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 في التجربة الوطنية  إعادة النظر

 

 

 المملكة المتحدة 



 الميسرات بالجلسة                          

 

Katharine Lee  كاثرين ليي 

 المسؤولة عن برامج الفئة الشابة –

 

Collette Stone ستون  كوآلت 

نائبة رئيسة المتطوعات مسؤولة عن التدريب و المدربات و –

 المرشدات 



 األهداف   

   2019إلى  2015فلنتعرف على استراتيجية المملكة المتحدة للفترة من  •

 « لنصنع من أنفسنا األفضل» 

 

 هل يمكننا تعزيز تجربة الفتيات من خالل •

 وضع محتوى رائع  للبرامج  مبني على إطار التربوي–

 

من أجل قيادة < حركة إرشادية بقيادة الفتيات>تمكيين القائدات المهتمات بموضوع 
 وحدات إرشادية عظيمة 

 مدربات مدهشات يعملن على مساعدة القائدات  للقيام بذلكباإلضافة إلى تمكيين 

 

 



 األهداف    

 

 

 عليك بمشاركة تجربتك و خبرتك الشخصية مع األقران 

 

 

الفتاة عند تجربة عليك بتجميع األفكار حول اإلجراءات المطلوبة لتعزيز 

 .جمعيتك الوطنيةإلى العودة 

 

 



 فلنستعرض معا أسبوع قضيناه سويا







































































 (  أسئلتنا) حول التشاورنظرة عامة 

كيف سيبدو العالم في 
2020 

كيف ستبدو احتياجات 

الفتيات و الشابات في 
؟2020  

ما الذي يجب على حركة 

المرشدات القيام به بشكل مختلف 
2020في   

ما الذي يجب على حركة 

االستمرار في القيام المرشدات 
2020في به   

 



كيف وصلنا لهذه النتيجة؟ قمنا بالحصول 
 على المشورة من كل مكان 



 أن يكون لديها صوت •

 المرح •

 مهارات حياتية •

أشخاص من خلفيات •

 مختلفة 

 تجربة أشياء جديدة •

 اللياقة البدنية •

 العمل االجتماعي•

التخييم و أنشطة •

 الخالء

 المغامرة •

   االعالمالسفر حول •

تتغير بتغير حياة •

 الفتيات 

 المرح •

 وشاملةمتنوعة •

برامج مثيرة •

 ومتنوعة

 منح الفتيات صوت •

 العمل االجتماعي•

 المغامرة •

 فرص للتعلم •

تغيير اإلدراك و •

 التوقع

 السفر•

 فتيات سعيدة •

فرص الستكشاف  •

االختيارات 

 المستقبلية 

 مهارات حياتية •

 متنوعة و شاملة •

برامج متنوعة •

 لفتيات العصر الحالي 

 أنشطة الخالء•

 العمل االجتماعي•

 الرحالت•

 السفر حول العالم •

 القدوة الملهمة •

 

 

تكون صوت •

 للفتيات 

 متنوعة و شاملة •

متغيرة بتغير •

 حياة الفتيات 

 بقيادة الفتيات •

 المرح •

 اتساق و جودة •

 األعمال الحرفية  مهارات حياتية •

 المهارات التقليدية 
 اإلدارة  الدين 

التنوع في جودة •

 القادة 

 االدارة •

 األعمال الحرفية •

األنشطة التي •

تتضمن األكل غير 

 الصحي 
 

 

مخصصة برامج 

 للفتيات 
 

 المتطوعين  الفتيات 
الجهات  أولياء األمور

 الخارجية 

ملخص لنتيجة المشورة عن كيف تبدو 

2020الحركة االرشادية بحول عام   



 لنصنع من أنفسنا األفضل

 المقبلة 5ال هي خطة للمرشدات للسنوات 

لتقديم مستقبل مشرق لجميع الفتيات تعتبر التزام 

والشابات ليس فقط المنتسبات حاليا لحركة المرشدات 

 بل أيضا للمرشدات الالتي سوف تنضم في المستقبل ...

كمتطوعات و بالنسبة لنا جميعا كما انه يعتبر التزام 

 بهوموظفات لنصل إلى مستوى أفضل فيما نقوم 



 ما هي الخطة ؟

المعتقدات والقيم 

 المشتركة

حلم يمكن  –الرؤية 

 حقيقه ت

ما يمكن –المهمة 

لألعمال الخيرية أن 
 تقدمه من مساهمة 

ما نريد إحداثه  -االلتزام

من تغيير بحلول عام 
2020 



 الفتياتالتزامنا نحو 

في تمكين سنساهم  2020بحلول عام 

ليكن لديهن صوت و المزيد من الفتيات 

ليصنعن من أنفسهن األفضل من خالل 

برامج ذات جودة عالية تقودها الفتيات و 
 ملهمةيقوم بتنفيذها قادة 



  2019-2015استراتيجيتنا لعام 

محاور رئيسية من شأنها أن تدعم كل ما نقوم به 4هناك   

التفوق و 
 التميز

المنفذ و 
 الدخول 

 الصوت
 القدرة و الكفاءة 



 التميز و التفوق

 التزامنا

في كل ما نقوم سوف نعمل للوصول من األفضل إلى األفضل 

 للفتياتبه 

 ذلك؟ماذا يعني 

 تقدم ما تحتاجه الفتيات من فرصبرامجنا سوف •

 المزيد من الدعم والتدريباستفادة المتطوعات من •

للمتعة و المغامرة مزيد من الفرص حصول الفتيات على •
 في مجتمعاتهميحققن تغيير أكبر وسوف 



 المنفذ و الدخول 

   إلتزامنا

 نقوم بهتستفدن مما من الفتيات من جميع الخلفيات أن المزيد معا لضمان سنعمل 

 ماذا يعني هذا

تكون شغوفة وسوف حركة المرشدات عن تسمع سوف األشخاص المزيد من •

 لالنضمام

ستكون لديهن القدرة لالستفادة من في االنضمام ترغن  اللالتيالفتيات جميع •

 الحركة

إحداث فرق و تغيير في حياة نتمكن من انضمام المزيد من المتطوعات حتى •
 المزيد من الفتيات



 الصوت

 التزامنا

 ونعمل على تعزيز صوتهنسنستمع إلى الفتيات 

 ماذا يعني ذلك؟

 مجتمعاتهنإجراءات في تخاذ سيتم تمكين الفتيات ال•

يكون صوت الفتيات مسموع في المرشدات و سوف •

 وخارجها
 سنتميز بالريادة في تحديد احتياجات الفتيات•



 القدرة و الكفاءة 

 التزامنا؟

 القرارعملية اتخاذ سنعمل معا لتحسين 

 هذا؟ماذا يعني 

تطوير النظم و العمليات سوف يجعل الحركة •

 االرشادية أسهل 

 المتطوعاتأقل على ضغط إداري سيكون هناك •
 تقديم المزيد من الدعم وراء الكواليسسيتم •





 السؤال األول 

 ":القدرة -المنفذ -الصوت  -التميز "1.

يكون األكثر في العمل على  األربعة قد المحاور أي من هذه 

 الفتيات في منظماتكم األعضاء؟تجربة تعزيز 
 

 

المنفذ و 
 الدخول 

 الصوت
التفوق و  القدرة و الكفاءة 

 التميز



 السؤال الثاني 

 

شيء تقومون به اآلن في إطار شاركنا بمثال عن 2.

 .الموضوع الخاص بك

 

المنفذ و 
 الدخول 

 الصوت
التفوق و  القدرة و الكفاءة 

 التميز



 
 
 

 بذلك ؟ كيف يمكننا القيام 

 سنجعل هذا يحدث؟كيف 

 التفوق و التميز 



 كيف سنجعل هذا يحدث؟

 

المؤمنات في قيادة الفتيات للحركة االرشادية من تمكين القائدات 

 أجل قيادة وحدات إرشادية عظيمة
 

على يد مدربات مدهشات يعملن على مساعدة  تدريبهنيتم 

 القائدات  للقيام بذلك



 سنجعل هذا يحدث؟كيف 

تواصل كبيرة عبر المملكة المتحدة تضم أكثر من  شبكة 

/  والمؤهلين لتدريب القادة والمفوضين -من  المدربين  700

متخصصة  في البرنامج موضوعات التدريب على أو 

 التعليمي

 

 



 كيف سنجعل هذا يحدث؟

 –سنوات  3كل المدربين يتم إعادة النظر و إعادة تقييم مهارات •

يتم قياس مدى التحديث لما لديهم من مهارات بصفة مستمرة؟ هل خبرة الفتيات –

 هي محور و مضمون التدريب المقدم للقيادات؟

 

السنوية للتدريب أو المعلمين، حسب البلد والمنطقة وعلى التجمعات •

 .التدريبيةوانعاش مهاراتهم ، وتحديث لتعلماالوطني من أجل الصعيد 

 

باإلضافة إلى الدعم من خالل موارد و مواد علمية متميزة مطبوعة و •

  .إلكترونية

 



 أما اآلن 

األربعة في كل ( األفضلمن أنفسنا لنصنع )محاور سيتم إدراج 

  تدريب 

 القدرة  -الوصول -الصوت -التميز

 

  باإلضافة إلى 

 الوعد     

 هذه المسألةونقوم بشرح مدى أهمية 

-5حركة المرشدات لجميع أعضائنا من  إذا أردنا تعزيز تجربة 

25 ... 



 قيمنا

 الرعاية•

 التحدي•

 التمكين•

 المرح•

 الشمولية•

 اإللهام•



Recap 

 التربويوضع محتوى رائع  للبرامج  مبني على إطار •

من < حركة إرشادية بقيادة الفتيات>تمكيين القائدات المهتمات بموضوع •
 أجل قيادة وحدات إرشادية عظيمة 

مدربات مدهشات يعملن على مساعدة القائدات  للقيام باإلضافة إلى تمكيين •
 بذلك



 



هل يوجد أي 

استفسارات أو 

 أسئلة؟ 


