 7

حضور اجتامع املجلس العاملي السنوي واملؤمتر العاملي كل ثالث سنوات واملساهمة بشكل فعال يف أعاملهم من خالل اإلعداد الجيد والكايف . 8

واملشاركة الكاملة والواعية.

املشاركة يف التقييم الدوري ألداء املجلس العاملي.. 9

إنشاء والحفاظ عىل قيم الجمعية العاملية وحامية سمعتها.. 10

ضامن اإلدارة الفعالة للجمعية العاملية.. 11

ضامن االستقرار املايل للجمعية العاملية وحامية وإدارة ممتلكات الجمعية العاملية وضامن االستثامرات السليمة واملناسبة ألموالها.. 12

إعداد مدى الرغبة والسياسة الخاصة بالخوض يف املخاطر اإلسرتاتيجية والتنظيمية، ومراجعة سجل املخاطر وضامن تخفيف حدة اإلجراءات . 13

املعمول بها.

تعيني املدير التنفيذي األول ومراقبة أدائها.. 14

القيام باملهام عىل النحو املطلوب، التي تنطوي عىل السفر. وقد تكون بعض الزيارات التي تنطوي عىل السفر تتم خالل مسار اجتامعات . 15

املجلس العاملي أو منها.

متثيل الجمعية العاملية يف الفعاليات الخارجية.. 16

مسؤوليات املجلس العاملي

يتوىل املجلس العاملي املسئولية الشاملة عن التوجيه والحوكمة للمنظمة ويتحمل املساءلة الجامعية عن االمتثال لالشرتاطات الترشيعية والتنظيمية 
ذات الصلة باململكة املتحدة.

ومن ثم يتوىل عضو املجلس العاملي الواجبات واملسئوليات القانونية. وإنه دور تطوعي ينبغي القيام به ألن العضو ملتزم بتعزيز أغراض الجمعية 
العاملية ويتمتع باملهارات والخربة والسامت الشخصية املطلوبة لإلدارة اإلسرتاتيجية لهذه املنظمة العاملية املعقدة. 

وتتوىل الرئيسة واملجلس املسئولية الشاملة عن السياسة واإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظمة. ويقوم جهاز موظفي مكتب الجمعية العاملية بإدارة العمليات 
اليومية مع املتطوعات تحت القيادة واإلرشاف الشامل للمجلس.

وللعمل كعضو باملجلس العاملي، يجب أن يكون عمر العضو فوق السادسة عرش. ويجب أال يعمل مبثابة ويص إذا أصبح غري مؤهل مبوجب قانون 
الجمعيات الخريية.

مواصفات العضو باملجلس العاملي

من املتوقع أن يساهم أعضاء املجلس العاملي يف:• 

االلتزام بأهداف وغايات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة واملصلحة اإلستبقائية والحامس لتشكيل وتقديم املشورة بشأن مستقبل • 

املنظمة.

مهارات وخربات خارجية ذات الصلة مستمدة من خلفية مهنية أو مجتمعية خارج الجمعية العاملية.• 

استعداد لتكريس الوقت والجهد ألجل التحضري للمجلس العاملي وحضور جلساته )عادة ملدة أسبوع واحد سنوياً( وغريها من االجتامعات ذات • 

الصلة )وتقدر الفرتة الزمنية ملدة تصل إىل 20 ساعة يف الشهر(.

حكم مستقل جيد والقدرة عىل إعطاء تحدي بّناء.• 

القدرة عىل التفكري بشكل خالق وإسرتاتيجياً.• 

فهم وقبول الواجبات القانونية، واملسئوليات وااللتزامات املرتتبة عىل دور املجلس.• 

القدرة عىل متثيل الجمعية العاملية داخل حركة املرشدات / وفتيات الكشافة وخارجها.• 

املعرفة العامة الجيدة للتحديات والفرص التي تواجه الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل.• 

القدرة عىل العمل بفعالية كعضو يف فريق مع املساهمة بوجهة نظر مستقلة.  • 

مهارات التواصل القوية والقدرة عىل تحليل املعلومات وتفسريها.• 

الحساسية الثقافية والقدرة عىل العمل يف سياق عاملي متعدد الثقافات.• 

القدرة عىل التواصل بسهولة باللغة اإلنجليزية شفهياً وخطياً عىل حد سواء.• 
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مدونة قواعد السلوك

ستحكم هذه املبادئ عملنا كأعضاء باملجلس العاملي:

نحن جديرون بالثقة شخصيا. وميكننا أن نثق يف بعضنا البعض لدعم وتنفيذ قرارات املجلس.•   

نحرص أن تكون عملية صنع القرار شمولية، وال تستثني أحداً حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مستنرية.•   

نتحمل املسئولية. وإننا نحدد مواعيد نهائية واقعية ويتوىل كل عضو املسئولية لاللتزام باملواعيد املحددة املتفق عليها.  ويتواصل األعضاء  •   

يف التوقيت املناسب إذا كانت هناك ظروف متنعهم من تلبية املوعد النهايئ.  

نحن واقعيون مام يتيح الوقت الكايف التخاذ القرارات املدروسة وإدارة عبء العمل عىل نحو قابل للتحقيق.•   

نتحىل بالشفافية يف عملياتنا ويف صنع القرار.•   

نحن نحرتم الرسية.•   

نحن منفتحون بني أنفسنا وعىل استعداد للتعبري عن املخاوف.•   

نحن ال نسمح بأن نخذل أحداً مع علمنا بذلك. •   

نحن نتواصل بشكل فعال عن طريق التحدث ببطء وبوضوح وعن طريق اإلصغاء بصورة نشطة. نتذكر أن االختالفات  يف اللغة واللهجات  •   

واملصطلحات ميكن أن تعيق التواصل. نتحمل املسئولية عن السؤال يف حالة عدم فهمنا ليشء.  

نحن نحرتم بعضنا البعض ونتمتع باللباقة وال نصدر أحكاماً عىل غرينا.•   

نحن نشارك بنشاط يف املناقشات ونساهم يف املناقشات عىل اإلنرتنت ونشجع أولئك الذين هم بيننا ممن ال صوت لهم حتى             •   

يساهموا كاآلخرين.  

نحن نقرأ كل املواد – ونطرح أسئلة يف حالة وجود بنود ال نفهمها.•   

نحن حاسمون وعىل استعداد التخاذ القرارات الصعبة، وعىل استعداد لالعرتاف إذا كانت القرارات تحتاج إىل إعادة النظر فيها.   •   

نحن نساند ونرعى بعضنا البعض.  •

لدينا مواقف إيجابية ونسعى يف أعاملنا بنهج إيجايب.  •

نحن نعكس قيم الجمعية العاملية لنكون منوذج يحتذى به.  •

نحن نركز عىل الرسالة ونعمل يف إسرتاتيجية بدالً من العمل بحسب تفكرينا.  •

نحن وكالء أمناء عىل موارد الجمعية العاملية.  •

نحن عىل علم مبا يجري يف العامل ونتمتع بالحساسية تجاه القضايا العاملية.  •

نحن نعمل يف رشاكة – من عضو مجلس إىل عضو مجلس، ومن جهاز العاملني إىل املتطوعات. نحن العبون يف الفريق ونتعاون معاً.   •

نتحىل باملرونة والعقلية املنفتحة والقدرة عىل التكيف.  •

نحن نشجع املرح والزمالة.  •

نحن نحرص أن يحقق كل األعضاء اإلجراءات املستخدمة لتطوير هذه القواعد السلوكية ونحرص أن يكون جميع األعضاء عىل علم مببادئها    •

وأن ميارسوها.  

استخدام أي مهارات ومعرفة وخربات محددة ملساعدة املجلس العاملي يف التوصل إىل القرارات السليمة – ويشمل ذلك تفحص املقرتحات وقيادة . 17

ومبادرة املناقشات، وتقديم املشورة أو اإلرشاد بشأن املبادرات الجديدة واستخدام أي خربات وتجارب من املتخصصني.

االتفاق عىل رشوط مرجعية اللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس.. 18

املصادقة عىل التعيينات باللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس. 19

توفري الهياكل واإلدارة الفعالة ألصحاب املصلحة بحسب ما هو مطلوب إىل املنظامت األعضاء والرشكاء واملانحني حسب االقتضاء. . 20

 أن يكونوا عىل استعداد للعمل: . 21

يف إحدى لجان املجلس العاملي أو مجموعات العمل	 

كرئيسة للجنة أو مجموعة عمل	 

ج- كعضو يف مجموعة ذات مهمة تتأسس لتحقيق مهمة معينة أثناء اجتامعات املجلس العاملي وبينها.  

بذل قدر ملموس من العمل يف املجلس العاملي من خالل املراسالت والربيد اإللكرتوين. ومن ثم من املتوقع من كل األعضاء سواء من يدلون بأصواتهم . 22

أو بحكم منصبهم السابق:

أ -التعامل عىل وجه الرسعة مع جميع املراسالت  

ب-إحاطة املكتب العاملي علامً بالعنوان الربيدي، والفاكس، والربيد اإللكرتوين وأرقام الهواتف. ويشمل ذلك عمل ترتيبات لالتصال يف حالة   

فرتة زمنية.   الغياب عن العنوان املعتاد ألي   

التوقيع وااللتزام بعقد الوصاية، شامالً اتفاقية الرسية وإعالن الويص وإعالن تعارض املصالح لدى االنتخاب باملجلس العاملي وسنوياً بعد ذلك.. 23

 املحافظة عىل رسية كافة أعامل املجلس العاملي واملجموعات واللجان، لحني اإلفراج عن املعلومات رسمياً.. 24

تبني السلوكيات اإليجابية والفعالة كمثل أعىل بالنسبة للمتطوعات يف كافة األوقات وضامن أن تكون قيم الجمعية العاملية محورية يف جميع عمليات . 25

صنع القرار.
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املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

عضو بالفريق األسايس الذي أسس رشكة PAIXNIDAGOGEIO )إسرتاتيجية بدء 

التشغيل(:

تحديد األسواق لتفعيل العالمات التجارية من خالل العام وإضافة القيمة لفعاليات 

النشاط التجاري. البدء يف عملية إنشاء خطة إسرتاتيجية للمنظمة العضو بعد عرش سنوات 

من عدم وجود أي خطة. التدريب للمجلس يف التفكري اإلسرتاتيجي

رئيسة التصميم والتنفيذ  	

نائبة رئيسة املجلس الوطني  	

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

عداد وإدارة امليزانيات ملشاريع كبري يف عميل كرئيسة لقسم التصميم والتنفيذ وكمديرة 

ثقافية يف السفارة

مراقبة تنفيذ امليزانية

رئيسة التصميم والتنفيذ  	 M الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

عداد أهداف األقسام وتطوير خطط عمل ملصاحبة كل هدف. إدارة فريق داخيل لتنفيذ 

الخطط وقيادة التنسيق مع الرشكاء الخارجيني )الوزراء، املتاحف، املؤسسات(.
مديرة ثقافية يف سفارة املكسيك  	 H خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

خطاب إعالمي دوري كل شهرين للسفارة املكسيكية

مجلة ربع سنوية للجوالة، صفحة إنرتنت مصغرة وصفحات للمرح

حمالت لوسائل التواصل االجتامعي )حملة الشعلة األوملبية، ترويج املخيم الدويل، يوم 

اللفاح(.

الذكرى الخامسة والثامنني ملنظمتي العضو: الصورة والرؤية

محررة رئيسية  	

منشأة محتوى اإلعالم االجتامعي  	

مساهمة يف مجمع التفكري  	

H املعرفة والخربة يف التسويق

رامج متويل من االتحاد األورويب: كتابة مقرتحات املحفظة )شاملة املنح والعطاءات 

وصناديق االستثامر(.

أنشطة متويل كراود.

مفوضة دولية ملنظمتي العضو  	

مرشوع الفتيات ألجل الفتيات  	

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

نشأت شبكة رشكاء يف املنظمة العضو ، مع بناء رشاكات إسرتاتيجية. عملت مع أكرث من 

40 منظمة غري حكومية يف شتى املجاالت.

ساندت حمالت منارصة اتخذوا إجراًء عن الثقة الجسدية وساعدت يف تهيئتها ألجواء 

ثقافية متنوعة.

مندوبة مجلس الشباب الوطني  	

مدربة عاملية لربنامج “حرة ألكون أنا”  	

H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

م انتخايب عضواً باملجلس يف هذه املنظامت غري الحكومية، مسئولة عن إعداد السياسات 

والحوكمة الشاملة.

منظمة عضو للمرشدات  	

الجمعية الدولية القتصاديات التعليم والعلوم   	

والتجارة

مؤسسة مشاركة ملجلس حوكمة الطالب ملشاريع   	

الفتيات

H خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

مسئولة عن نرش اإلسرتاتيجية وتنفيذها أفقياً ورأسياً يف الجمعية. تطوير 

أدوات توظيف املتطوعات من الشباب.

نائبة رئيسة املجلس الوطني  	 H الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل

كاترينا اجورجياين

)The Greek Guiding Association )Soma Hellinikou Odigismou SHO عضو يف: الجمعية اليونانية للمرشدات

الفئة العمرية: 50-40 سنة

)The Greek Guiding Association )Soma Hellinikou Odigismou SHO رشحتها: الجمعية اليونانية للمرشدات

اللغات التي تتحدثها: اليونانية واإلنجليزية واألسبانية وقليل من الفرنسية

البيان الشخيص

لقد أتيحت يل الفرصة لاللتقاء والعمل مع املرشدات وفتيات الكشافة من كافة األقاليم الخمسة، واكتسبت تقديراً متعمق لتنوع حركتنا وجوهر املرشدات وفتيات الكشافة والقيم التي توحدنا جميعاً 

ورسالتنا املشرتكة. وإنني مقتنعة بأن أسلوب املرشدات / فتيات الكشافة هو املفتاح لتطوير مهارات قيادية قوية من شأنها أن تزود جميع الفتيات بأن يكن بأفضل حال ألجل أنفسهن وللمجتمعات 

املحلية. ومن خالل الخربات الواسعة يف مجال التعليم غري النظامي، ويف متكني الفتيات والشابات من اتخاذ إجراءات، فإنني عىل يقني أنني أمتتع بالكثري للمساهمة يف هذا املجال.

إن العمل ألجل الفريق العاملي يف الجمعية العاملية يعني قيادة التغيري باستمرار، واالنخراط يف حوار صحي ومفتوح مع جميع أصحاب املصلحة وضامن الحوكمة التشاركية عىل جميع املستويات. 

وأعتقد اآلن أن الوقت قد حان لتنمو الحركة وتعمق أثرها االجتامعي من خالل دعم جميع املنظامت األعضاء الحالية واملرتقبة. ومن خالل الجلوس عىل عجلة القيادة يف منظمة تضم عرشة ماليني 

عضو عرب 146 دولة إمنا ينطوي عىل التزام كبري ، والتفكري اإلسرتاتيجي وشعور قوي بالتوجه. أود أن أشارك مبعرفتي وخربيت من أجل بناء حركة أقوى والوصول إىل مزيد من الفتيات. 

التعيينات التطوعية واملهنية

املنظمة العضو: مدربة، مدربة مدربات، قائدة مخيم، منسقة برنامج “التعليم املشرتك يُجدي”  حالياً 

الجمعية العاملية: ُميرسة برنامج تنمية القيادة العاملي، ُميرسة “أوقفوا العنف”   

أعامل تطوعية أخرى: “الرتحيب بالالجئني” ، منظمة غري حكومية يونانية: منسقة املتطوعات ومدربة “سفينة العامل”، منظمة مسيحية غري مدرة للربح: مدرسة لغة إنجليزية ويونانية    

لألطفال املحرومني واملهاجرين  

مهنيا: مستشارة التنمية القيادية  

املنظمة العضو: نائبة رئيسة املجلس الوطني، املفوضة الدولية، عضو يف فريق الربنامج التثقيفي للجوالة، مفوضة محلية سابقاً 

الجمعية العاملية: مجموعة العمل للمدربات بإقليم أوروبا  

أعامل تطوعية أخرى: مندوبة مجلس الشباب الوطني اليوناين، مؤسس مشارك ألجل الفتيات )تفعيل الفتيات للبقاء يف املدارس يف لوندياين، كينيا(  

مهنياً: مدربة عاملية قائدة يف الجمعية العاملية لربنامج “حرة ألكون أنا”، ُميرسة قائدة بالجمعية العاملية لفعاليات “تنشيط “ برنامج “أصوات ضد العنف”، مرتجمة من )األسبانية –    

اإلنجليزية(، قائدة التصميم والتنفيذ يف رشكة تجارب الفعاليات واأللعاب Paixnidagogeio ، مديرة ثقافية بالسفارة املكسيكية.   

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: كميرسة متطوعة وعضو يف فريق التخطيط: برنامج تنمية القيادة WLDP يف بروندي 2011؛ برنامج املائدة املستديرة للجوالة وفتيات الكشافة 2011؛ ندوة هيلني 

ستورو 2012؛ روفرواي يف فنلندا 2012؛ برنامج تنمية القيادة WLDP يف اليابان 2012؛ برنامج “أوقفوا العنف” يف رواندا 2013؛ مهرجان كشافة يف اليابان 2015؛ تقديم حركة املرشدات يف أثيوبيا 

2016؛ JLS يف غانا 2016؛ ورئيسة ممثلة لبلدها يف: يورواليف 02 يف الربتغال 2006. 

كُميرسة استشارية، ومنظمة ومنسقة )-2013 2016(: خمس فعاليات دولية لربنامج “أوقفوا العنف” اململكة املتحدة، الهند، زامبيا، الواليات املتحدة، توجو(؛ وفعالتني دوليتني لتدريبات “حرة ألكون 

أنا”؛ وثالث فعاليات إقليمية للتدريبات “حرة ألكون أنا”؛ و14 فعالية وطنية لتدريبات “حرة ألكون أنا” للمنظامت األعضاء من أربعة أقاليم.
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عضو يف: جمعية مرشدات ماليزيا

الفئة العمرية: 50-40 سنة

رشحتها: جمعية فتيات الكشافة بالفلبني

اللغات التي تتحدث بها: األسبانية، واإلنجليزية وقليل من الفرنسية

البيان الشخيص

لقد كان أول مؤمتر عاملي يل يف مانيال كقائدة شابة عام 2002 هو نقطة البداية يل حقاً. فلقد زودين ببصرية أعمق ملدى قوة جمعيتنا كمنصة لجعل الفتيات والسيدات مواطنات مسئوالت يف العامل 

ولكن القادة الذين التقيت بهم والتجارب املختلفة التي اختربتها أثناء املؤمتر ذاته قد وضعتني يف منعطف ضيق ملواصلة الخدمة والتطوع بأي صفة كانت وبقدر استطاعتي نحو تطوير ارتفاعات أكرب 

للطاقات الكامنة لعضوية الجمعية العاملية.

وإذ أصبح عضواً يف املجلس العاملي فهذا أعىل رشف وأعىل تكريم ألي مرشدة لتحقيق طموحاتها لخدمة العامل من خالل حركة املرشدات. فإن الرغبة امللحة يف االستمرار وتعزيز الفرص اإلسرتاتيجية 

لألعضاء بأنحاء العامل مدعومة بعزم كبري عىل العمل يف فريق من القادة الذين يتمتعون بالخربة واملعرفة، مدعومني بقدر هائل من الخربات يف املشاركة يف نشاط يف التخطيط والتنظيم والتعامل مع 

الفعاليات واملؤمترات عىل الصعيدين العاملي واإلقليمي والربامج من مختلف املجاالت، فإنني أؤكد بأنني أستطيع أن أحقق فارقاً مع مساهتمتي كعضوة يف املجلس العاملي

التعيينات التطوعية واملهنبة   

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: حرضت املؤمترات العاملية رقم 31، 32، 33، 34 و35 واملؤمترات اإلقليمية آسيا باسفيك رقم 9، 10، 11 و 12 . تدريبات القيادة الدولية آسيا 

باسفيك 2002؛ ورشة عمل القيادة اإلسرتاتيجية آسيا باسفيك 2006؛ مؤمتر قمة إقليمي آلسيا باسفيك 2010 ، ورشة عمل مشرتكة آلسيا باسفيك مع اإلقليم العريب لتدريب املدربات 

2010 ؛ مسئولة املوارد بالجمعية العاملية لورشة تخطيط إسرتاتيجي لكشافة نيبال 2006 ؛ 2008؛2010؛  مسئولة املوارد بالجمعية العاملية للمراجعة اإلسرتاتيجية لكشافة ومرشدات 

بهارات، ورشة تخطيط 2011.

نورماال بهارودين

املنظمة العضو: املفوضة الرئيسية لجمعية املرشدات يف ماليزيا من يونيو/حزيران 2013 – مايو /آيار 2018 

الجمعية العاملية: نائبة الرئيسة ألصدقاء مجموعة العمل آسيا باسفيك بالجمعية العاملية 

مهنياً: مستشارة )للتعليم(/ للقنصلية املاليزية العامة مبدينة رويش مني / مديرة التعليم يف ماليزيا مبدينة هويش مينه  2014/2017.

املنظمة العضو: املفوضة الدولية لجمعية مرشدات ماليزيا 2004/2008 ، عضو يف أصدقاء مجموعة العمل آلسيا باسفيك بالجمعية العاملية 2014 – 2017، نائبة الرئيسة ألصدقاء 

مجموعة العمل بآسيا باسيفك 2017-2020.

الجمعية العاملية: عضو يف أصدقاء آسيا باسفيك 2013 – 2016 

عضو يف اللجنة اإلقليمية آلسيا باسفيك 2007 – 2010 

نائبة الرئيسة باللجنة اإلقليمية آسيا باسفيك 2010-2013 

املفوضة الرئيسية للجنة التخطيط بالكومنويلث مبؤمتر 2014 ، رئيسة املؤمتر اإلقليمي آلسيا باسفيك 2013، نائبة رئيسة املؤمتر اإلقليمي آلسيا باسفيك 2010، لجنة التخطيط 

اإلقليمي آلسيا باسفيك ، قمة 2010

رئيسة التدريبات القيادية الدولية 2002 

مهنياً: مديرة مساعدة )2008-2002(، رئيسة وحدة اللغات واألدب )2012-2008( ؛ مديرة الربنامج 2012-2008(؛ منسقة مرشوع لشعبة الكتاب املدريس؛ وزارة التعليم ماليزيا 

)2008-2002(، مدرسة )1994 – 2012(

أمينة صندوق نادي املعلمني )2010-2009(، مدربة لغة إنجليزية 2009-2011(

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

ترويج التعليم يف ست بلدان مختلفة؛ إدارة الشئون اإلدارية والحوكمة لجمعية مرشدات 

ماليزيا أثناء العمل يف بلد آخر )فيتنام(

مديرة التعليم يف مدينة هويش مينه مباليزيا  	

مفوضة رئيسية يف جمعية مرشدات ماليزيا  	

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

إدارة الشئون املالية وحسابات التعليم يف ماليزيا توافقاً مع التوقعات و KPI للشعبة 

والوزارة، كمفوضة رئيسية لجمعية مرشدات ماليزيا، استمريت يف توصيل الجمعية إىل 

موقف املستوى الصحي ونامي من الناحية املالية من خالل إدارة املحاسبة اإلسرتاتيجية 

وإدارة الصناديق والجهود املختلفة لجمع التربعات.

ترويج التعليم يف ست بلدان مختلفة  	

إدارة الشئون اإلدارية والحوكمة يف جمعية   	

مرشدات ماليزيا أثناء العمل يف بلد آخر )فيتنام(

H الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

إدارة التسويق عىل اإلنرتنت يف عميل ومراقبة التطور واملطالب والحاجات عىل اإلنرتنت 

بهدف إطالق خطط تسويق وحمالت إسرتاتيجية يف البلدان املختلفة.
مديرة التعليم يف مدينة هويش مينه   	

مباليزيا 

مفوضة رئيسية بجمعية مرشدات ماليزيا  	

M خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

عميل املهني الحايل يختص برتويج التعليم يف ماليزيا يف ست بلدان وهي عىل وجه 

التحديد كامبوديا ، والوس، ومينامار، وفيتنام، وتايالند، والفلبني وقد ساعدين ذلك يف 

التأقلم عىل مواجهة التحديات يف العمل يف مجاالت التسويق واإلدارة والتنفيذ للفعاليات 

بااإلضافة إىل إجراء املناقشات عن القضايا ثنائية األطراف فيام يتعلق بالتعليم.

مديرة التعليم يف مدينة هويش مينه   	

مباليزيا

مفوضة رئيسية بجمعية مرشدات ماليزيا  	

P املعرفة والخربة يف التسويق

خدمت يف مجموعة العمل ألصدقاء آسيا باسفيك خالل السنوات الثالث املاضية؛ ساعدت 

يف جمع التربعات لضحايا السيول وضحايا الكوارث الطبيعية يف ماليزيا ويف النهاية قمت 

بجمع مبالغ تزيد عن 14 مليون رينج ماليزيا.

نائبة رئيسة أصدقاء آسيا باسفيك  	

مفوضة رئيسية لجمعية مرشدات ماليزيا  	

مديرة مشاريع يف وزارة التعليم  	

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

أنشأت رشاكات مع وزارة الشباب والرياضة ووزارة التعليم ووزارة الغابات لتنظيم 

فعاليات وبرامج؛ اتصلت مبنظامت غري حكومية باإلضافة إىل أفراد للمساعدة جمعية 

مرشدات ماليزيا يف تنمية الفرص ألعضائها؛ عملت مع املنظمة غري الحكومية املاليزية 

)املتطوعات الطالبية( يف املشاريع املجتمعية يف الوس وفيتنام خالل الفرتة 2015 و 2016 

ملنارصة املعيشة الصحية والحياة الصحية واالستدامة البيئية.

مديرة تعليم يف مدينة هويش مينه ماليزيا  	

مفوضة رئيسية بجمعية مرشدات ماليزيا  	

H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

نائبة رئيسة مجلس إدارة جمعية مرشدات ماليزيا، عضوة يف هيئة الحوكمة ملجلس أمناء 

شعبة الكتاب املدريس، عضوة يف وزارة التعليم املاليزية 2008 – 2012.

مديرة التعليم يف مدينة بويش ماليزيا  	 H خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

كنت يف طليعة تدريبات "حرة ألكون أنا" وسلسلة الفعاليات واألنشطة 

الخاصة بها؛ إدارة ومراقبة برنامج أوقفوا العنف، ترأست لجنة لالحتفال 

املئوي بجمعية مرشدات ماليزيا يف 2016.

مفوضة رئيسية ومفوضة دولية ونائبة   	

املفوضة الرئيسية لفرع باهانج لجمعية مرشدات ماليزيا

H الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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تاشيا باتستون

عضو: جمعية مرشدات كندا

الفئة العمرية: 50-40 سنة

رشحتها: جمعية مرشدات كندا 

اللغات التي تتحدث بها، اإلنجليزية، والفرنسية

البيان الشخيص

لقد كنت عضواً يف جمعية مرشدات كندا معظم حيايت وشاركت يف العديد من املستويات املختلفة داخل املنظمة. 

أنا أؤمن إمياناً راسخاً بأن الكثري مام أنجزته شخصياً ومهنياً يعود الفضل فيه إىل مهارات التواصل الشخصية والقيادة التي تعلمتها كمرشدة. أرى فرصة املشاركة يف الجمعية العاملية كفرصة للعودة إىل

املنظمة التي طاملا كان لها تأثرياً أساسياً وجوهرياً عىل حيايت ومنوي الشخيص. 

وكسيدة مهنية، فإنني متحمسة بشأن متكني الفتيات والنساء. وإنني أؤمن إمياناً جازماً بأن جميع الفتيات يستحقن الفرصة لتطوير املهارات الالزمة لتمكينهن من أن يصبحن قادة يف مجتمعاتهن املحلية

وعىل الصعيد العاملي أيضاً. وكقائدة للمرشدات، فلقد كان يل الرشف أن أكون شاهدة عىل ما حققته الجمعية العاملية كأداة ملساعدة الفتيات عىل النمو والتطور إىل شابات تتمتعن بالثقة والقدرات.

وعندما أصبح عضو يف مجلس الجمعية العاملية فإنني أأمل  أن أشارك بخربايت الواسعة يف اإلدارة املالية والحوكمة لضامن استمرار الجمعية العاملية يف العمل كمنظمة قوية نابضة بالحياة تدعم التطوير 

والنمو املستمر للفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل.

التعينات التطوعية واملهنية

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: عضو فرقة العمل املعنية بالحوكمة املالية يف إقليم أوروبا – خريف عام 2016 حتى الوقت الحايل.

املنظمة العضو: عضو يف لجنة التوجيه األوىل للفتيات: سبتمرب / أيلول 2015 – حتى الوقت الحايل

الجمعية العاملية: لجنة الشئون املالية: سبتمرب / أيلول 2015 – حتى الوقت الحايل

أعامل تطوعية أخرى: عضو يف مؤسسة أنجليكان كندا، لجنة التدقيق، سبتمرب/أيلول 2014 حتى الوقت الحايل

عضو، املجلس االستشاري، كلية إدارة األعامل، سبتمرب / أيلول 2012 – حتى الوقت الحايل

رئيسة برنامج الزمالة، كلية إدارة األعامل، سبتمرب/ أيلول -2014 حتى الوقت الحايل

مهنياً: نائب الرئيس األول للعالقات الخارجية وتنمية األعامل، يس يب إيه كندا – مايو/ أيار 2016 ، مستشارة فنية، مجلس إدارة IFAC – سبتمرب /أيلول -2016 حتى الوقت الحايل

املنظمة العضو: عضو يف مجلس إدارة جمعية مرشدات كندا 1 يونيو/حزيران 2010 – 2013؛ رئيسة وعضوة لجنة التدقيق والشئون املالية بجمعية مرشدات كندا 1 يونيو 2006 – 

2012، عضو لجنة مراجعة املحفظة، بجمعية مرشدات كندا 1 يونيو -2010 2012.

أعامل تطوعية أخرى: معهد املحاسبني القانونيني يف نيوفوندالند، رئيسة مؤسسة التعليم -2004 2007.

مهنيا: نائب رئيس الخدمات التعليمية، يس يب إيه كندا، أكتوبر 2012 – مايو 2016، الرئيسة التنفيذية األوىل، معهد املحاسبني القانونيني يف نيوفوندالند البرادور، يونيو 2007 – 

أكتوبر 2012، جامعة ميموريال يف نيوفوندالند، محارضة، يناير 2003 – يونيو 2007.

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

إعداد خطة إسرتاتيجية لجمعية مرشدات كندا. عضو يف فريق القيادة التنفيذي املسئول 

عن تطوير وتنفيذ إطار العمل االسرتاتيجي لتوحيد مهن املحاسبة الكندية.

عضو مبجلس إدارة جمعية مرشدات كندا  	

عضو فريق اإلدارة العليا لرشكة يس يب إيه كندا  	

عضو للمحاسبني املهنيني القانونيني يف كندا  	

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

25غاماً كمحاسبة مهنية ذات خربات موسعة يف إعداد التقارير املالية وإدارة األداء 

واملساءلة املالية.
عضو يف املحاسبني املهنيني القانونيني يف   	

كندا

خربة موسعة يف لجان التدقيق والشئون   	

املالية 

P الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

مسئولة عن تطوير برنامج التعليم املهني يف يس يب إيه كندا شامالً تنفيذ حلول تقنية 

املعلومات املطلوبة لتشغيل برنامج تعليمي عىل اإلنرتنت يف عدة أقاليم مبيزانية تزيد عن 

10 مليون دوالر.

نائب رئيس التعليم، يس يب إيه كندا  	 M خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

مشاركة يف تطوير إسرتاتيجية التصويت الرقمي لرشكة يس يب إيه كندا. اإلرشاف التنفيذي 

للتنمية املهنية ومبيعات املنتج لرشكة يس يب إيه كندا التي تتضمن مشاركة عىل مستوى 

عايل يف التسويق وأنشطة املبيعات.

نائبة الرئيس األوىل للعالقات الخارجية   	

وتنمية األعامل.

H املعرفة والخربة يف التسويق

املشاركة يف إسرتاتيجية تطوير الصناديق وتنمية القياسات املرتية لألداء الرئييس ونتائج 

التقييم.
العمل يف املجلس االستشاري لكلية األعامل   	

بجامعة مموريال ومجلس إدارة جمعية مرشدات كندا

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

ققمت مبنارصة الحكومة يف إمالء النفوذ التغيري الترشيعي. عملت مع الرشكاء الوطنيني 

واإلقليميني لتحقيق توحيد مهنة املحاسبة الكندية.

قيادة ومراجعة االستقرار املايل ألعامل تدوينات حركة املرشدات وإمالء النفوذ عىل 

أصحاب املصلحة / املقاطعات لتبني منوذج التسعري الجديد ملبيعات التدوينات.

محاسبون مرخصون يف رشكة يس يب إيه كندا  	

ويف جمعية مرشدات كندا  	

P مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

قلمشاركة يف توجيه املجلس وجلسات التدريب بشأن الحوكمة الجيدة واملسئولية 

اإلئتامنية للمجلس وأعضاء اللجنة.

مجلس إدارة يس يب إيه كندا، مساندة العاملني.  	

رئيسة لجنة التعلم املهني، يس يب إيه كندا  	

P خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

اللجنة مسئولة عن اإلرشاف عىل املراجعة الشاملة إلعداد برامج جمعية 

مرشدات كندا وتقديم الربامح.

لجنة التوجيه األوىل ملرشدات كندا  	 H الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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كاثرين  ايروين

عضو يف: جمعية مرشدات اململكة املتحدة

الفئة العمرية: 50-40 سنة

رشحتها: جمعية مرشدات اململكة املتحدة

اللغات التي تتحدث بها: اإلنجليزية، الفرنسية )بدرجة أولية( واألملانية

البيان الشخيص

لقد كنت عضواً ملتزماً وشغوفاً للعمل يف جمعية مرشدات اململكة املتحدة منذ عمر التاسعة. ولدي تقدير شخيص متأصل لكل يشء تستطيع حركة املرشدات أن تجلبه للفتيات والشابات

وكيف ميكن أن يكون له تأثري إيجايب عىل حياتهن.

ولقد شغلت العديد من املناصب القيادية مع جمعية مرشدات اململكة املتحدة، وعىل مدى السنوات الثالث املاضية، كنت عضواً يف لجنة اإلسرتاتيجية والتخطيط بالجمعية العاملية، حيث

اكتسبت املزيد من البصرية واملعرفة عن كيفية تقدم جمعيتنا العاملية وأمور الحوكمة بها. وقد كانت هذه التجربة مفيدة يل يف طلبي للعمل يف املجلس العاملي.

وبعد أن عملت مهنياً يف رشكة كبرية متعددة الجنسيات، واآلن يف منصب القيادة العاملية، فلقد اكتسبت الكثري من املهارات التي تتاميش مع االحتياجات الحالية للمجلس العاملي،

وخاصة يف مجال تطوير اإلسرتاتيجية العاملية وتنفيذها، إىل جانب مهارات إمالء النفوذ بقوة ومهارات املنارصة.

وسوف يكون من دواعي رشيف أن أكون عضواً يف املجلس العاملي. وأنا ملتزمة بتخصيص الوقت والجهد املطلوب لخدمة هذا املنصب بشكل جيد. ويف حالة عدم انتخايب، فسوف أستمر يف أن أكون 

عضواً متفانياً يف حركة املرشدات ومنارصة قوية للمنظمة.

التعيينات التطوعية واملهنية

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: حرضت املؤمتر العاملي الخامس والثالثني يف هونج كونج.

املنظمة العضو: مرشدة وقائدة القسم األقدم، عضو املجلس الوطني ملرشدات اململكة املتحدة

الجمعية العاملية: عضو يف لجنة اإلسرتاتيجية والتخطيط )2014 – 2017( 

مهنيا: قائدة يف الوثوقية والصيانة برشكة دوبنوت

املنظمة العضو: املفوضة يف البلد وأمينة حركة املرشدات يف ألسرت: 2010 – 2015، مفوضة املنطقة: -2007 2010 

مهنيا: قائدة األعامل الهندسية وأبحاث التكنولوجيا يف أوروبا والرشق األوسط وأفريقيا

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

إعداد خطة إسرتاتيجية لجمعية مرشدات كندا. عضو يف فريق القيادة التنفيذي املسئول 

عن تطوير وتنفيذ إطار العمل االسرتاتيجي لتوحيد مهن املحاسبة الكندية.

قائدة املؤسسة يف رشكة عاملية كربى  	

عضو يف لجنة اإلسرتاتيجية والتخطيط بالجمعية   	

العاملية

مفوضة البلد وعضو يف اللجنة التنفيذية لحركة   	

املرشدات بالبلد 

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

25غاماً كمحاسبة مهنية ذات خربات موسعة يف إعداد التقارير املالية وإدارة األداء 

واملساءلة املالية.
قائدة مؤسسية يف رشكة عاملية كربى  	 H الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

مسئولة عن تطوير برنامج التعليم املهني يف يس يب إيه كندا شامالً تنفيذ حلول تقنية 

املعلومات املطلوبة لتشغيل برنامج تعليمي عىل اإلنرتنت يف عدة أقاليم مبيزانية تزيد عن 

10 مليون دوالر.

قائدة مؤسسية يف رشكة عاملية كربى  	

قائدة يف منظمة البحث والتكنولوجيا يف   	

منطقة الرشق األوسط وشامل أفريقيا وأوروبا 

مهندسة كهربائية / إلكرتونية  	

P خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

مشاركة يف تطوير إسرتاتيجية التصويت الرقمي لرشكة يس يب إيه كندا. اإلرشاف التنفيذي 

للتنمية املهنية ومبيعات املنتج لرشكة يس يب إيه كندا التي تتضمن مشاركة عىل مستوى 

عايل يف التسويق وأنشطة املبيعات.

قائدة مؤسسية يف رشكة عاملية كربى  	 H املعرفة والخربة يف التسويق

املشاركة يف إسرتاتيجية تطوير الصناديق وتنمية القياسات املرتية لألداء الرئييس ونتائج 

التقييم.
قائدة مؤسسية يف رشكة عاملية كربى  	

مفوضة البلد وعضو تنفيذي لحركة   	

مرشدات البلد.

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

ققمت مبنارصة الحكومة يف إمالء النفوذ التغيري الترشيعي. عملت مع الرشكاء الوطنيني 

واإلقليميني لتحقيق توحيد مهنة املحاسبة الكندية.

قيادة ومراجعة االستقرار املايل ألعامل تدوينات حركة املرشدات وإمالء النفوذ عىل 

أصحاب املصلحة / املقاطعات لتبني منوذج التسعري الجديد ملبيعات التدوينات.

قائدة مؤسسية  	

شهادة يف القيادة واإلدارة العاملية من جامعة يل   	

ملعهد اإلدارة والشئون الدولية لوصاية تطوير اإلدارة

ويص، مفوض للبلد وعضو تنفيذي لجمعية   	

املرشدات بالبلد

P مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

قلمشاركة يف توجيه املجلس وجلسات التدريب بشأن الحوكمة الجيدة واملسئولية 

اإلئتامنية للمجلس وأعضاء اللجنة.

ويص جمعية املرشدات بالبلد ملدة 5 سنوات  	

عضو باملجلس الوطني للمنظمة العضو  	

مفوضة البلد ملدة خمس سنوات  	

H خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

اللجنة مسئولة عن اإلرشاف عىل املراجعة الشاملة إلعداد برامج جمعية 

مرشدات كندا وتقديم الربامح.

املخيم الدويل بالبلد  	

مفوضة تطوير التدريب بجمعية املرشدات   	

باململكة املتحدة

قائدة مرشدات للنمو بالبلد  	

M الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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هايدي جوكينن

عضو يف: جمعية فنلندا للمرشدات وفتيات الكشافة

الفئة العمرية: -30 40 سنة

رشحتها: جمعية فنلندا للمرشدات وفتيات الكشافة

اللغات التي تتحدث بها: الفنلندية، والسويدية، واإلنجليزية وقليل من الفرنسية واألملانية

البيان الشخيص

كمنظمة عاملية تتاح للجمعية العاملية فرص ممتازة يف تعزيز رسالتها ورؤيتها للفتيات والشابات. ومع ذلك، ومبتابعة رسالة الجمعية العاملية عىل الصعيد العاملي فمن املهم مراعاة

االحتياجات املتنوعة جداً ملنظمتها األعضاء. وكعضو باملنظمة العاملية منذ أغسطس /آب 2016، فلقد اكتسبت قدرة هائلة يف فهم أساليب العمل يف الجمعية العاملية وأتيحت يل فرصة 

متميزة ملساندة النمو من خالل املنظامت األعضاء الجديدة.

وكمفوضة رئيسية لجمعية فنلندا للمرشدات وفتيات الكشافة، فلقد قمت بقيادة املنظمة العضو من خالل بعض التغيريات التنظيمية التي تتسم بالتحديات ولكن أيضاً من خالل أوقات تبعث إىل 

اإللهام. ويف مشاركتي السابقة يف إقليم أوروبا عملت كمتطوعة، كمندوبة خارجية حيث أدى ذلك إىل تعزيز فهمي وإدرايك ألعامل الحوكمة واملنارصة يف الجمعية العاملية.

التعيينات التطوعية واملهنية والخربة العملية

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: رئيسة ملجموعة العمل الخاصة بالتطوع 2015 – 2016؛ عضو مبجموعة إقليم أوروبا للمندوبني الخارجيني 2008-2005؛ مشاركة يف اجتامعات 

املائدة املستديرة للنمو ، 2015 ؛ مشاركة يف املؤمترات العاملية يف األعوام 2014 – 2011، 2008، 2005 ؛ مشاركة يف مؤمترات أوروبا اإلقليمية يف 2016 ؛ 2013 ، 2010 ، 2007، 2004 ؛ 

مشاركة يف مؤمتر آسيا باسفيك اإلقليمي عام 2016؛ مشاركة يف مؤمتر أفريقيا اإلقليمي عام 2007. 

املنظمة العضو: مساندة للجنة العالقات الدولية

الجمعية العاملية: عضو باملجلس العاملي منذ أغسطس/ آب -2016 وحتى سبتمرب /أيلول 2017 

مهنياً: باحثة حاصلة عىل درجة الدكتوراه يف اللغة السويدية بجامعة أبو األكادميية 

املنظمة العضو: املفوضة الرئيسية 2011-2012 

نائبة املفوضة: 2009 – 2010 ؛ الدولية

أعامل تطوعية أخرى: عضو املجلس، مؤسسة فنلندا للمرشدات وفتيات الكشافة 2013 – 2015؛ عضو باملجلس االستشاري

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

قيادة مجموعة أبحاث يف الجامعة؛ تطوير وتعزيز أعامل الجمعية العاملية يف النمو. خربة مهنية: عضو يف املجلس العاملي للجمعية    	

العاملية ومجموعة العمل لنمو العضوية

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

جزء طبيعي يف واجبات أعضاء املجلس يتعلق مبتابعة الشئون املالية. عضو مبجالس مختلفة فمثالً املؤسسة   	

الوطنية للمرشدات وفتيات الكشافة

M الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

كمفوضة رئيسية ساهمت نحو تطوير وتنفيذ إسرتاتيجية تقنية املعلومات للمرشدات 

وفتيات الكشافة يف فنلندا لتحقيق خدمات سلسلة اقتصادية لتقنية املعلومات.
اإلرشاف عىل مجموعة املرشوع، وتتكون   	

من متطوعات وأعضاء من جهاز العاملني لتطوير وإعداد 

إسرتاتيجية وطنية لتقنية املعلومات.

M خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

إعداد وتوجيه العالمة التجارية ملرشدات وفتيات الكشافة يف فنلندا. عضو يف مجموعة املرشوع لتتألف من   	

مندوبني مهنيني لوكالة العالمة التجارية، ومسئولة 

االتصاالت  املقر الوطنية للمرشدات وفتيات الكشافة 

واملتطوعات.

M املعرفة والخربة يف التسويق

اإلرشاف عىل املحفظة املالية للمؤسسة ومتابعتها. عضو مجلس املؤسسة الوطنية للمرشدات   	

وفتيات الكشافة.

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

حرضت عدة مؤمترات واجتامعات عىل مستوى عايل نيابة عن الجمعية العاملية، فمثالً 

مؤمتر القمة الثاين لرؤساء بلدان االتحاد األورويب – أفريقيا.

عضو مبجمع املندوبني الخارجني إلقليم أوروبا.  	 H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

يقدم املجلس االستشاري اآلراء واملداخالت عن قطاع أنشطة الشباب ملجلس أوروبا 

والعمل يف هيكل إدارة مشرتك مع مندويب الحكومة.

عضو مبجلس الشباب االستشاري ملجلس أوروبا.  	 P خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

جزء من فرقة العمل لألنشطة املئوية يف عام 2010 ، ومع قيادة إعادة هيكلة 

املكتب مع الرئيسة التنفيذية األوىل آناذاك.

رئيسة املجلس الوطني  	 H الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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روث كوال-كامويندو

عضو يف: جمعية مرشدات مالوي

الفئة العمرية: 50-40 سنة

رشحتها: جمعية مرشدات مالوي اللغات التي تتحدثها: اإلنجليزية، قليل من الفرنسية. 

لبيان الشخيص: 

أود أن أصبح عضوه يف املجلس العاملي نظراً ألن لدي معرفة وخربة وفهم واسع ألعامل الجمعية العاملية يف رسالتها ورؤيتها وأهدافها ولقد عملت يف جمعية مرشدات مالوي ألكرث

من 18 عاماً كمفوضة دولية، ومدربة وطنية وموظفة )مديرة تنفيذية( ولقد شاركت يف فعاليات وتدريبات الجمعية العاملية. ومن ثم فإنني أستخدم خربيت ومعرفتي عىل املستوى 

املهني وملساندة فعالة للجمعية العاملية يف تقديم توجه وتخطيط القيادة اإلسرتاتيجية.

وإنني أرغب أن أساند الجمعية العاملية يف تدعيم إسرتاتيجيتها وإبداعاتها واالستمرار يف منو العضوية حتى تقدم خدمات فائقة الجودة وتشمل املرشدات وفتيات الكشافة وتستمر يف أن 

تكون صوتاً قوياً للفتيات والشابات ملشاركتهن املجدية ومنوهن عىل أكمل وجه.

كام أن مهارايت وخربايت يف العمل عىل الصعيد الدويل مع املنظامت غري الحكومية الدولية وإيجاد املوارد لتعبئة وإدارة مشاريع مبيزانية لعدة ماليني من الدوالرات سوف يساهم نحو

تقوية قدرات الجمعية العاملية يف استدامة فعاليتها ملساندة منظمتها األعضاء.

إضافة إىل ذلك، فإن خربيت يف الحوكمة وتطوير الخطط والدساتري اإلسرتاتيجية والعمل يف منظامت مختلفة كعضو باملجلس العاملي سوف يساعدين للمساهمة بصورة فعالة يف استدامة

 الحوكمة واملساءلة القوية يف الجمعية العاملية والتي بدورها تُعد ذات أهمية يف صياغة توجيه القيادة اإلسرتاتيجي.

التعيينات التطوعية واملهنية

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: حرضت املؤمترات العاملية للجمعية العاملية يف الفلبني ) 2001( ويف جنوب أفريقيا )20008(. حرضت التدريبات يف التنمية املجتمعية وجمع 

التربعات يف بركينا فاسو )2004( ومنع أوقفوا العنف يف آور كابانا باملكسيك )2012 (.

املنظمة العضو: 2007 حتى اليوم: مدربة وطنية – جمعية مرشدات مالوي 

مهام تطوعية أخرى: 2013 حتى يومنا هذا عضو باملجلس: إئتامن مساندة سيكولوجية؛ 2005 حتى يومنا هذا عضو مبجلس الشباب، الكنيسة املشيخية بوسط أفريقيا، سينودس 

نيكوما

مهنياً: 2015 حتى يومنا هذا: مديرة أوىل – التعليم الشمويل، الهيئة الدولية أنقذوا األطفال 

املنظمة العضو: 1997 – 2003 : مفوضة دولية – جمعية مرشدات مالوي

الجمعية العاملية: 2009: عضو فريق، مراجعة السياسة والقواعد اإلرشادية بالجمعية العاملية للتدريب يف املكتب العاملي 

أعامل تطوعية أخرى: عضو مجلس، مجلس شباب مالوي الوطني 2006 – 2010 ، 2013 

مهنياً: 2012 حتى اآلن: مستشارة تنمية – مدربة وطنية لحامية األطفال كندرنوثيف بأملانيا- )لجزء من الوقت(؛ 2014 – 2015: أخصائية تعليم ، هيئة أنقذوا األطفال الدولية؛ 

2005 – 2014: مديرة تنفيذية )سابقاً( ، جمعية مالوي للمرشدات؛ 2001 – 2003: مديرة مكتب للمدارس السنوية، شعبة التعليم يف وسط الغرب، وزارة التعليم، العلوم 

والتكنولوجيا، مالوي؛ 1994 – 2001: مدرسة باملدارس الثانوية، وزارة التعليم، العلوم والتكنولوجيا.

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

ساهمت نحو تطوير وتنفيذ الخطط اإلسرتاتيجية لجمعية مرشدات مالوي، والهيئة الدولية 

أنقذوا األطفال ومنظامت أخرى حيث خدمت كعضو مجلس.

عضو املجلس بجمعية مرشدات مالوي ومنظامت   	

مختلفة

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

كمديرة سابقة يف جمعية مرشدت مالوي، قدمت اإلرشاف عىل التخطيط املايل والدخل 

واإلنفاق. مسئولة عن إعداد امليزانية وتقسيم املرحلة للميزانية ومراجعة تحليل تغيريات 

امليزانية والرقابة عىل امليزانية واإلدارة املالية العامة يف الهيئة الدولية أنقذوا األطفال 

واستشارية تطوير A&R  كرشيك إداري.

حاملة امليزانية – الهيئة الدولية أنقذوا   	

األطفال

مراقبة مالية ومرشفة كمديرة سابقة  	

H الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

عملت عن قرب مع موظفي M&E يف الهيئة الدولية أنقذوا األطفال للتأكد من تحصيل 

البيانات يف وقتها الثاين باستخدام استبيان CTO & KOBO )منصة متنقلة لتقنية 

املعلومات( وإدارة البيانات وتطوير وصيانة قاعدة بيانات للربنامج. تيسري استعامل 

الحسابات اإللكرتونية يف جمعية مرشدات مالوي لتحقيق املساءلة الفعالة.

تعضيد منصة متنقلة لتحصيل البيانات   	

وتطوير نظام إدارة البيانات.

H خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

تعظيم ملف/رؤية جمعية مرشدات مالوي ومنظمة أنقذوا األطفال الدولية من خالل 

مقابالت يف وسائل اإلعالم ومبادرات املنارصة. شاركت يف تطوير املعلومات والعالمة 

التجارية، واملواد التعليمية الخاصة باالتصاالت وترويج املواد باستعامل األلوان والشعارات 

الخاصة باملنظمة.

 IEC خبرية ومدربة يف تطوير مواد  	

والحمالت الرتويجية األخرى.

H املعرفة والخربة يف التسويق

طورت مقرتحات ملشاريع وحصلت عىل التمويل لجمعية مرشدات مالوي من يونيسيف 

وصندوق السكان التابع لألمم املتحدة، ونوراد، ومفوضية املساعدات الوطنية، وهيئة 

التخطيط الدولية، وفورات – الحملة الرنويجية للتنمية، الخ. جزء من خمسة فرق تطوير 

ملقرتحات SCI التي تسلمت كلها التمويل. راجعت مقرتحات املشاريع للمنظامت التي 

خدمت فيها كعضو مجلس إدارة.

خبرية يف تصميم وتطوير مقرتح املرشوع   	

الذي أدى إىل زيادة التمويل لجمعية مرشدات مالوي، 

واملنظمة الدولية أنقذوا األطفال ومنظامت أخرى غري 

حكومية.

P املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

أجريت تدريبات يف املنارصة للمساندة النفسية، والصحة الجنسية واالنجابية للمراهقني. 

أمليت نفوذ يف مجلس جمعية مرشدات مالوي لتوظيف القائدات من الشباب بخرباتهم 

املتنوعة وإرشاكهم يف املناصب الرئيسية. التأكد من االمتثال للنظام األسايس. قيادة تنمية 

املنارصة وتغري السلوك االجتامعي يف إسرتاتيجية التواصل للربنامج التعليمي الشمويل. 

ترسيخ رشاكات الحكومة يف جمعية مرشدات مالوي واملنظمة الدولية إلنقاذ األطفال 

ألجل تغيري ومامرسات السياسة. إجراء تقييامت للرشكاء قبل منحهم الحق وتعريف 

فجوات القدرات واملخاطر وتطوير بناء القدرات وتخفيف حدة املخاطر.

مدربة يف املنارصة باستعامل مهارات إمالء النفوذ   	

لتوظيف املتطوعات يف جمعية مرشدات مالوي 

استخدام مهارات املنارصة للحصول عىل املساندة   	

الحكومية

استخدام مهارات تطوير تنمية الرشاكة للتعاون مع   	

الجهات املعنية. 

H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

قم بعمل تدريبات الحوكممة الؤسسة – جمعية مرشدات مالوي، مجلس الشباب 

الوطني يف مالوي وسنودس نيكوما. أمتلك مهارات الحوكمة والقيادة املستخدمة مجالس 

التدريب يف األدوار واملسئولية ومدونة القواعد السلوكية. ساعدت يف تطوير ومراجعة 

مستندات السياسة التنظيمية. التأكد من امتثال مجلس اإلدارة وجهاز العاملني. واشرتكت 

يف اجتامعات عىل مستوى عايل من الرسية مع الرشكاء.

عضو باملجلس )4( منظامت  	

مدربة يف الحوكمة املؤسساسية  	

P خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

كمديرة تنفيذية ، فزت بثقة املانحني )سبع مشاريع ممولة من املانحني مع 

إطار عمل لنتاج وخطط عمل(. قمت بقيادة تطوير الخطط السنوية لجمعية 

مرشدات مالوي وقدمتها للحصول عىل موافقة املجلس والتأكد من تنفيذها 

بكيفية فعالة.

توفري تقديم القيادة الفنية يف تطوير وتنفيذ   	

املشاريع/الربامج.

P الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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زينه ماديايب

عضوه يف: جمعية مرشدات جنوب أفريقيا

الفئة العمرية: 50 – 60 سنة

رشحتها: املجلس الوطني ملرشدات جنوب أفريقيا

اللغات التي تتحدثها: اإلنجليزية وقليل من الفرنسية

البيان الشخيص

لقد تشكل نجاح حيايت من خالل قيم املرشدات التي  غرست يف شخصيتي منذ أن كنت فتاة صغرية ومن ثم جعلتها رسالتي أن أستثمر يف قدرايت ووقتي وتجاريب يف تغيري حياة الفتيات والشابات. 

وقد أحرزت تأثرياً عىل مستوى القيادة يف املنظمة العضو كام هو مذكور أدناه. وأوضح فيام ييل خربايت اإلقليمية بالجمعية العاملية. ولقد اكتسبت تجارب القيادة الدولية من زيارة املنظامت األعضاء 

لحل النزاعات والتقييم للحصول عىل العضوية الكاملة بالجمعية العاملية وتقييم مدى التقدم املحرز يف املجاالت التنموية. ولقد كان يل امتياز أن أتطوع يف أكرب حركة عاملية مخصصة لتنمية الفتيات 

والشابات. وأوضح فيام ييل انعكاساتها عىل حيايت املهنية. إنني أعتقد وأعمل بصورة إسرتاتيجية وإنني أعمل مهنياً يف شئون التمويل ولدي خربة قوية يف الحوكمة وإدارة التكنولوجيا والتسويق وخربة يف 

. Eyabantwana تنمية األموال وإنني قائدة جيدة وكوصية مئتمنة يف منظمة باسم

لقد تسلحت بتجاريب املهنية ويف حركة املرشدات، وأستطيع أن أتوىل مسئوليات العضوية باملجلس العاملي. ومن ضمن مؤهاليت أخص بالذكر درجة بكالوريوس التجارة BCom ودرجة البكالوريوس مع 

مرتبة الرشف يف التجارة، وماجستري يف إدارة األعامل ودبلوم يف قانون العامل )كومالد(. وإنني مؤهلة للخدمة كعضو يف املجلس العاملي. كام أن سلويك ال شائبة فيه وأنا عىل استعداد لاللتزام مبدونة 

القواعد السلوكية التي تحكم املجلس العاملي.

التعيينات التطوعية واملهنية:

حاليا

سابقاً

مهنيا: مديرة الشئون املالية 1995 – 1998، مدير عام الشئون املالية واملوارد البرشية والضامن االجتامعي -1998 2002؛ مدير عام مايل – الشئون املالية واملوارد البرشية وتكنولوجيا 

املعلومات -2002 2014. 

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية للمرشدات و فتيات الكشافة : شاركت يف املؤمترات العاملية  الثالث وثالثون والرابع وثالثون والخامس وثالثون يف جنوب أفريقيا وإدنربه وهونغ 

كونغ. حرضت املؤمترات اإلقليمية الثامن والتاسع والعارش والحادي عرش ألفريقيا يف زامبيا ومدغشقر ونيجرييا وكينيا. عضو يف فريق التطوير التابع لربنامج الجمعية العاملية لتنمية 

القيادة . وحرضت التدريب لتنمية  القيادة االسرتاتيجية يف نيجرييا وأوغندا.

املنظمة العضو: كبرية املفوضات 2012 – 2017 

أعامل تطوعية أخرى: وصية صندوق إيبانتواتا لألطفال. رئيسة اللجنة املالية يف أبروشية سانت سيفيورز 2013 وحتى اآلن.

مهنياً: الرئيسة التنفيذية األوىل للمكتب 2014 – حتى اآلن يف مؤسسة ماياباي للنقل

املنظمة العضو: عضو املجل للشئون املالية 2006 – 2012، نائبة املفوضية الرئيسية 2009 – 2012 

الجمعية العاملية: غضو لجنة إقليم أفريقيا ونائبة الرئيسة 2008 –2013 

أعامل تطوعية أخرى: أمينة الصندوق التحاد أمهات أنجليكان – أبروشية جراخامز تاون ست سنوات.

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

ساهمت وقمت بتيسري تطوير الخطط اإلسرتاتيجية ملرشدات جنوب أفريقيا. وكرئيسة 

تنفيذية أوىل، فإنني ملتزمة مهنياً بتطوير وتنفيذ الخطة اإلسرتاتيجية التي أعمل بها حالياً 

وإنني أفكر دامئاً بطريقة إسرتاتيجية. إنني أيضاً أراقب تنفيذ الخطة.

عضو املجلس الوطني  	

املفوضة الرئيسية  	

مديرة تنفيذية أوىل  	

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

قمت بإعداد امليزانيات السنوية بعائد 600 مليون راند. قمت بإدارة األصول التي تزيد 

قيمتها عن مليار. ولقد قمت بتطوير بإعداد الكشوف املالية السنوية التي حصلت عىل 

آراء غري مؤهلة من املدققني. استكملت شهادة بكالوريوس التجارة )شهادة محاسبة 

رئيسية(. درست التمويل يف شهادة الحصول عىل بكالوريوس التجارة وماجستري إدارة 

األعامل.  

املديرة واملديرة العامة للشئون املالية   	

مديرة الشئون املالية العامة ملنظامت كربى   	

ومصالح حكومية

P الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

قمت بتطوير وإدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا وتنفيذها. امليكنة املالية ألنظمة وحوكمة 

التكنولوجيا. رئيسة لجنة الحوكمة لتقنية املعلومات ملراقبة تنفيذ إسرتاتيجية ومشاريع 

تقنية املعلومات.

مديرة مالية يف رشق لندن مبنطقة اندوس   	

للتنمية التجريبية )ELIDZ( والرئيسة التنفيذية األوىل.

H خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

حاصلة عىل بكالوريوس التجارة مع )مرتبة الرشف( يف التسويق. مديرة تسويق واتصاالت 

تحت إرشايف حالياً. وإنني أطور إسرتاتيجية التسويق والعالمة التجارية وأراقب حالياً 

تنفيذها.

املديرة التنفيذية األوىل ملؤسسة النقل   	

مايويب

إسرتاتيجية التسويق لجمعية مرشدات   	

جنوب أفريقيا

P املعرفة والخربة يف التسويق

قمت بالتعبئة واملراقبة لتنمية صندوق جمعية مرشدات جنوب أفريقيا ومسئولة كعضو 

بلجنة إقليم أفريقيا عن تنمية األموال )شامالً صناديق أصدقاء إقليم أفريقيا. قمت 

بتنظيم التمويل لجمعية مرشدات جنوب أفريقيا كمديرة مالية عامة ألكرث من 12 عاماً 

حيث قمت بجمع ماليني راند كل عام إلدارة ELIDZ وقد قمت بتنمية األموال لالئتامن 

 .EYABANTWANA

عضو مجلس الشئون التمويلية بجمعية   	

مرشدات جنوب أفريقيا 

عضو يف لجنة إقليم أفريقيا  	

مديرة مالية عامة لقسم الحكومة وخربة   	

 ELIDZ  إئتامنية

P املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

منارص يف القضايا التي تؤثر عىل الفتيات كجزء من حمالت جمعية مرشدات جنوب 

 UPS أفريقيا فمثالً أوقفوا العنف، وحرة ألكون أنا، قمت بتطوير رشاكة طويلة األمد مع

لتنمية القيادة مبساندة الجمعية العاملية. قمت مبنارصة األطفال الفقراء للحصول عىل 

رعاية كبرية يف مستشفى الفرير كوصية مؤمتنة.

عضو مجلس لشئون التمويل   	

مفوضة رئيسية  	

عضو لجنة إقليم أفريقيا  	

EYA-رئيسة تنفيذية عامة ووصية عىل إئتامن  	 

BANTWANA

H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

أرى أن جمعية مرشدات جنوب أفريقيا تعد من أفضل املنظامت األعضاء يف الجمعية 

العاملية حيث يتم االلتزام بشئون الحوكمة والنظام األسايس والهيكل واإلدارة. ويتم إعداد 

السياسات وااللتزام بها وتطوير خطة تعاقب وتنفيذها. وإنني أحرص عىل االلتزام بالقواعد 

األساسية للحوكمة بصفتي رئيسة تنفيذية أوىل. وتقيم منظمتي بدرجة AAA وهو أعىل 

 EYA- BANTWANA مستوى يف الحوكمة. أمينة عىل وصاية إئتامن

عضو باملجلس الوطني، وعضو بلجنة إقليم أفريقيا  	

مديرة مالية عامة  	

EYABANTWANA  األمني إلئتامن  	

H خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية.

خربة ملدة 11 عاماً يف قيادة مشاريع /برامج املنظمة. ويقدم أعضاء املجلس 

تقاريرهم عن 6 مجاالت للتطوير يف الجمعية العاملية يف اجتامعات تقام 4 

مرات يف السنة. قم بزيارة مناطق جمعية جنوب أفريقيا ملراقبة مدى تقدم 

املشاريع والربامج )شامالً نظام التدريب(.

عضو باملجلس الوطني لشئون التمويل  	

مفوضة رئيسية  	

H الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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جيليان  فان تومهاوت

عضو يف: مجلس جمعيات أيرلندا للمرشدات

الفئة العمرية: 40 – 50  سنة

رشحتها: مجلس جمعيات أيرلندا للمرشدات- اللغات التي تتحدث بها: اإلنجليزية، الفرنسية بدرجة متوسطة

البيان الشخيص

من خالل تطوعي وحيايت املهنية، فإنني أنارص بشدة حقوق األطفال والنساء. ومن عمر مبكر، كانت شعلة املرشدات مصدر إلهام وإرشاقة بالنسبة يل. وتستمر املبادئ األساسية لحركة املرشدات وفتيات 

الكشافة أن تكون منارة لإلرشاد.

 وسيكون من دواعي الرشف أن أدعم وأعزز العمل الذي تقوم به منظامت املرشدات وفتيات الكشافة يف جميع أنحاء العامل من خالل العمل كعضو يف املجلس العاملي للجمعية العاملية. وأود أن أجلب 

تجربتي من خالل التعاون يف مساندة الجمعية العاملية لتصبح مركزاً لتبادل الخربات بني املنظامت.

أود أن أشارك مبعرفتي ودرايتي العاملية باملنارصة لحقوق األطفال يف األمم املتحدة وعىل املستوى األورويب والوطني. أود أيضاً أن أجلب تجربة العملية يف العمل مع املرشدات يف موقعي املحيل وقيادة 

إنعاش الربنامج الوطني األيرلندي للمرشدات ألجل الفتيات والشابات مبا ترتاوح أعامرهم بني 5 إىل 30 عاماً. وأعتقد أن خربيت يف الحوكمة يف املجالس األوروبية والوطنية سوف يكون من الدعامات 

الهامة. 

كام أن املفهوم األسايس للتأكيد اإليجايب هو املفتاح والرس وراء حركة املرشدات ولقد كنت محظوطة أن أعمل يف مجال حقوق الطفل املعرتف بها دولياً عندما منحي جائزة االستحقاق الوطنية وهو ثاين 

أعىل وسام وطني يف فرنسا 

التعيينات التطوعية واملهنية 

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: املؤمتر العاملي يف عامن باألردن )2005(، مؤمتر الجمعية العاملية ألوروبا، تدريبات القيادة اإلسرتاتيجية يف بروكسل )2004(؛ املؤمتر العاملي يف 

مانيال، الفلبني )2002(؛ املؤمتر األورويب يف براغ بجمهورية التشيك )2001(؛ تدريبات كومنويلث للبلدان املستقلة 2000 يف موسكو بروسيا )2000(؛ مشاركة ومدربة يف اجتامعات 

أوروبا العاملية بالجمعية العاملية )2000-1995(؛ ومشاركة يف ندوة جوليت لو، يف آور كابانا، باملكسيك )1992(. 

املنظمة العضو: مفوضة املقاطعة؛ مدربة يف حامية الطفل مدونة القواعد السلوكية؛ مديرة رشكة أيرلندية لالئتامنات العقارية للمرشدات.

أعامل غري هادفة للربح: رئيسة هيئة الطفولة املبكرة يف أيرلندا؛ رئيسة هيئة األطفال يف مستشفيات أيرلندا؛ نائبة الرئيسة يف الحركة األوربية يف أيرلندا.

مهنيا: استشارية، مدير قسم األنساب االبتدايئ بأيرلندا

املنظمة العضو: مفوضة رئيسية؛ رئيسة فريق مراجعة الربنامج املؤدي إىل برنامج الرحلة؛ مفوضة رئيسية مساعدة؛ مندوبة يف مجلس الشباب الوطني بأيرلندا؛ عضو يف اللجنة 

الدولية؛ قائدة عىل املستوى املحيل ألكرث من 20 عاماً؛ وباإلجامع، قد انضميت كفتاة كشافة صغرية يف عمر السابعة )جرموزة( ومل أتركها إطالقاً! 

الجمعية العاملية: مندوبة يف مفوضية شئون االتحاد األورويب ملنتدى الشباب األورويب؛ مندوبة الجمعية العاملية يف مجلس املفوضية األوروبية )الذي كان سابقاً للمنتدى األورويب 

للشباب(، مندوبة الجمعية العاملية يف مجلس أوروبا لتدريب الشباب، تالني، بأستونيا

أعامل تطوعية أخرى: عضو مجلس املرأة لالنتخابات؛ رئيسة تحالف الصحة العقلية لألطفال؛ عضو اللجنة اإلدارية للمنتدى االقتصادي واالجتامعي الوطني؛ رئيسة املجلس الوطني 

للشباب يف أيرلندا؛ عضو مجلس جائزة الرئيس )جايسس(؛ مؤسس مشرتك ملنتدى الشباب األورويب.

مهنياً: عضو مجلس الشيوخ يف الربملان األيرلندي؛ الرئيسة التنفيذية للتحالف حقوق الطفل؛ عضوة نائبة رئيسة اللجنة االقتصادية واالجتامعية األوروبية؛ عضو منتدى الخرباء الرفيع 

املستوى لالتحاد األورويب املعني بحرية الحركة؛ األمني العام للبنك املركزي األورويب؛ مديرة رشكة مملوكة عائلياً متوسطة الحجم.

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

قيادة مشرتكة الندماج ثالثة منظامت تحت مظلة باالتحاد األورويب وعىل مستوى مجلس 

أوروبا يف منرب واحد ليكون صوتاً للشباب يف أوروبا.

قمت بنجاح بتعديل القوانني األيرلندية يف مجاالت حقوق وصحة األطفال.

مؤسس مشرتك ملنتدى الشباب األورويب  	

عضو سابق مبجلس الشيوخ بالربملان األوريب   	

األيرلندي

P القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

أرشفت عىل إيرادات يف حدود 4 مليون يورو مع أزيد من 3800 عضو )للسنوات األوىل(  ترأست هيئة الطفولة املبكرة بأيرلندا  	 H الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

بدأت حيايت العملية عىل الكمبيوتر وبرمجيات املحاسبة، وساعدت وأرشفت عىل تنفيذ 

أنظمة جديدة يف عدة رشكات بالقطاعني الخاص والعام.
مدير سابق لرشكة توريدات مكتبية ذات   	

حجم متوسط

H خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

مسئولة عن االتصاالت عىل مستوى االتحاد األورويب وعالقاتنا العاملية.

خريجة معهد بيع التسويق بأيرلندا
نائب رئيس سابق للجنة االقتصادية   	

واالجتامعية األوروبية

P املعرفة والخربة يف التسويق

عملت مع اآلخرين للتأكد من التمويل املستدام.

خربة سابقة يف العمل مع املؤسسات والحكومات والهيئات لتأمني التمويل
رئيسة هيئة األطفال يف مستشفيات أيرلندا  	 H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

قمت باملنارصة وضامن نجاح االكتفاء لتدعيم حقوق األطفال يف الدستور األيرلندي

مشاركة يف جولة االتحاد األورويب – الصني ألكرث من ست سنوات، لقيادة أول حوار رسمي 

عن حقوق األطفال بني الصني واالتحاد األورويب يف 2010 يف شونجكينج بالصني.

رئيسة تنفيذية سابقة لهيئات حقوق األطفال   	

والتحالف ) ألكرث من 100 منظمة غري حكومية(

عضو سابق )ونائبة رئيس اللجنة االقتصادية   	

واالجتامعية األوربية ، 350 عضو يف 28 من الدول األعضاء باالتحاد 

األورويب(

P مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

خربات موسعة تحظى بتقدير يف املجالس واملنظامت الغري هادفة للربح. وعىل املستوى 

األورويب األوسع، إدارة عمليات املنظامت غري الحكومية الدولية.

أعمل حالياً ألحصل عىل شهادة يف الحوكمة املؤسسية عن برنامج املدراء الدوليني يف 

INSEAD، بكليات األعامل بالعامل.

الرئيسة الحالية أو نائبة الرئيسة لثالث منظامت غري   	

حكومية أيرلندية

األمني العام السابق ملنرب الشباب األورويب ملنظامت   	

غري حكومية دولية

تطوير مهني مستمر  	

P خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية

ترأست فريق ألكرث من 4 سنوات يف تطوير برامج جديدة لألعضاء ممن 

ترتاوح أعامرهم من خمسة إىل 30 عاماً يف جمعية املرشدات األيرلندية. وقدم 

إطالق برنامج الرحلة بنجاح وتنفيذه عام  2015. وخالل هذه الفرتة قمت 

بتأسيس برنامج تطويري للتعليم، وبدأت برنامج لالنطالق للخارج ليتضمن 

الالجئني واملهاجرين وللشباب املهمش يف الربنامج.

رئيسة سابقة ملراجعة برنامج حركة املرشدات   	

الدولية

مفوضة رئيسية سابقة  	

P الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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جاين واشريا

عضو يف: جمعية مرشدات كينيا

الفئة العمرية: 40 – 50 سنة

رشحتها: جمعية مرشدات كينيا اللغات التي تتحدثها: اإلنجليزية، السواحلية، الفرنسية قليالً

البيان الشخيص:

لدّي شغف كبري يف حركة املرشدات والفتيات التي نحتفل بها وندعمها ونوجهها. ومنذ االنضامم إىل حركة املرشدات منذ 38 عاماً، لقد اكتسبت خربات إيجابية عديدة كانت لها تأثرياً عىل القرارات

التي أتخذها يف حيايت حيث شكلت الشخصية التي أنا عليها اآلن. وإن اهتاممي بالعمل كعضو يف املجلس العاملي بالجمعية العاملية ينبع من حيايت وعميل وخربايت يف التطوع وإمياناً مني

بأن حركة املرشدات سوف تستمر يف تجهيز الفتيات والشابات لخلق عامل أفضل.

أعمل حالياً كنائبة للمفوضة الرئيسية يف جمعية مرشدات كينيا وعضو يف لجنة الشؤون املالية بالجمعية العاملية. وخالل خربيت يف العمل يف املجالس واللجان واإلدارات وتنفيذ برامج تنموية 

خالل السبعة عرش عاماً املاضية، فلقد اكتسبت فهامً متعمقاً للعديد من التحديات والفرص التي تواجهها املنظامت بصفة مستمرة. ولقد قمت بقيادة برامج يف الحوكمة وتنمية الصندوق والعضوية

وتنمية اإلسرتاتيجية والشئون املالية.

ويستطيع كل أولئك الذين عملوا معي طوال عرب السنني أن يشهدوا عىل شغفي ومشاركتي يف قضايا املرشدات يف داخل البلد وعىل املستوى الوطني. وسوف يكون من دواعي الرشف

يف أن أواصل النهوض بعمل الجمعية العاملية لصالح الفتيات والشابات.

التعيينات التطوعية واملهنية

حاليا

سابقاً

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية: ورشة عمل لتنمية الصندوق – أكرا، غانا 2012؛ اجتامعات املائدة املستديرة لنمو العضوية، 2015. 

املنظمة العضو: نائبة املفوضية الرئيسية 2014 حتى اآلن؛ رئيسة لجنة العضوية 2016 حتى اآلن 

الجمعية العاملية: عضو بلجنة الشئون املالية بالجمعية العاملية 2011 حتى اآلن

مهنياً: مستشارة يف الحوكمة واإلدارة املالية وإدارة املشاريع والعمليات. مديرة يف رشكة خدمات مهنية )جزء من مجموعة الخدمات املهنية الدولية؛ مالكة / مديرة لرشكة أزياء يف 

كينيا(

املنظمة العضو: مستشارة مالية رشفية 2012 – 2014؛ أمينة صندوق رشفية 2009 – 2012 ؛ رئيسة لجنة تنمية الصندوق؛ رئيسة لجنة الحوكمة

الجمعية العاملية: ورشة تنمية الصندوق – أكرا، غانا 2012 ؛ عضوية املائدة املستديرة للنمو 2015 

مهنياً: مديرة مؤسسية ومندوبة إقليمية، لرشكة كاردنو لألسواق الناشئة املحدودة

املهارات والخربة

أمثلة الخربة
مستوى 

املهارة
مجال الخربة

ساهمت نحو التفكري اإلسرتاتيجي عىل املستويني التنظيمي ومستوى مجلس اإلدارة ألكرث 

من 8 سنوات يف منظامت الخدمات املهنية الدولية ويف جمعية مرشدات كينيا، حيث 

قمت مبراجعة الخطة اإلسرتاتيجية يف جمعية مرشدات كينيا )2013 – 2016(.

عضو املجلس ، جمعية مرشدات كينيا ورشكة   	

خدمات مهنية

 EAPS CO مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة  	

.

H القدرة عىل التفكري إسرتاتيجياً

محاسبة مؤهلة )جمعية املحاسبني القانونيني املعتمدين باململكة املتحدة(، ولقد عملت 

يف هذا املجال خالل 20 عاماً املاضية من محاسبة مستوى مبتدئ إىل عضو مجلس 

مسئولة عن الشئون املالية.

عضو بلجنة الشئون املالية بالجمعية   	

العاملية ورشكة الخدمات املهنية

عضوة مجلس وأمني الصندوق الرشيف   	

لجمعية مرشدات كينيا -2010 2012.

P الخلفية املهنية يف املحاسبة/ التمويل

درست تقنية املعلومات يف معهد اإلدارة وأنظمة املعلومات باململكة املتحدة ملستوى 

الدبلوم العايل. ولقد قمت بالتحويل الحاسويب ألنظمة املراقبة والتقييم ملشاريع وطنية يف 

كينيا أوغندا وتنزانيا وقمت بتدريب مستعميل عند النظام.

مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة   	

,EAPS CO

P خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا والتنفيذ 

عىل املستوى التنظيمي األعىل.

لقد قمت بتسويق املنظمة عرب أفريقيا لدخول أسواق جديدة يف نيجريا وغانا واملتجر 

. قمت بتطوير مواد التسويق وتفاعلت مع رشكاء التنمية املتنوعني ووقعت اتفاقيات. 

ويف متجر األزياء الذي أمتلكه، قمت بقيادة استعامل أدوات أون الين ووسائل التواصل 

االجتامعي للتسويق. أقوم بتسويق جمعية مرشدات كينيا بنشاط كعضو مجلس.

مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة   	

EAPS CO

صاحبة/ مديرة رشكة تجارة التجزئة لألزياء   	

عضو مجلس ورئيسة لجنة تنمية الصندوق   	

بجمعية مرشدات كينيا 

H املعرفة والخربة يف التسويق

كرئيسة للجنة تنمية الصندوق يف جمعية مرشدات كينيا، قمت بقيادة إعداد إسرتاتيجية 

تنمية الصندوق. وأيضاً قمت بقيادة إفطار ناجح لجمع التربعات )قمت بجمع ما يقرب 

من 600,000 دوالر أمرييك(. ولقد كنت جزًء من قيادة  مقرتح لفرق التنمية ألكرث من 

15 عاماً ملشاريع التنمية التي يتم تنفيذها لرشكاء التنمية املتنوعني / وكاالت الواهبني.

مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة   	

EAPS CO

عضو مجلس ورئيسة لجنة تنمية الصندوق   	

يف جمعية مرشدات كينيا.

H املعرفة والخربة يف تنمية الصندوق

اشرتكت يف تأسيس رشاكات عىل مستوى عايل مع الحكومة ومختلف الرشكاء مثل 

DFID, EC, USAID, GTZ, JICA وآخرين غريهم. قمت باإلرشاف لتنظيم فعاليات 

مختلفة للرشكاء.

EAPS CO مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة  	

عضو مجلس ورئيسة لجنة تنمية الصندوق يف   	

جمعية مرشدات كينيا.

H مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل، مهارات 

املنارصة وتنمية الرشاكة

ويص إئتامين بجمعية مرشدات كينيا ملدة 8 سنوات. ولقد ترأست الحوكمة وقمت بقيادة 

مراجعة تاريخية هامة لجمعية مرشدات كينيا، لرسم طريق لألمام ألجل النمو، وأكملت 

دورة تدريبية ملعهد الحوكمة املؤسيس يف كينيا حيث حصلت عىل درجة االمتياز باملرتبة 

الثانية وتأهلت ألصبح مدربة يف الحوكمة املؤسسية.

عضو مجلس يف جمعية مرشدات كينيا.  	

عضو مجلس يف رشكة خدمات مهنية  	

عضو يف معهد املدراء يف كينيا.  	

P خربة يف الحوكمة/ اإلئتامن يف منظمة تطوعية / 

منظمة حكومية/ منظمة غري حكومية دولية

قمت بقيادة تنفيذ عدة مشاريع يف كينيا وغانا والنيجر ونيجريا والصومال. 

أقوم حالياً بقيادة مرشوع منو العضوية يف جمعية مرشدات كينيا حيث 

تضاعفت أعداد العضوية يف سنة واحدة وأخطط ملزيد من النمو. مديرة 

ملشاريع جمعية مرشدات كينيا التي ميولها الواهبون، مراجعة برامج املنظامت 

األعضاء لجعلها جذابة ومثرية لالهتامم.

عضو مجلس يف جمعية مرشدات كينيا.   	

حصلت عىل دورة مع املجلس الربيطاين عن إدارة املشاريع

مديرة مؤسسية ومديرة إقليمية لرشكة    	

.EAPS Co

P الخربة داخل املنظمة العضو لقيادة 

املشاريع بأنحاء املنظمة أو برامج العمل
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األعضاء املستمرون باملجلس العاملي

ناتاشا هندريك )أسرتاليا( نائبة الرئيسة، باملجلس العاملي

ناتشا عضو بجمعية مرشدات أسرتاليا وقد شغلت من قبل مناصب مساعدة املفوضة الرئيسية ورئيسة فريق اإلدارة 

األسرتايل. ولقد حصلت عىل زمالة ترششل ألعامل البحث يف توظيف واستبقاء املتطوعات يف منظامت املرشدات حول 

العامل. وقد ساهم هذا العمل يف تصميم اسرتاتيجيه تنمية العضوية يف الجمعية العاملية 

وخالل الفرتة 2015 – 2017 ، قادت ناتاشا مجموعة العمل لخدمات العضوية بالجمعية. وتركز جهودها عىل التقييم 

اإلسرتاتيجي وإعادة التوافق يف خدمات العضوية بالجمعية العاملية ملساندة املنظامت األعضاء لالنتعاش والنمو عىل نحو 

أفضل. كام أن ناتاشا أيضاً عضواً بفريق الرئاسة ولجنة املوارد البرشية ومجموعة العمل لتنمية العضوية.

تعمل ناتاشا حالياً لحساب رشكة طاقة أسرتالية يف منصب كبرية العلامء الجيوفيزيقيني وهي مسئولة عن قيادة الخدمات 

الجيوفيزيقية للمؤسسة ومساندة التنمية للقدرات الفنية واإلبداعية بأنحاء الرشكة.

“أنا عاملة، ومتطوعة، ومغامرة، وراعية ومنارصة للنساء يف مجال القيادة ... ولكوين إحدى املرشدات فقد أثر ذلك بصورة 

إيجابية عىل كل جانب من جوانب حيايت. إنني ملتزمة نحو مساعدة الجمعية العاملية لتحقيق رسالتها حتى ميكن 

للفتيات والشابات املشاركة يف هذه التجربة املذهلة لحركة املرشدات / فتيات الكشافة.”

آنا جوياز )سويرسا(

آنا عضو يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة السويرسية وتشغل منصب عضوية رشيف وهي ممثل خارجي للمنظامت 

واملؤسسات األخرى. ولقد شغلت من قبل املنصب كرئيسة الحركة السويرسية للمرشدات وفتيات الكشافة ملدة عرش 

سنوات يف املجلس الوطني وكانت عضواً يف إدارة األزمات، واللجان الروحانية واللجان السويرسية للشباب وقد كانت 

رئيسة لفريق العالقات الخارجية.

آنا تشغل منصب مديرة مبنظمة غري حكومية سويرسية – منصب التنسيق يف بكني.

هناك أنواع مختلفة من القيادة. من املهم يل أن تكون حركة املرشدات متاحة لكل شابة، أياً كانت شخصيتها. وألولئك 

الذين يعملون يف الظل للصالح العام فهم بنفس األهمية لألخريات الاليت يعملن يف الجبهة األمامية..’

كوين ماتسوي )الواليات املتحدة( نائبة الرئيسة ،

 املجلس العاملي.

خدمت كوين بصفتها الرئيسة الوطنية لحركة املرشدات يف الواليات املتحدة )GSUSA( واملجلس الوطني من 1999 إىل 

2002 وكانت عضواً يف املجلس الوطني يف مناصب متنوعة من 1984 إىل 1999. وهي ترأس حالياً لجنة اإلسرتاتيجية 

والتخطيط بالجمعية العاملية وكانت عضواً يف لجنة اإلسرتاتيجيات للنمو بالجمعية العاملية خالل الفرتة من 2002 إىل 

2005. إضافة إىل ذلك فقد ظلت يف مجلس املؤسسة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة للسنوات الستة املاضية.

لقد شغلت من قبل منصب املديرة التنفيذية يف الصناعات املرصفية والتكنولوجيا الحيوية. وقد تقاعدت كوين حالياً من 

العمل بدوام كامل. وهي مستمرة يف تقديم القيادة املؤسسية واملدنية كرئيسة املجلس لرشكة هالوزيم ثرابيوتياكز، إنك. 

ويف مجالس املؤسسات والجمعيات غري املدرة للربح.

“منذ أن حرضت مؤمتري العاملي األول يف تاريتاون بنيويورك، أشعر باإلمتنان والتواضع عندما أرى أعامل تغيري الحياة 

للمنظامت األعضاء بالجمعية العاملية والنساء والفتيات الرائعات الاليت التقيت بهم خالل حركة املرشدات وفتيات 

الكشافة. إن هذه الخربة املحورية عام 1984 قد ألهمتني أن أقبل مناصب تتسم بزيادة املسئولية داخل حركة فتيات 

الكشافة يف الواليات املتحدة باإلضافة إىل العمل يف الجمعية العاملية يف املناصب املتطوعة للمطوعات خالل السنوات 

العرش املاضية”. 

نادين كاز )بوروندي(

نادين عضو يف جمعية مرشدات بوروندي. وهي حالياً تعمل كمستشارتهم 

املحلية وقد شغلت من قبل مناصب املفوضة الوطنية واملفوضة الدولية 

واملفوضة الوطنية للعالقات العامة. 

“إنني أود أن أستخدم خربيت األكادميية واملهنية للمساهمة نحو تنمية حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف مجاالت اإلدارة 

والقيادة واملنارصة.”
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رائدة بدر )األردن(

رائدة عضو باللجنة التنفيذية ورئيسة لجنة العالقات العامة يف جمعيتها. ولقد شاركت يف تقديم العديد من املخيامت 

والحلقات الدراسية واملؤمترات التدريبية عىل الصعيدين الوطني واإلقليمي. كام شاركت يف العديد من املنظامت غري 

الحكومية يف األردن ولقد كانت رائدة عضواً يف لجنة اإلقليم العريب منذ عام 2013. 

ومن الناحية املهنية، فإنها تعمل رئيسة إلدارة املرشدات يف وزارة الرتبية والتعليم.

وبصفتها رئيسة لإلقليم العريب،  تهدف رائدة إىل الرتكيز عىل دعم املنظامت األعضاء العربية لتحقيق منو العضوية مبا 

يتاميش مع رؤية 2020 ، وبناء قدراتها من أجل تقديم تجربة مستدامة للفتيات تعكس حقاً احتياجات ورغبات الفتيات 

والشابات يف اإلقليم، ولتحقيق مهمتنا يف متكني الفتيات والشابات للتطور كمواطنات مسئوالت يف العامل.

   رؤساء اللجان اإلقليمية

ماريبيل مارينز )الفلبني(

ماريبيل محامية وأستاذة يف القانون بحكم مهنتها وهي فتاة كشافة بفضل الشغف واملنارصة. وهي متطوعة منذ فرتة 

طويلة يف الفلبني ويف أول فرتة لها كعضو يف لجنة آسيا باسفيك استطاعت أن تشحذ مهاراتها لتويل ما تسميه “التحدي 

األكرب لحياة فتيات الكشافة: لكونها رئيسة إلقليم آسيا واملحيط الهادي ) آسيا باسفيك(”.

“سنبذل قصارى جهدنا مع أعضاء اللجنة للقيام مبا هو متوقع منا من قبل املنظامت األعضاء مع تنفيذ الخطط التشغيلية 

لفرتة السنوات الثالث، القيام بزيارات الرشاكة وتنفيذ األنشطة اإلقليمية بل أكرث من ذلك. ومع األخذ بعني االعتبار الثقافة 

املتميزة والتنوع يف منطقة آسيا املحيط الهادي، سوف نسعى جاهدين للسامح لكل فتاة وشابة ومتطوعة أن تجرب 

وتستفيد من تجربة املرشدات وفتيات الكشافة ألجل تحقيق رؤية ورسالة الجمعية العاملية. ورمبا لن نتمكن من بناء 

مستقبل لفتياتنا وشاباتنا ولكن ميكننا بناء فتياتنا وشاباتنا ألجل املستقبل”.

هيفاء أورير )تونس(

كانت هيفاء حتى الوقت الذي أصبحت فيه عضو باملجلس العاملي نائبة املفوضة

 الرئيسية لفتيات الكشافة يف تونس كام عملت أيضاً كمفوضة دولية وعضواً يف

 املكتب الوطني املسئول عن املرشدات واالتصاالت أون الين وعضواً يف املجلس

الوطني. وهي تعمل كمديرة ألحدى رشكات السوفتوير.

“أود أن تكون جمعيتنا العاملية مكاناً تستخدم فيه أصوات أعضائها البالغ عددهم عرشة ماليني ملنارصة األهداف النبيلة 

الهامة لنا جميعاً كمواطنني يف العامل، بل أيضاً السامح ملزيد من األصوات املُدّوية لعرشة ماليني صوتاً ومزيد من العمل 

واملبادرات عىل املستوى املحيل.”

آنا ماريا ميدروس )بريو(

آنا ماريا عضو يف جمعية مرشدات بريو حيث عملت كرئيسة وطنية من 1997 – 1998 

ومن 2009-2007 وشغلت عدة مناصب أخرى. وكنت عضوا يف لجان املراكز العاملية 

من 2011-2014.

آنا ماريا محامية وقد عملت كمستشارة يف الرضائب للقطاع العام وقطاع الرشكات

ألكرث من 15 عاماً. وخدمت كمدربة لتنمية الشباب ملؤسسة السالم بيس كوربس

والزالت أقدم خدمات قيادة التنمية التنظيمية والتدريب لعدة مؤسسات ال تدر ربحاً.

خالل السنوات الثالث املاضية، عملت آنا ماريا كنائبة الرئيسة للجنة الحوكمة وعضو باملجموعة الفرعية للنظام األسايس 

وعضو مبجموعة العمل لخدمات العضوية ومنذ أغسطس /آب 2016 كرئيسة ملجموعة العمل لنمو العضوية. وإن آنا 

ماريا ملتزمة نحو منو الحركة حيث تعمل مع املنظامت األعضاء املحتملة لالنضامم إىل الجمعية العاملية وإلمداد املنظامت 

األعضاء بقيمة متزايدة للخدمة حيث تقوم بالتوجيه اإلسرتاتيجي والعمل نحو تقديم العرض واملساندة بخدمة معدة 

خصيصاً وتحديد مناذج التقديم املبتكرة لزيادة اإلمتداد مع تدعيم الحوكمة بالجمعية العاملية وإمداد املنظامت األعضاء 

بتجارب عملية جيدة للحوكمة.

“يحتاج املجلس العاملي االسرتاتيجي إىل الجراءة وأن يكون مبدعاً يف خلق القيمة وأن يكون مصغياً جيداً ويستمر يف 

التفكري يف كيفية تقدمينا خدمات مجدية ملنظامتنا األعضاء وأدواتها بأسلوب فعال يتحىل بالكفاءة. إن هديف هو أن مزيداً 

ومزيداً من الفتيات والشابات بكل أنحاء العامل يعيشوا تجربة مذهلة للمرشدات وفتيات الكشافة ورحلة يف القيادة وأن 

يشعروا بالفخر يف قيادة عاملهم وتغيريه.”
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مارجولني سلوجرتز   )هولندا(                                   

مارجولني سلوجرتز عضو يف كشافة هولندا حيث عملت كمفوضة دولية يف املجلس الوطني. 

ومن الناحية املهنية تعمل مارجولني كطبيبة نفسية لألطفال ، يف مجال العمل االجتامعي. ولقد

رصحت مارجولني بأنها تعلمت الكثري من حركة املرشدات وفتيات الكشافة من جميع أنحاء العامل

وقد شعرت بالطاقة والحامس بفضل منظمتنا العاملية الفريدة من نوعها، حيث قادت مشاريع 

لتوسيع نطاق أعاملنا وتحسينها. وتتطلع قدماً إىل إتاحة مزيد من الفرص ألعضائنا، التي تقدم تجارب

املرشدات 

زوي رازونيانا )مدغشقر(                                

زوي إمرأة من مدغشقر تلعب أدوارا قيادية يف حياتها املهنية واملجتمعية. وهي مسئولة األعاليف مركز أنرتانانافيو اإلعالم 

التابع لألمم املتحدة منذ عام 2005. وبعد تخرجها من جامعة أنرتاناتافيو وحصولها عىل درجة املاجستري يف الصحافة 

ودبلوم يف االتصاالت وعلم اللغة االجتامعية، بدأت حياتها املهنية كصحفية لفناة تلفزيونية خاصة “إم إيه يت يف” ملدة 

عرش سنوات.

أصبحت زوي تشارك يف الحركة الكشفية كشابة، وبعدها تم انتخابها رئيسة لجمعية مدغشقر لفتيات الكشافة. وهي 

واحدة من الشابات الاليت انضموا إىل املجلس الوطني وأصبحت مفوضة دولية.

جوي روزنبريج  )الواليات املتحدة(                                       

لقد ظلت روزنبريج عضواً يف اللجنة اإلقليمية لألمريكتني يف الجمعية العاملية منذ عام 2013. وبالتزام نحو الهام الفتيات 

والسيدات لتحقيق إمكانياتهم القصوى وإعطاء دفعة للتغيري املستدام، شغلت جوي عدة مناصب أخرى يف الحركة، فقد 

كانت مدربة لفتيات الكشافة منذ عام 1993. ويف حياتها املهنية، فإن جوي تعمل كمديرة قيادة عاملية يف هيئة 

.Women who Code

مالحظات وأسئلة ملرشحات عضوية املجلس العاملي
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 معلومات لالتصال

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau 

12c Lyndhurst Road 
London  

NW3 5PQ 
UK

www.wagggs.org 
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