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 أحدث المستجدات من
المجلس العالمي



رحلتنا إلى عام 2020

فبالنسبة لكل من انضم إلينا في المؤتمر العالمي السادس والثالثين، لم يكن بإمكانهم أن يفوتوا المشاعر الجياشة والطاقة الهائلة التي 
كانت مشهودة من الجميع، حيث انضممنا معا لالحتفال والتطلع إلى المستقبل.

ولضمان أننا نستطيع دعم المزيد من الفتيات لتحقيق إمكاناتهن، يجب علينا أن نستغل تلك الطاقة وأن نستمر في العمل معا لدفع 
عجلة التغيير الهام أثناء رحلتنا نحو أوغندا في عام 2020.

ففي الفترة من 18 إلى 22 كانون الثاني / يناير، اجتمع المجلس العالمي في باكس لودج الجتماعنا األول عقب االنتخابات التي 
جرت في المؤتمر العالمي السادس والثالثين. وانضم إلينا أعضاء لجاننا ومجموعات العمل الجديدة لدينا، فضال عن موظفينا، 

لبرنامج من التوجيه واالجتماعات الرسمية والتخطيط.

وكان لوجود كل هؤالء الناس معا في غرفة واحدة أثره القّيم واإليجابي جدا. ولتحقيق أهدافنا اإلستراتيجية وأثرنا األكبر في العالم، 
يجب أن نعمل معا بشكل فعال كفريق عالمي واحد، كما نحتاج إلى االستماع إليكم - كمنظمات أعضاء وكأفراد ممن يقدمون فرصا 

رائعة لكل فتاة.

في المؤتمر العالمي كنتم واضحين بشأن كيفية دعم الجمعية العالمية لكم بشكل أفضل: فلقد أبلغتمونا أنكم تريدون المزيد من الشفافية 
من مجلسكم ومن الفريق العالمي على الصعيد األوسع؛ ولقد طلبتم منا تحسين كيفية تواصلنا فيما يتعلق بالقرارات على مستوى 

المجلس. طلبتم منا أن ندرك بشكل أفضل احتياجاتكم؛ وقد وافقتم على القرارات التي تسعى إلى التغيير وطرق جديدة للعمل. ولقد 
أخذنا مالحظاتكم بعين االعتبار وإننا ملتزمون بالتعلم ونحن نمضي قدما - سواء من نجاحاتنا أو من أخطائنا.

ويسرني جدا أن أشارك هذا التحديث، إلظهار كيف نعمل بجد على ما أبلغتمونا به وتسليط الضوء على كيفية ارتباط الجلسات على 
نحو مباشر بأهدافنا اإلستراتيجية. وقد تم ربط جميع قرارات المؤتمر العالمي لعام 2017 بالخطة اإلستراتيجية للفترة -2018
2020 وسنقوم بتتبع التقدم المحرز عن كثب. لقد سمعنا من الشابات مباشرة عن كيفية زيادة مشاركة الشباب وفرص القيادة. 

وعموما، وضعنا مساراً قويا لتقديم القيمة والنتائج في المؤتمر العالمي المقبل.

مع أطيب األماني،

     Ana Maria Mideros  آنا ماريا ميداروس 



مزيد من الفرص لمزيد من الفتيات

قد ركزنا في جميع جلسات المجلس العالمي والجلسات التوجيهية على توفير المزيد من الفرص للشابات - سواء داخل هياكل 
الحوكمة والقيادة الخاصة بنا أو من خالل زيادة التنوع عبر المجتمعات الجديدة ومن خالل طرق جديدة للعمل.

إشراك المزيد من الشابات في أدوار الحوكمة والقيادة

وقد تناولت إحدى الجلسات األكثر إثارة أثناء التوجيه القرار رقم 32 بالمؤتمر العالمي. حيث يطالب المجلس العالمي أن ينظر في األسباب التي تجعل العديد من الشابات 
يحجمن عن التقدم لشغل مناصب الحوكمة، وأن يضع إجراءات ملموسة لزيادة المشاركة. وقد صممت هذه الجلسة الممتازة حيث قامت بقيادتها اثنتان من الشابات في لجاننا 

ومجموعات العمل. وسلطوا الضوء على الحاجة إلى إنشاء هياكل وسبل للمشاركة تكون شاملة على نحو متأصل وداعمة، لتضمن التمثيل المتنوع. وواجه الجميع في الغرفة 
تحديا للتفكير في الكيفية التي يمكنهم بها دعم هذه الحركة بصورة شخصية - “كيف يمكن أن أكون أنا الشخص الذي يفتح األبواب ويزيل الحواجز محليا ووطنيا وإقليميا 

وعالميا؟”

وفي الوقت الحاضر، فإن 22 في المائة من هؤالء األشخاص المعينين في لجاننا ومجموعات العمل يبلغون من العمر 30 سنة أو أقل - ويمثلون 40 في المائة من النساء 
في هذه الفئة العمرية الالتي تقدمن لشغل هذه األدوار. وهناك 33 في المائة أخرى تتراوح أعمارهن بين 31 و 40 سنة. ومن المفيد جدا أن تكون هؤالء النساء األصغر 

سنا أعضاء في هذه الفرق األساسية. وإذ نتطلع إلى المستقبل، فإننا جميعا نشارك التصميم على رؤية هذه األرقام تنمو وتنمو.

فهم توجهات القيادة لدينا

يعترف نموذج القيادة الجديد في الجمعية العالمية بأن كل شخص يمكن أن يمارس القيادة - ويركز على التوجهات التي نحتاجها 
لوضع السلوكيات القيادية موضع التنفيذ. ويحدد هذا النموذج الجديد ستة توجهات أساسية: تأملي، تعاوني، العمل المسؤول، التفكير 

النقدي، على المستوى العالمي والجنساني. وقد أتيحت للمجلس العالمي جلسة تذوق لهذا النهج الجديد وُطلب منه النظر في كيفية 
تطبيق التوجهات في عملهم معا. نحن متحمسون وفخورون لرؤية هذا البرنامج بصورة أبرز في الندوة األخيرة لهيلين ستورو 

مع إشتراك أكثر من 500 شابة من جميع أنحاء العالم، ورؤية اإلمكانات المذهلة لهذا النموذج لتحديث وتنشيط التدريبات الوطنية 
واإلقليمية.

تحديث االستجابة السريعة

لقد استعرضنا التقدم الذي أحرزه فريق االستجابة السريعة. وبعد أن رأينا العمل الحيوي الذي تجلى في المؤتمر العالمي عندما رحبنا 
بالمنظمات األعضاء الجديدة في حركتنا، كان من دواعي السرور البالغ أن نسمع عن جهود الفريق المستمرة. وال يزال العمل جاريا 

في البلدان واألقاليم بما في ذلك أفغانستان والجزائر وبلغاريا وجزر القمر وكرواتيا وإثيوبيا والجابون والوس ومولدوفا والجبل 
األسود وموزامبيق وطاجيكستان وتيمور - ليشتي.



تأثير عالمي أكبر

أبرزت الجلسات التوجيهية واجتماع المجلس العالمي التزاما مشتركا من الفريق العالمي بالجمعية العالمية؛ ونحن 
بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لنوضح للعالم التأثير المغير للحياة الذي تقدمه حركة المرشدات وفتيات الكشافة. 

ومن أجل تنمية حركتنا وضمان سماع أصوات الفتيات، ندرك أيضا أننا بحاجة إلى بناء شراكات أقوى وأكثر 
استراتيجيه.

المراقبة وتقييم

تدرك كل متطوعة من المرشدات وفتيات الكشافة قوة وتأثير حركتنا. ولتحقيق تأثير عالمي أكبر، نحتاج إلى التأكد من أننا نستطيع 
إثبات هذا األثر وشرحه لمزيد من الشركاء وصانعي القرار. نحن بحاجة للتواصل مع جمهور جديد ومختلف لنوضح لهم كيف 

يسهم عملنا في القضايا التي يهتمون بها. وكما الحظتم في المراسالت السابقة، فقد اتخذنا قرارا بتحديد أولويات المراقبة والتقييم 
في جميع أعمالنا، ولذلك قررنا أن يكون هذا المجال قائما بقيادة الموظفين. ومع تقدم هذا العمل سوف ندعو المتطوعات لتبادل 

خبراتهن وما قدموه وتطلعاتهن.

وقد قاد موظفنا المعين حديثا للمراقبة والتقييم إحدى جلسات المجلس العالمي للنظر في الكيفية التي تعود بها المراقبة والتقييم 
المحسنين بالفائدة على الجمعية العالمية. وباإلضافة إلى تعزيز أهمية تحسين كيفية استعراضنا لعملنا وتقييمه والتعلم منه، 
كشفت هذه الجلسة عن كيفية قيامنا بالفعل بجعل هذه واقعاً عملياً. كما تم أيضاً تبادل النتائج األولية من البحوث التقييمية 

األخيرة من برنامجنا أصوات ضد العنف وبرنامج يوم الذكرى العالمي والتحسينات التي نتجت عن هذه البحوث. انتظروا 
النتائج من مشروع أصوات ضد العنف في وقت الحق من هذا العام.

شراكات أقوى وأكثر إستراتيجية

وفي جلسة أخرى للمجلس العالمي تم استعراض عملنا مع الشركاء. وقد التزم المجلس بكامله بالتعاون األقوى واألكثر 
إستراتيجية مع الشركاء الحاليين والجدد. وذّكرت هذه المناقشة كل واحد منا بأن نقدر مدى انتشار وقوة حركتنا 

العالمية المذهلة. ومن خالل جميع أعمال الشراكة لدينا يجب علينا التأكد من أن الجمعية العالمية، ومنظماتنا األعضاء 
، يتم االعتراف بها وأن تشارك بصفتها المنظمة الرائدة في القضايا المتعلقة بالفتيات.



حركة قوية نابضة بالحياة  

لدينا جميعا دورا لنضطلع  به في التأكد من أن الجمعية العالمية تعمل كحركة قوية، نابضة بالحياة. ويتحمل الفريق 
العالمي في الجمعية العالمية مسؤولية قيادية هامة لوضع نموذج ُيحتذى به للسلوك الجيد واألساليب اإليجابية للعمل. 

وستعمل هذه األساليب القائمة على القيم على تنشيط وإلهام كل ما نقوم به - حوكمتنا، وتقاريرنا المالية، وتعاوننا 
كفريق عالمي.

السباحة نحو المستقبل

وبغية الحفاظ على أهميتنا كمنظمة عالمية، نحتاج إلى فهم أفضل لالتجاهات العالمية الناشئة وآثارها واالستجابة لها. وقد 
حثتنا إحدى الجلسات المثيرة للتفكير على النظر نحو المستقبل والنظر في العوامل والتغيرات واالتجاهات الخارجية التي 

ستؤثر على عملنا على مدى السنوات القادمة. وقد ساعدتنا هذه الجلسة على فهم الحاجة إلى أن نكون أكثر قدرة على 
التكيف من أي وقت مضى، ويجب علينا أن نبتكر، وأن نتذكر أنه علينا أن ننظر من خارج الصندوق، لكي نكون أكثر 

قدرة على الصمود واالستدامة.

أدوار ومسؤوليات المجلس العالمي

لصالح أعضاء المجلس الحاليين والجدد، استعرض المجلس العالمي أدواره ومسؤولياته خالل هذه الفعالية التي استغرقت 
خمسة أيام. وانضم إلينا محامونا للتحدث من خالل مسؤولياتنا القانونية كأمناء ومناقشة كيفية قيامنا بإدارة المخاطر 

كمجلس. وفي حين أن هذا الموضوع قد يبدو جافا إلى حد ما، أود أن أؤكد لكم أن جميعنا نحن السبعة عشر عضواً  نأخذ 
على عاتقنا هذه المسؤوليات على محمل الجد. نحن نريد أن ندعم الحوكمة الرشيدة في كل ما نقوم به - حتى نتمكن من 

دعمكم بأفضل صورة، أنتم ومنظماتنا األعضاء، وبالتالي الماليين من الفتيات والشابات الالتي تعملن معهن. 

مراجعة ميزانياتنا
لقد كان من الجوانب الهامة األخرى في اجتماعات المجلس العالمي استعراض وتدقيق ميزانياتنا واحتياطياتنا وسجل 

المخاطر. ونتيجة لذلك، يسرنا أن نؤكد على مواءمتها مع خطتنا اإلستراتيجية. ويسرنا أن نعلن أننا قد وافقنا على المرحلة 
األولى من إستراتيجية التكنولوجيا المقترحة. ومن أجل أن تكون المنظمة الحديثة التي نطمح إليها، فإن تحسين التكنولوجيا 
لدينا ُيعد أمراً ضرورياً. نود أن نتقدم بالشكر الجزيل لجمعية فتيات الكشافة في الواليات المتحدة األمريكية، الذين تفضلوا 

بتقديم خبراتهم ودعمهم، وأرسلوا مؤخرا فريقا إلى لندن ونحن نطور هذا العمل على المستوى العالمي. 

حامل الشعلة
وباإلضافة إلى بنود جدول األعمال 
الرسمية، كانت هناك عدة لحظات 

خاصة أخرى خالل هذه الفترة. فبفضل 
المتطوعات المتفانيات والمتحمسات في 

باكس لودج، استطاعت كل واحدة منا 
أن تشعر باالنتعاش واالحتفال بروح 

وشغف حركتنا العالمية. ومثل الكثير من 
مجموعات المرشدات وفتيات الكشافة في 

جميع أنحاء العالم، انضممنا معا لحفل 
العلم. شاركنا في أنشطة يوم الذكرى 

العالمي، كما ستفعل ماليين الفتيات في 
األسابيع القليلة المقبلة. أقام فريق باكس 
لودج أنشطة برنامج مسائية لنا، وتوفير 

تجربة المراكز العالمية الرائعة، وتذكيرنا 
أن نخصص وقتا من أجل المرح!

هذه التجارب لم تعطنا فقط فرصة كحامل 
لشعلة حركة المرشدات وفتيات الكشافة 

لتظل نابضة ومضيئة، ولكن ساعدتنا 
أيضا على التواصل والتعرف على بعضنا 

البعض ونحن نعمل معكم للوفاء برسالة 
الجمعية العالمية للفتيات.  



لنتطلع إلى المستقبل

واآلن بعد أن اجتمع المجلس الجديد ولجاننا ومجموعات العمل معا واتفقنا على أهداف وأساليب عمل مشتركة، تنطلق حقاً رحلتنا 
حتى عام 2020.

على مدى األشهر والسنوات المقبلة، نحن ملتزمون بتلبية احتياجاتكم وتجاربكم، فهذه في صميم عملنا. وتستطيع الجمعية العالمية أن 
تنجح فقط في أن تكون منظمة يقودها األعضاء حقا إذ نقوم بوعي وبشكل مستمر بإشراك المزيد من الناس - وخاصة الشابات - مع 

العمل الجديد والمستمر. فعلى سبيل المثال، من األولويات العليا إقامة شراكات مع المنظمات األعضاء واألقاليم لدعم المرشحات 
الشابات في كل مؤتمر من المؤتمرات اإلقليمية لعام 2019.

باإلضافة إلى ذلك، نحن نريد أن نشرك المزيد منكم في عملنا من أجل االستفادة من التنوع المذهل لحركتنا وضمان مكانة الجمعية 
العالمية باعتبارها صاحبة النفوذ العالمي الرائد نيابة عن الفتيات والشابات.

ولتحقيق أفضل النتائج لجميع منظماتنا األعضاء، فإننا ملتزمون دائماً بتحسين أدائنا وإنتاجيتنا بشكل عام كفريق عالمي. إن بيئة 
االحترام المتبادل والتعاون والمساءلة ُتعد ذات أهمية حيوية بالنسبة لي شخصيا. وأنا أتطلع إلى عالقة عمل وثيقة مع الرئيسة 

التنفيذية المعينة حديثا، سارة نانكوالس. لقد شعرت بسعادة غامرة أن سارة استطاعت أن تنضم إلينا في هذه الجلسات التوجيهية وفي 
اجتماع مجلسنا العالمي.

وإننا، سارة، وأنا، والفريق العالمي بالجمعية العالمية ملتزمون جميعاً بتقديم الخدمات األكثر فعالية واالتصاالت واألدوات لجميع 
منظماتنا العضوية. ونحن ندرك أنه من خالل دعمنا لكم، ولمنظماتنا األعضاء ، فإننا نساعد الفتيات في جميع أنحاء العالم للتعلم 

والنمو وتحقيق إمكاناتهن على أكمل وجه.  

وإنني أتطلع إلى مشاركتكم بأحدث المستجدات والتحديثات المستقبلية!


