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السلوكيات الرئيسية والقيم الثقافية التنظيمية
للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

قيمنا حتدد الطريقة التي نطمح أن نعمل بها معاً.
يوحدُ نا في ثقافة تنظيمية إيجابية ،تدعم بنشاط وفاعلية تنفيذ رؤيتنا ومهمتنا وخطتنا
إن حتديد ووصف قيمنا بشكل واضح وسهل من شأنه أن يوجه املوظفني واملتطوعات باجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،وأن ِّ
االستراتيجية .ببساطة ،نحن نؤمن أنه ميكننا فعل املزيد للفتيات والشابات حول العالم ،إذا كنا واضحني بشأن الطريقة التي نعمل بها معاً.
وتوضح الصفحات التالية مجموعة القيم والسلوكيات التي مت وضعها باعتبارها حجــر األساس الضـروري للثقافة التنظيمية التي نريد أن ننميها ،إلنشاء اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة احليوية واحلديثة واملسايرة
للمستقبل .وتتمثل هذه القيم في كون اجلمعية العاملية منظمة:
•
•
•
•
•
•

توجهها األعضاء
شجاعة
شمولية
متكينية
شفافة
احترافية

وصممت ل ُت ِ
كمل قيم حركة املرشدات وفتيات الكشافة كما عبر عنها الوعد والقانون.
ُيهدَ ْف ألن تكون هذه القيم قيم ًا عمومية خالل اجلمعية العاملية بأسرها جلميع املوظفني واملتطوعاتُ ،
ولقد متت صياغة كل قيمة لتعبر عن عمد عن الطموح ،وتتجه النية ألن تبقى هذه القيم ثابتة على مر الزمن.
و َيرِد بجانب كل قيمة ،مجموعة من خمس سلوكيات ،تُظهر كيف نحيي هذه القيم في اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة .السلوك األهم هو السلوك رقم واحد ،وهو باخلط السميك ،والسلوك الضروري األساسي
يأتي في رقم  .5وتعتبر هذه السلوكيات أولويات حالية ،وقد تتغير مع مرور الوقت .وبهذه الطريقة ميكن إنعاش إطار العمل هذا وتطويره مع تطور اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.
مت عرضه على املجلس العاملي في سبتمبر  ،2015واعتمدته جلنة املوارد البشرية.

نحن نسعى جاهدين كــل يـوم لنكون منظمة:

و ُنظهر أننا نعيش قيمنا من خالل هذه السلوكيات:

شموليــــة

نحــــن:

نحن نشارك أعضاؤنا في شغفهن وحماستهن من أجل تنمية الفتيات
والشابات في العالم كي يصلن إلى أقصى ما لدیهن من إمكانات .ونكرس
أنفسنا من أجل إلهام ودعم ومتكني أعضاؤنا من حتقيق ذلك.

	•نركز دائم ًا على تنفيذ النتائج املتفق عليها ونعطي األولوية لألهداف التي متثل أهمية حقيقية؛ من أجل تنفيذ استراتيجيتنا العاملية
•ننمي الثقة ونبني عالقات مع األشخاص في املنظمات األعضاء من خالل إبداء فهمنا الحتیاجاتهم؛ ونعتمد في ذلك على أساس متیـن من املعلومات
من خالل احلوار والتشاور واألدلة والبراهین.
•نفهم دور اجلمعية العاملیة للمرشدات وفتیات الكشافة في تشجیع ودعم ومتكین املنظمات األعضاء ،ونناقش هذه املسألة مع بعضنا البعض لتعمیق
وعینا بها ،ونتحدث بحماس وقناعة حول كيفية إسهامنا من خالل أدوارنا في حتقيق مهمة اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.
•نرى األمور من منظور املنظمات األعضاء كأن یتم ذلك على سبیل املثال من خالل التخطیط املسبق وترتیب االتصاالت باملنظمات األعضاء ،والتحقق
إذا كان هناك آخرون على اتصال بحیث يتم تنسیق طلبات احلصول على معلومات.
•نتجاوب ونتواصل مع املنظمات األعضاء بالطريقة التي تناسبها وفي الوقت املالئم لها ،كأن یتم اإلقرار والرد على اتصاالتها بلغة مفهومة

متكين ّيــة

نحــــن:

لدينا طموحات كبيرة  ،وندرك أنه من أجل حتقيقها ،نحتاج إلى
الشجاعة كي نبتكر ولكي نكون منظمة للتع ُّلم .نريد أن نفتخر
بإجنازاتنا ،وأن نحكي قصة جناحنا للعالم.

	•نرحب باألفكار اجلدیدة ،كما أننا على استعداد للخروج من منطقة الراحة ،واملجازفة من أجل جتربة ُن ُهج مختلفة؛ وندعم اآلخرین للقیام
بالشيء نفسه وللتعلم من التجربة.
•نتحدى الوضع الراهن بشكل إیجابي ونقترح أسالیب جدیدة للعمل؛ ملساعدتنا على حتقیق أهدافنا اإلستراتیجیة .نحن نرصد الفرص املتاحة إلدخال
حتسينات ،ونبحث خارج احلركة عن أفكار جدیدة.
•نعمل كسفراء للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،ونبحث عن فرص لدعم عملنا بنشاط
•نشارك ما تعلمناه واملمارسات الناجحة ،ونثني على إجنازات اآلخرین ،ونحتفل بقصص النجاح في جميع أنحاء املنظمة.
•نرى كل شيئ كفرصة للقيام بعملنا على أفضل وجه.

نحن نسعى جاهدين كــل يـوم لنكون منظمة:

و ُنظهر أننا نعيش قيمنا من خالل هذه السلوكيات:

شموليــــة

نحــــن:

نحن نحتضن تنوعنا ونتمسك به ،ون ِّ
ُقدر مساهمة املوظفني واملتطوعات -
على حد سواء  -من جميع أنحاء العالم ،كما أننا نسعى جاهدين وبوعي
للعمل مع ًا في تعاون ،كفريق واحد عاملي مكرس لهؤالء الذين نخدمهم

	•نحن نثمن ونبحث بشكل روتيني عن وجهات نظر األشخاص ذوي اخللفيات املختلفة؛ الستخدام معارفهم ومهاراتهم وخبراتهم في حتسني
القرارات واخليارات.
•ننمي بنشاط وعينا الثقافي وفهمنا ألشكال احلياة في مختلف أجزاء العالم ،ونتحدى أنفسنا كي ننظر إلى األمور من منظور التنوع ،ونضمن اعتبار
اللغة كعامل وليس كعائق .نضع في االعتبار الوقت املتاح للعاملني واملوظفني بدوام جزئي وللمتطوعات الذين يعملون في نطاق مناطق زمنية مختلفة،
ونقدر احلاجة التباع ن ُُهج صديقة لألسرة ،ونضع في احلسبان أن العديد من املتطوعات لديهن مشاغل حياتية كثيرة بجانب التزاماتهن نحو اجلمعية
العاملية.
•ندرك أن التعاون هو جزء من عملنا وليس شيئ ًا إضافياً ،ونتحدى بإيجابية املواقف التي يعمل فيها األشخاص بشكل منعزل .نحن نعمل في تعاون
كمنظمة واحدة نحو حتقيق أهداف مشتركة ،ونتطوع في املشروعات املشتركة ما بني الفرق املختلفة ،ونقدم املساعدة.
•نستغل كل اتصال مع األشخاص في املنظمات األعضاء واملنظمات الشريكة كفرصة لبناء الروابط ،وإللهام الناس ،ولبناء عالقات إيجابية.
•نعامل اجلميع بكرامة واحترام.

متكين ّيــة

نحــــن:

نحن ملتزمون بخلق بيئة آمنة وداعمة تسودها الثقةُ ،ت ّكن موظفينا
ومتطوعاتنا من النمو والتطور ،ومن أن يكون لديهم رأي ًا حقيقي ًا في سير
العمل ،كما متكنهم من حتمل املسؤولية ،واستخدام مبادراتهم ،والقيام
بأفضل ما في وسعهم من عمل.

	•نتمتع بالثقة والقدرة على التعبیر عن آرائنا وعلى املبادرة بالعمل من تلقاء أنفسنا ،وعلى اتخاذ القرارات في حدود نطاق دورنا ومنصبنا أو
مبوجب الصالحیة املخولة لنا؛ ونشجع وندعم اآلخرین ألن یحذوا حذونا
•ندرك نقاط ضعفنا وقوتنا ،ونبحث بنشاط عن فرص لنمونا وتطورنا ،وقادرون على تقدمی وتلقي املالحظات البناءة ،ونخصص وقت ًا إلجراء مناقشات
ُمجدية حول احتياجات النمو والتطور.
•نعتني بأنفسنا ونحتفظ بطاقتنا في أعلى مستوياتها ،ونأخذ على عاتقنا مسؤولية حتقيق الصالح لنا ،واحلفاظ على التوازن ما بین احلیاة والعمل،
ونحترم ذلك فيما يختص باآلخرین من موظفین ومتطوعات.
•نتحمل مسئولیة إدارة عملنا ،ونراقب نتائج أعمالنا ونتحمل مسؤوليتنا جتاهها.
•ننفذ وعودنا

نحن نسعى جاهدين كــل يـوم لنكون منظمة:

و ُنظهر أننا نعيش قيمنا من خالل هذه السلوكيات:

شموليــــة

نحــــن:

نحن ملتزمون باالنفتاح والصراحة والشفافية والسلوك األخالقي.
وندرك أن األشخاص يحتاجون إلى معلومات واضحة لبناء قراراتهم عليها،
وليفهموا ما نفعله ،ولبناء الثقة في الطريقة التي نعمل بها.

	•نتشارك املعلومات بشكل استباقي ،ما لم يكن هناك سبب ًا حقيقي ًا لعدم القيام بذلك.
•نتصرف بنزاهة في جميع الظروف ،ونتسم بالصدق واالنفتاح في تعاملنا مع املوظفني واملتطوعات واملنظمات األعضاء واملنظمات الشريكة ،وجهات
اتصاالتنا اخلارجية.
•نتأكد من حصول املوظفني واملتطوعات على كافة املعلومات التي يحتاجونها التخاذ القرارات ولعمل توازن فعال ما بني احلاجة للشمولية والكفاءة
في صنع القرار .نحن نفسر أسباب القرارات.
•نتأكد من وضوح التوقعات
•نتواصل بشكل واضح في الوقت املناسب ،بلغة بسيطة وواضحة ومباشرة ،ونفكر في قنوات االتصال التي تناسب من نتواصل معهم.

متكين ّيــة

نحــــن:

نحن نعتز بدورنا باعتبارنا الكيان الذي يؤيد ويدعم حركة املرشدات
وفتيات الكشافة العاملية .ومن أجل الوفاء بهذا الدور ،فإننا ندرك حاجتنا إلى
تقدير وحماية سمعتنا كمنظمة تتمتع بإدارة جيدة ،وكمنظمة عالية األداء،
مفعمة باحليوية ،تركز على حتقيق نتائج ممتازة.

	•منظمون تنظيم ًا جيداً ،ونخطط للمستقبل لنتوقع التغيير.
•لدينا معايير عالية ،ونهتم باجلودة ،ولدينا األسس الصحيحة األولية ،و نقوم بالرد الفوري على االستفسارات والطلبات .ونستغل كل اتصال كفرصة
لتقدمي صورة ودية وفعالة ولبناء الثقة.
•نركز جهودنا ومواردنا حيثما يكون لها األثر األكبر .وال نلتزم بفعل أشياء ال منلك املوارد الالزمة لفعلها.
•نرحب باملالحظات واملداخالت ونستخدمها بشكل مستمر في حتسني اخلدمات وطرق العمل .نحن نستخدم البيانات والتحليل الشامل املوضوعي
التخاذ قرارات صائبة ،ونبحث عن أمثلة عن أفضل املمارسات واخلبرات خارج اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة  ،وندمجها في ممارساتنا.
•نتفهم احلاجة إلى وجود معايير ثابتة متسقة وممارسات مشتركة في جميع أنحاء اجلمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ،ونتبع سياسة وخطوط
إرشادية وإجراءات مشتركة ،ونك ِّيف طرق عملنا من أجل حتقيق املزيد من االتساق ،واحلد من اإلزدواجية والتكرارية.

