
حركة حيوية - إستراتيجية جديدة و
WAGGGS دورة التخطيط لـ

المؤتمر اإلقليمي 2019



موجز تنفيذي
مات األعضاء في المؤتمرات م إلى الُمنظَّ  تلخص هذه الوثيقة دورة التخطيط التي وافق المجلس العالمي على تنفيذها بدًءا من عام 2020.  وسوف ُتقدَّ

 اإلقليمية.  الدوافع الرئيسية لهذا التغيير هي للتعرف على الفرق بين اتجاه الحركة بأكملها بمعزل عن استراتيجية الجمعية العالمية، ولتقليل “السير المتقطع”

  .في األنشطة نتيجة لدورات التخطيط الحالية، ولتبسيط العملية المعقدة الحالية

 :ملخص الدورة المقترحة

 :نتبنى توجه تخطيطي استراتيجي يشمل ثالثة عناصر

 بوصلة األعوام االثني عشر )12( )اتجاه استراتيجي( لحركة المرشدات وفتيات الكشافة: رؤية طموحة شاملة تحدد النتائج المرجوة التي نسعى 
 لتحقيقها مًعا باعتبارنا حركة جماعية مكونة من المنظمات األعضاء ومنظمة الجمعية العالمية الدولية على مدار أربع فترات مدة كل منها ثالث سنوات،

 .بهدف المضي قدًما بالعمل نحو رسالتنا

 استراتيجية األعوام الستة )6( للفريق العالمي التابع للجمعية العالمية : مجاالت التركيز الرئيسية التي يسعى الفريق العالمي التابع للجمعية 
 .العالمية، بما في ذلك األقاليم، لتحقيقها باعتباره منظمة تعمل للتنفيذ حسب عرض القيمة ألعضائنا

 خطة عمل مستمرة لمدة ثالث )3( سنوات: مجموعة محددة من األنشطة، تشمل المنظمة بأكملها، متكاملة تماًما مع الخطط اإلقليمية، توفر خدمات 
 .لألعضاء وفًقا لمجاالت التركيز الرئيسية الستراتيجية الستة أعوام

المنافع الرئيسية من التغييرات
الموائمة بين نشاط المنظمة العضو والجمعية العالمية لتحقيق غايات الحركة 
تخطيط محّسن طويل المدى للموارد 
التخلص من التقّطع في تنفيذ األنشطة الناجم عن تغيير التخطيط االستراتيجي والتغييرات في اللجان اإلقليمية والمجلس العالمي 
توطيد العمليات االستشارية 
توفير المزيد من الوقت في المؤتمرات العالمية واإلقليمية لصالح التبادل والتعلّم بين المنظمات األعضاء 

الخطوات التالية
 كما هو موضح في الوثيقة أدناه، الخطوة التالية هي تطوير بوصلة الـ 12 عاًما التي تحدد اتجاه الحركة.  وسوف تعرض هذه للموافقة عليها في المؤتمر

 العالمي في عام 2020.  وقد بدأت المشاورات وستستمر حتى اجتماع المجلس في شباط/فبراير 2020.  وإلى جانب هذا، سوف نقدم مقترًحا بتمديد
ل لتراعي المدخالت من  استراتيجية الـ 3 أعوام الحالية الخاصة بالجمعية العالمية إلى المؤتمر العالمي لعام 2020 لمواصلتها حتى عام 2023.  وسوف ُتعدَّ

.بوصلة الـ 12 عاًما ولكنها لن تكون استراتيجية جديدة تماًما

ملخص الجدول الزمني

المشاورات مع الفتيات والشابات - آذار/مارس 2019

المشاورات مع المفوضات الدوليات - الربع الثاني من عام 2019

المشاورات مع المنظمات األعضاء - تبدأ في المؤتمر اإلقليمي حتى كانون الثاني/يناير 2020

مشاورات مع اللجان اإلقليمية الجديدة - من آب/أغسطس حتى أيلول/سبتمبر 2019

مناقشة المجلس العالمي األولية - أيلول/سبتمبر 2019

موافقة المجلس العالمي على مسودة المقترح - شباط/فبراير 2020

مات األعضاء - آذار/مارس 2020 المشاورات النهائية مع الُمنظَّ

 حسب التعريف المذكور في رؤية الحوكمة التي وافق عليها المجلس العالمي، فإن الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية هو الهيئة المركزية الخاصة بحركة المرشدات  
 وفتيات الكشافة؛ أي أنه جزء “تنظيم األعمال” في الجمعية العالمية الذي يستخدم في إدارة شؤون المنظمة ودعم تنفيذ الخطة االستراتيجية. ويشمل جميع الموظفين الذين

.يعملون لدى الجمعية العالمية والمجلس العالمي، وجميع المتطوعات األخريات المشاركات في الحوكمة وتنفيذ العمل بالنيابة عن المجلس العالمي والمؤتمر العالمي
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1 1 أسئلة للمنظمات األعضاء ألخذها في االعتبار قبل المؤتمر اإلقليمي

...إنه عام 2032 .1

:إذ مّر عامان منذ بلوغ أهداف التنمية المستدامة. وقد تغّير العالم تغّيًرا كبيًرا بحلول هذا التاريخ. وينطبق هذا بصفة خاصة على المجاالت التالية

.معدالت الفقر العالمية في أقل مستوياتها -

.أصبح للفتيات قدرة أكبر في الحصول على تعليم ابتدائي وثانوي، مجاني ومنصف وذي جودة عالية -

.تبنت البالد المزيد من السياسات، على األخص السياسات المالية وسياسات األجور والحماية االجتماعية، لتحقيق قدر أكبر من المساواة على نحو مطرد -

ما التغّيرات التي تتوقعونها في المجاالت التالية؟ 

التغّيرات االجتماعية والثقافية والسياسية

:ما اآلثار المترتبة جراء هذه التغّيرات على المجموعات التالية 

الفتيات، والنساء، ومنظمتكم، وحركة المرشدات وفتيات الكشافة، والمجموعات األخرى

إن كان هناك أمر واحد ترغبون من الحركة أن تحققه بحلول 2032، فما هو؟ 

أين تتصورون منظمتكم في عام 2032 وما الخطوات الرئيسية التي تعد أكثر قيمة للوصول إلى هذا المدى؟ 

ما العمليات األخرى التي يمكننا من خاللها التشاور مع منظماتنا األعضاء بشأن بوصلة الـ 12 عاًما؟ 

 كيف يمكننا أن تندرج أصوات الفتيات في بوصلة الـ 12 عاًما؟ 

ما الذي فاتنا في هذا النهج؟ 

الخلفية
 إن تقييم الحالة الراهنة لدورة التخطيط والتنفيذ لدى الجمعية العالمية يسلط الضوء على كٍل من الممارسات الفضلى التي ينبغي المضي بها قدًما والتحديات

 .الحاسمة التي تمنع الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية من تحديد االستراتيجية الدولية للجمعية العالمية وتنفيذها

الوضع الحالي

له  :تؤثر ثالثة عوامل حاسمة في نهج تخطيط وتنفيذ استراتيجية الجمعية العالمية وتشكِّ

دورة التخطيط والتنفيذ، التي يمكن للفرق من خاللها وضع وتنفيذ الخطط التي وافق عليها األعضاء في المؤتمرات العالمية واإلقليمية؛

 واالنتخابات، التي يمكن من خاللها تعيين فرق الحوكمة اإلقليمية والعالمية لإلشراف على أعمال الجمعية العالمية في الفترات بين المؤتمرات العالمية وبين
 المؤتمرات اإلقليمية؛
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 واجتماعات الحوكمة، التي يجتمع في أثنائها المجلس العالمي واللجان اإلقليمية لمراجعة التقدم المحرز حسب الخطة االستراتيجية، والتوصل لفهم أفضل
 :بشأن احتياجات المنظمات األعضاء وأولوياتها، واتخاذ القرارات االستراتيجية للمضي بالمنظمة قدًما، بما في ذلك قرارات الموازنة والتخطيط. مخطط 1

 , الجدول الزمني لدورة التخطيط والتنفيذ العالمية واإلقليمية

 

 إن رسم الجداول الزمنية للعناصر الحاسمة في دروة التخطيط والتنفيذ لدى الجمعية العالمية أظهرت كاًل من الممارسات الفضلى والتحديات الرئيسية في
 .العملية

الممارسات الفضلى
:تشمل دورة التخطيط والتنفيذ الحالية لدى الجمعية العالمية الممارسات التي يجب المضي بها قدًما، بما في ذلك

 آلية للتشاور مع األعضاء قبل المؤتمر العالمي، تجرى حالًيا من خالل المؤتمرات اإلقليمية؛

وعملية توجيه ألعضاء المجلس العالمي واللجان اإلقليمية؛

  وعملية استقدام وتوجيه للمتطوعات الدوليات الالتي يزدن من قدرة الحوكمة لدى المجلس العالمي؛

وتجديد ثلث المجلس العالمي فقط في المرة الواحدة؛

.والنجاح الواضح في المضي قدًما بالعمل عندما يبدأ أعضاء المجلس الجدد عملهم بعد انتخابات المؤتمر اإلقليمي
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التحديات الحاسمة
 تشجع دورة التخطيط والتنفيذ الحالية لدى الجمعية العالمية أيًضا الممارسات التي تخلق تحديات والتي ينبغي تجنبها على المستويين العالمي واإلقليمي، بما

 :في ذلك
 المستوى العالمي

 يمنع عدم التوافق كاًل من الفريق العالمي والمنظمات األعضاء من الوصول إلى رؤية واضحة بشأن الدور والمنجزات المستهدفة للمجلس العالمي واللجان
اإلقليمية والمؤتمر العالمي والمؤتمر اإلقليمي والمنظمات األعضاء، من ناحية تحديد االستراتيجية الدولية لدى الجمعية العالمية وتنفيذها؛

 يفتقر المجلس العالمي للرقابة االستراتيجية بالنسبة للخطط اإلقليمية، ومن ثم يفتقر للقدرة على توجيه الموارد لدعمها؛

.هناك دالئل تشير إلى وجود نهج »سير متقطع« في كل فترة ثالث سنوات، مما يتسبب في تأخر في تنفيذ كل نشاط

مستوى األقاليم

 تستند الخطط اإلقليمية المقدمة للمؤتمرات اإلقليمية على خطة استراتيجية عالمية ما زالت في طور المشاورات ويتم اعتمادها بعد مضي عام، مع احتمالية
تطور أو تغيير األفكار وأوجه التركيز بشكل أو بآخر؛

 ينتج عن عملية تخطيط األعمال سنوًيا للفرق اإلقليمية، التي بدأ العمل بها في عام 2016، نهج سير متقطع على نحو دائم متكرر مما ال يتيح للفرق وقًتا
  كافًيا للتركيز في تقديم الخدمات لألعضاء الذي يدفع بالعمل نحو الخطة االستراتيجية؛

يضيع الوقت وال تستخدم الموارد على أكمل وجه في هذه الدورة غير الفعالة، مما يسبب االحباط؛

 في فترة السنوات الثالث اإلقليمية الحالية، يوجد ارتباط بين الزيادة في عدد اجتماعات اللجان والنقص في نواتج العمل على المستوى التشغيلي / مستوى
تقديم الخدمات؛

 .تقدم الندوة اإلقليمية )المعروفة سابًقا باسم »التجمع«(، التي تعقد في المؤتمر العالمي، فرصًة لم يتم االستفادة منها ودعمها على أكمل وجه

المواءمة االستراتيجية
 :يتناسب المقترح مع إطار العمل التنظيمي الحالي لدينا على النحو التالي

يساعد على تحقيق غاية مواءمة دورة التخطيط والتنفيذ عبر المنظمة؛
 يقلل الحاجة إلى السير المتقطع في دورة التخطيط، مما يخلق تجربة أكثر سالسة للفريق العالمي واألعضاء؛

 يشرك المنظمات األعضاء في مسؤولية التنفيذ وفًقا لرؤية الحركة؛
 تسخير النجاح الواضح في إنشاء رؤية واستراتيجية بعيدة المدى يمكن بموجبها ضبط نشاط العمل؛

تشجيع التعاون واإلنشاء المشترك عبر فرق الموظفين والمتطوعات على المستويين العالمي واإلقليمي؛
.اإلدماج التام لألنشطة اإلقليمية في دورة التخطيط، مما يضع المزيد من التركيز على احتياجات المنظمات األعضاء

تصميم دورة التخطيط الموصى بها

 بوصلة األعوام االثني عشر )12( لحركة المرشدات وفتيات الكشافة: رؤية طموحة شاملة تحدد النتائج المرجوة التي نسعى لتحقيقها مًعا باعتبارنا حركة
 جماعية مكونة من المنظمات األعضاء ومنظمة الجمعية العالمية الدولية على مدار أربع فترات مدة كل منها ثالث سنوات، بهدف المضي قدًما بالعمل

 نحو رسالتنا. وسوف يضع المجلس العالمي هذه الرؤية ويوافق عليها، بالتشاور مع األعضاء والشبكات الخارجية األخرى حسب االقتضاء، ويوافق عليها
.المستوى العالمي. وسوف يكون الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية مسؤواًل عن سير المراقبة والتقييم، ويطلع المنظمات األعضاء على نتائجه

 استراتيجية األعوام الستة )6( للفريق العالمي التابع للجمعية العالمية: مجاالت التركيز الرئيسية التي يسعى الفريق العالمي التابع للجمعية العالمية، بما في
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 ذلك األقاليم، لتحقيقها باعتباره منظمة تعمل للتنفيذ حسب عرض القيمة ألعضائها ونحو تحقيق رؤية األعوام االثني عشر. وسوف يتم جمع المدخالت من
 المنظمات األعضاء من خالل المؤتمرات اإلقليمية والمؤتمرات العالمية ومن خالل التواصل المباشر. وسوف يوافق المجلس العالمي على استراتيجية

 األعوام الستة، ثم يتم الموافقة عليها وإطالقها عند كل مؤتمر عالمي ثاٍن.  وسوف يتم تقديم مراجعات منتصف المدة للتقدم المحرز والتعديل عند الحاجة في
.الفترات التي تتخلل المؤتمرات العالمية

 خطة عمل مستمرة لمدة ثالث )3( سنوات: مجموعة محددة من األنشطة، تشمل المنظمة بأكملها، متكاملة تماًما، توفر خدمات لألعضاء وفًقا لمجاالت
 التركيز الرئيسية الستراتيجية الستة أعوام.   وسوف تشمل هذه الخطة األنشطة التي تقترحها فرق الموظفين والفرق اإلقليمية، وسوف ُتدَمج في خطة واحدة

 يوافق عليها المجلس العالمي. وسوف يتم إطالع األعضاء على األنشطة ذات الصلة في المؤتمر اإلقليمي، مع اإلبالغ بالتقدم المحرز وإطالق األنشطة
 .الجديدة في الندوة اإلقليمية )التي تعرف سابًقا باسم »التجمع«( التي تعقد بالتوازي مع المؤتمر العالمي

مخطط 2: نهج تخطيطي جديد

الجدول الزمني للتنفيذ

 في المخطط 2، من المهم اإلشارة إلى أننا نرى أننا اآلن في العام 9. فقد تم إجراء هذا التقييم بعد المراجعة المتأخرة للنهج الذي تم اتباعه على مدار
 األعوام الـ 10 الماضية. ففي عام 2011، طبق المجلس العالمي رؤية عام 2020، وهو إطار عمل للحركة شمل ست نتائج مرجوة تسعى الجمعية العالمية
 وأعضائها لتحقيقها بحلول عام 2020. ومنذ العمل بهذه الرؤية، تم ربط كل استراتيجية عالمية تلتها بالنتائج المرجوة الستة، حيث تم تقسيم اإلصدار األخير

 .منها إلى ثالث موضوعات استراتيجية

 يمكن استنساخ هذه النموذج عمًدا على مدار دورة مدتها اثنا عشر عاًما، جاهزة للعمل فوًرا وحتى المؤتمر العالمي القادم الذي سيجرى في العام العاشر من
   .الدورة
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 اآلثار المترتبة
 أهم اآلثار المترتبة من جراء النهج الجديد للتخطيط هو إحداث تحّول ثقافي للحركة. إذ سيتم الدفع بالفريق العالمي للتفكير وفًقا لرؤية متوازنة طويلة

 ومتوسطة وقصيرة األجل، والتفكير في تحويل أولويات المنظمات األعضاء والعوامل الخارجية، وزيادة التواصل والتعاون في صناعة القرار. ولتحقيق
 النجاح، سيكون من الضروري للجهات المعنية، المشاركة حالًيا في عملية التخطيط، تحويل نمط تفكيرها بعيًدا عن التخطيط المنفرد والمنعزل نحو عملية

 .تخطيط مدمجة حًقا. وتشمل الجهات المعنية المجلس العالمي واللجان اإلقليمية وفرق الموظفين والمنظمات األعضاء

 :التحوالت الثقافية / تحوالت نمط التفكير الرئيسية

 لن يتم تقديم استراتيجية عالمية جديد في كل مؤتمر عالمي؛ بل سيشهد كل مؤتمر عالمي إما بوصلة جديدة للحركة مدتها اثنا عشر عاًما، وإما استراتيجية
 تنظيمية مدتها ستة أعوام، وإما تتاح الفرصة إلجراء مراجعة كبيرة للحوكمة؛

 وسوف تعقد مراجعات وإجراءات الحوكمة الكبيرة، كلما أمكن، في األعوام المخصصة لمراجعة الحوكمة؛

وسوف يخطط أعضاء المجلس العالمي للعمل إلى فترة تتجاوز فترة واليتهم؛

 وعند انتخاب أعضاء جدد للمجلس العالمي، إما عن طريق المؤتمر اإلقليمي أو المؤتمر العالمي، سيتم استئناف العمل حسبما هو مقرر وسيتم إطالع أعضاء
المجلس العالمي الجدد بالمستجدات وإدراجهم بالعمل الجاري دون الحاجة إلعادة تصميم االستراتيجية أو الحاجة إلى خطط عمل فورية؛

 وسوف يساهم أعضاء المجلس العالمي في مختلف أنواع عمليات وضع االستراتيجيات في نقاط زمنية مختلفة في أثناء فترة واليتهم، وفًقا لوقت انتخابهم
على مدار الجدول الزمني الذي مدته اثنا عشر عاًما؛

 ويفضل أن يتم انتخاب مرشحي المجلس العالمي الجدد وفًقا لدرجة إلمامهم برؤية األعوام اإلثني عشر واستراتيجية األعوام الستة السارية، ووفًقا لقدرتهم
   .على المضي بها قدًما

الفرق اإلقليمية

:تشمل المنجزات المستهدفة الرئيسية للفرق اإلقليمية في دورة التخطيط الجديدة

 العمل بمثابة أصوات األقاليم في وضع بوصلة األعوام االثني عشر واستراتيجية األعوام الستة؛ 

 وتيسير مدخالت المنظمات األعضاء في وضع بوصلة األعوام االثني عشر واستراتيجية األعوام الستة من خالل المؤتمرات اإلقليمية ونقاط االتصال
 األخرى؛

 واكتساب معرفة متعمقة في أولويات األعضاء إلنشاء مقترح لخطة عمل مستمرة مدتها ثالثة أعوام تتماشى مع الرؤية واالستراتيجية وتكون متزامنة عبر
 الفرق ويوافق عليها المجلس العالمي؛

 ومراقبة تنفيذ خطة األعوام الثالثة المستمرة في إطار اإلقليم وإبالغ األعضاء بالنتائج المرجوة في الندوة اإلقليمية )التي تعرف سابًقا باسم »التجمع«( في
 المؤتمر العالمي وفي أثناء المؤتمر اإلقليمي؛

:إجراء التخطيط السنوي لألغراض التالية

 إقرار خطة العمل للعام المقبل؛

 وضع خطة العمل للعامين التاليين، استناًدا إلى معرفة األعضاء في المنطقة والموارد التنظيمية واألولويات؛

 .وإدخال أعضاء اللجان اإلقليمية الجدد في عملية تخطيط األعمال حتى يتسنى لهم المشاركة بفعالية ونجاح في تنفيذها

 :التحوالت الثقافية / تحوالت نمط التفكير الرئيسية

 سوف يتم االستعاضة عن االستراتيجيات اإلقليمية بخطة مستمرة مدتها ثالثة أعوام، مع إبالغ األعضاء باألنشطة المقررة والتقدم المحرز في المؤتمر
 اإلقليمي والندوة اإلقليمية )التي تعرف سابًقا باسم »التجمع«( في المؤتمر العالمي؛

وسوف توافق اللجان اإلقليمية على توصيات لخطة عمل األعوام الثالثة المستمرة، بداًل من خطتها المستقلة؛

 وسوف تحظى الفرق اإلقليمية بمزيد من فرص التعاون مع الفريق العالمي، إذ سيتم مزامنة خطة العمل وإدماجها لتحظى بموافقة المجلس العالمي؛

وسوف يخطط أعضاء اللجان اإلقليمية للعمل إلى فترة تتجاوز فترة واليتهم؛

 وعند انتخاب أعضاء جدد للمجالس اإلقليمية، سيتم استئناف العمل حسبما هو مقرر وسيتم إطالع أعضاء اللجان اإلقليمية الجدد بالمستجدات وإدراجهم
بالعمل الجاري دون الحاجة إلعادة تصميم االستراتيجية أو الحاجة إلى خطط عمل فورية؛

 وسوف يصبح اتساق الجداول الزمنية التنظيمية لخطط العمل أمًرا بالغ األهمية لتحقيق النجاح؛

 ويفضل أن يتم انتخاب مرشحي اللجان اإلقليمية الجدد وفًقا لدرجة إلمامهم برؤية األعوام اإلثني عشر السارية واستراتيجية األعوام الستة وخطة عمل
   .األعوام الثالثة المستمرة، ووفًقا لقدرتهم على المضي بها قدًما
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