
 تطوير
القيادة

إن تمكين الفتيات والشابات للقيادة بثقة ورؤية هو في قلب كل 
ما نقوم به في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

بوصفنا أكبر حركة تطوعية للفتيات والشابات حول العالم، ولنا 
10 مليون عضو في 150 دولة، نحن ندرك الدول الفريد 
الذي نستطيع القيام به في مساعدة الفتيات في التغلب على 

التحديات التي تواجهن في الحياة اليومية. 

يعطي نهجنا الشمولي في القيادة الفتيات الثقة 
والمهارات التي يحتجنها.



نموذجنا لممارسة القيادة

لقد ساعدتني عقليات القيادة الخاصة 
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

في أن أصبح أكثر ثقة كقائدة، وذلك ألني 
أستطيع تحديد ما ينقص في أسلوبي في القيادة 

وأن أفكر باستخدام عقليات القيادة. وأنا 
أستخدمها للتأمل عندما أشعر أن بعض المواقف 

ال تسير بشكل جيد، وعندما أريد المواءمة 
والتغيير إليجاد نتائج أفضل.

إحدى المشاركات في ندوة هيلين ستورو، 2018. 

ال يركز نموذج القيادة على القدرات، وإنما يفترض أن 
أي شخص يستطيع تحسين ممارسته للقيادة من خالل تغيير 

طريقة تفكيره أو نظرته للمواقف المختلفة.

ويتناسب هذا النهج مع نهجنا التعليمي األوسع في 
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، ألنه 
يقدم بيئة ُمَمِكنة وشمولية ألية فتاة أو شابة بحيث 

تعمل على تطوير قدراتها القيادية.

ومن المهم أيًضا بالنسبة ألية منظمة بها هذا التنوع 
في العضويات مواءمة هذا النهج لمختلف السياقات 

والثقافات – وهذا يعني أن الفتاة المراهقة في ريف 
كينيا التي تركت الدراسة في سن السادسة تستطيع 

تطبيق هذا النهج والحصول على الكثير من النتائج 
اإليجابية مثلها مثل الطالبة الجامعية ذات العشرين 

عاًما والتي تعيش في اليابان.

تم تطوير ست »عقليات« خاصة 
بالتأمل، والتعاون، واإلبداع 
والتفكير النقدي، والمساواة 

بين الجنسين، والعمل المسؤول.

ومن خالل تشجيع الفتيات 
والشابات على التركيز في هذه 

العقليات وتطبيقها في كافة 
جوانب حياتهن، يصبح بإمكانهن 

تنمية صفات القيادة التي 
يحتجن للمساعدة في نمو الحركة 
وإحداث الفرق في حياة الشباب 

في كل مكان. 

أصبحت أفهم اآلن أن هناك أكثر من طريقة صحيحة ألكون قائدة. وأنا أؤمن أني 
أستطيع حمل العقليات معي واستخدامها كل يوم ألنها تبدو معقولة بالنسبة 

لي وتساعدني على فهم كيف أستطيع أن أتحسن كقائدة.

إحدى المشاركات في ندوة هيلين ستورو، 2019.

 نهجنا في تطوير القيادة

القيادة من الموضوعات المعقدة والقيادة الخاصة بك هي مشروع ال ينتهي. 

إحدى المشاركات في ندوة هيلين ستورو، 2018.

بما أننا نؤمن أن القيادة رحلة وليس 
حدث، ال يركز نهجنا في تطوير القيادة على 

برنامج قائم بذاته.

فيشمل نهجنا نطاق واسع من األنشطة 
الخاصة بالقيادة إلتاحتها ألكبر عدد ممكن 

من أعضائنا. وتستطيع الفتيات االشتراك 
من خالل: التطوع والشراكات التدريبية، 

وبرنامج تبادل الشباب من الجنوب للجنوب 
للفتيات الذي ينظم 6 أشهر من التبادل في 

دول أخرى، وفرص التوجيه، وفعاليات وندوات 
المراكز الدولية المحددة، وبرامج التبادل 

وندوة المبادرات اإلقليمية المخصصة. 

كما تدير الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة 

فعاليتين رائدتين في القيادة: 

ندوة جولييت لوو )JLS( التي أطلقت 
ألول مرة في عام 1932. تعقد الندوة 
كل ثالث سنوات وتركز على المشاركة 

في ممارسات القيادة وتحطيم الحواجز 
القائمة على أساس النوع.

ندوة هيلين ستورو )HHS( التي ٌتَمِكن 
الفتيات من تبني أدواًرا قيادية في 

قضايا البيئة واالستدامة.
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مقدمة
في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )WAGGGS(، نرى اإلمكانات في كل 

فتاة، ونريدهن أن َيَتَمَكنَّ من تحقيق هذه اإلمكانات، وأن يحصلن على الفرصة الستخدام 
أصواتهن وحماستهن ورؤيتهن للمساهمة في إيجاد عالم أفضل وأكثر مساواة للجميع. 

ولكن في العالم حيث نعيش اليوم، كثيًرا ما نجد أن الفتيات يتم إسكاتهن؛ فقد تفوتهن 
فرصة ارتياد المدارس، وقد ال يحصلن على الرعاية الصحية السليمة أو الطعام المغذي، أو 

قد يجبرن على الزواج المبكر، أو قد ينزحن من بيوتهن بسبب الفقر أو النزاعات.

وبالنسبة للفتيات الالتي قد ال يواجهن أي من هذه التحديات، ال تزال األعراف والسلوكيات 
االجتماعية في العالم حيث نعيش تنشر الرسالة أن الفتيان أفضل من الفتيات.

أظهرت دراسة قامت بها ثالث جامعات في عام 2017 أنه ببلوغ عامهن السادس، 
تبدأ الفتيات في رؤية أنفسهن بالفطرة أقل موهبة من الفتيان. ويقول 

الباحثون أن الرسالة كانت أن األطفال الصغار يتعرضون للفكرة الثقافية أن 
العبقرية هي صفة ذكورية أكثر منها أنثوية.1 

 في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، نحن
 نريد تغيير ذلك.

منذ اليوم األول الذي تنضم فيه الفتاة 
أو الشابة لحركتنا، نقدم لها الدعم 

بحيث تجد صوتها والثقة الذاتية لتبدأ 
رحلة القيادة.

وطموحنا هو توفير مكان آمن لممارسة 
القيادة على أساس القيمة لألعضاء 
والمتطوعات التابعين لنا وعددهم 

01 مليون – سواء كن يقمن في الريف 
اإلفريقي أو في المدن األسيوية – 

وذلك حتى يقدن بالقدوة ويؤثرن على 
مجتمعاتهن وعلى العالم وعلى حياتهن 

الشخصية. وسيساعدن أيًضا في تنمية 
حركتنا بحيث تشعر كل فتاة بالثقة 

التي تحتاجها لتؤمن بذاتها.

 من الشابات أن اإلرشاد 
 والكشافة للفتيات يتيح لهن فرصة

 ممارسة القيادة.2

 تشعر %88

 من الشابات أن  
 اإلرشاد وكشافة الفتيات ألهمن

 بإحداث الفرق في المجتمع.

تشعر %80

نظًرا ألن طريقة تفكيرنا وخبرتنا في 
التدريب الخاص بالقيادة قد تطور 

منذ أن جعلناه من األمور الجوهرية 
التي يرتكز عليها عملنا في عام 

2006، نعمل اآلن على إعداد نموذج 
حديث جديد ألعضائنا.

يقوم هذا النموذج الجديد على 
نموذج عقلية القيادة المعروف على 

مستوى العالم والذي أعده جي. 
جوسلنج وهـ. مينتزبرج. وهو مخصص 

ليعكس القّيم الفريدة لحركتنا 
العالمية والغرض منها وفرص 

القيادة بها. 

يقوم العرض الجديد تحديًدا بما يلي:
دعم تطوير ممارسة القيادة للفتيات 

والقائدات في كل مستوى في منظماتنا األعضاء.

االستجابة للسياقات واالهتمامات واألولويات 
المختلفة للمنظمات األعضاء التابعة للجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات اإلرشاد وعددها 
150، بحيث تستطيع مواءمتها حسب نماذج 

التقديم المختلفة.

االستجابة الحتياجات وإمكانات الفتيات 
والنساء وذلك بإدراك الحواجز المتعلقة 

بالنوع أمام ممارستهن للقيادة والتصدي لها.

استخدام نماذج تقديم فعالة ومرنة بحيث تصل 
لجمهور أوسع.

ونحن اآلن بصدد تجربة هذا النموذج الجديد من خالل برامجنا المختلفة الخاصة بالقيادة، 
ومن المتوقع أن نطرحه بشكل رسمي لجميع أعضائنا في المؤتمر الدولي في عام 2020.

1 قامت بهذه الدراسة جامعة برينستون، وجامعة نيويورك وجامعة إيلينوي في عام 2017 على 400 طفل.

2القيادة والفرصة للشابات، جامعة إيكسيتر/دراسة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

النتائج المبدئية، 2018. 
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عرضنا الجديد في القيادة
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الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة تطوعية مكرسة للفتيات والشابات في 
 wagggs.org.www العالم ولها 10 مليون عضو في 150 دولة. للمزيد من المعلومات، برجاء زيارة

أو االتصال برقم 1181 794 207 44 00.

 مجموعات مختلفة مستهدفة في عرض القيادة من
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

الفتيات
نحن ُنَمِكن الفتيات من ممارسة القيادة حتى يزدهرن كقائدات 

وكصانعات للتغيير في حياتهن ومجتمعاتهن. نحن نعمل مع 
المنظمات األعضاء لدمع نتائج القيادة في تجربة المرشدات 

وفتيات الكشافة التي تقدمها هذه المنظمات ألعضائها، بحيث 
تستطيع الفتيات تخصيص العقليات الستة داخليًّا. نقدم أيًضا 

تجارب عالمية تحولية ونعمل مع المنظمات األعضاء لتقوية 
ممارسات المشاركة الشبابية وإيجاد مساحة أكبر للفتيات 

لممارسة القيادة على كافة المستويات. 

قائدات الفتيات
نعمل على تحسين القدرات القيادية الخاصة بهؤالء 

الالتي يقدمن تجربة اإلرشاد والكشافة للفتيات. كما 
ندعم المنظمات األعضاء لضمان أن قائداتها يركزن 

على الشباب ويقدمن نماذج إيجابية وفرص للتوجيه. 

قائدات المنظمات
نعمل على تعزيز الممارسات القيادية في الفرق 

األعلى في منظماتنا األعضاء، وعددها 150 منظمة، 
بحيث تجسد السلوكيات اإليجابية في القيادة. 
كما نساعدها في تحديد احتياجاتها القيادية 

والتعامل معها بحيث تحقق التنظيم الفعال الذي 
يدعم تنمية المشاركة الشبابية. 

قائدات الحركة
نعمل على تعزيز الممارسات القيادية في القائدات الحاليات والمحتمالت والالتي سيشكلن 

برؤاهن وقراراتهن وأعمالهن المستقبل لحركة إرشاد وكشافة للفتيات مستدامة. كما 
نعمل على زيادة الوصول وجودة القيادة العالمية وتجارب التطوع الدولية إللهام الجيل 

القادم من القائدات. 

ندوة جولييت لوو: منذ عام 1932
تعد ندوة جولييت لوو من البرامج الرائدة في القيادة العالمية والتابعة للجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

تقدم الندوة لآلالف من الشابات المهارات القيادية ووجهات النظر العالمية التي 
يحتجنها للقيادة برؤية وثقة في كافة المجاالت الحياتية. 

منذ عام 1932

في 20 مركز تجمع حول العالم، بدعم من 160 من المتطوعات، الكتشاف نموذج 
القيادة الخاص بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وكيف يستطيع مساعدتهن في 

تحطيم الحواجز القائمة على أساس النوع أمام القيادة. 

ستجمع هذه التقنية 1000 من القائدات الشابات

فقط من حضور الفعالية، إال أنه في الندوة المقامة في عام 2019، تتبنى الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة نموذج مبتكر للندوات من خالل تقنية البث التدفقي، 

وهذا يعني مشاركة 20 ضعف هذه العدد من المرشدات وفتيات الكشافة. 

في الماضي، تمكنت 60 فتاة

في مجتمعاتهن لتنمية ممارساتهن القيادية والقيادة بأساليب جديدة. وتعني هذه الندوة 
اكتساب 100 ألف فتاة للثقة بحيث ترى الفتيات أنفسهن كقائدات. 

بعد انتهاء الندوة، تعود المشاركات إلى أوطانهن 
إللهام على األقل 100 فتاة

و1000 متطوعة يشعرن بالمزيد من الثقة لتحمل مسؤولية القيادة للمساواة بين الجنسين. 

100 ألف فتاة جاهزة للقيادة

نحن نمكِّن الفتيات من أن 
يصبحن قائدات في كافة نواحي 
حياتهن، ونخلق الفرص ليصبحن 
قائدات على كافة مستويات 
منظماتهن، ونقدم التجارب 
العالمية من خالل فعاليات 
مثل ندوات جولييت لوو 

وهيلين ستورو، ونقدم الدعم 
للمنظمات األعضاء لدمج النهج 
التي يقودها الشباب في كافة 

أعمالها.


