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29 سنة، قضيت منها  20 سنة بالكشافة
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العالم من حولنا يتغير بسرعة هائلة وكذلك واقع الشباب.

 
يستحق الشباب برنامجًا كشفًيا ، متأصًال بعمق في قيمنا ، يتطور

ياستمرار لمواجهة تحديات الجيل الجديد.

 
يجب أن يساهم في تعليم الشباب وتنمية مهاراتهم ألنهم أفضل

رهان للبشرية لمواجهة أكبر التحديات العالمية التي نواجهها. عىل

سبيل المثال ، التعافي من فيروس كورونا ، والعيش المستدام

وعدم المساواة العالمية.

 
أعتقد أن دعم المنظمات الكشفية الوطنية هو جوهر اللجنة

الكشفية العالمية اإلستراتيجية.

 
بالشراكة مع الجمعيات الكشفية الوطنية ، واألقاليم ، والمكتب

الكشفي العالمي ، نحتاج إىل:

- تشكيل رؤية طموحة لما بعد عام 2023 ،
- تطوير جوهرنا التعليمي ،

- تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة ،
- التركيز عىل نمو الجودة ،

- القيادة بالقدوة في تمكين الشباب ، 
- صقل صورة الكشافة كقوة جبارة من أجل الخير.

 

إىل جانب خبرتي المهنية في التطوير التنظيمي واالتصاالت

الرقمية ، أقدم خدمات ترتكز عىل عقلية إبداعية واستراتيجية

مفاهيمية وعىل نهج عملًي موجه نحو الخدمة إلنجاز األمور.

 
لتحقيق رؤية 2023 ، أعتقد أننا سنحتاج إىل التعاون

واالستماع الفعال وبيئة إيجابية وتمكينية.

 
في مختلف  المهام الكشفية ، سعيت ألقّدم المثل للقائد

الخدمي ، كما سعيت إليجاد اإلجماع ، بما في ذلك حشد

أصوات األقل تمثيًال ، والتركيز عىل الحوكمة الرشيدة

باإلضافة إىل االستخدام الذكي والفعال لمواردنا.

 

من أجل حركة كشفّية ذات صلة، شاملة وسريعة االستجابة

مجموعة من المهام صلب  الكشافة األلمانية ، بما في ذلك

مهمة المفوضة الدولية وعضوة مجلس اإلدارة

الدوافع واألولويات

التجربة الكشفية

2017 - 2021

قيادة الجومبوري األوروبي للمنظمة العالمية2021 - 2017
للحركة الكشفية لسنة 2020

قيادة  لألكاديمية الكشفية العالمية2020
للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

نائبة رئيس المؤتمر الكشفي ألوراسيا2020

رئاسة المؤتمر الكشفي األوروبي 2019

since 2010

مساهماتي

إن حافزي لخدمة الحركة الشبابية الرائدة في العالم في اللجنة الكشفية

العالمية بسيط: أريد أن أتأكد من أن الكشافة تظّل مساحة مناسبة

للشباب ليصبحوا مواطنين فاعلين يتمتعون بالرضا ويساهمون في

إحداث تغيير إيجابي في أنفسهم ومجتمعاتهم والعالم.

 
من خالل األدوار الكشفية الوطنية واإلقليمية والعالمية التي شاركت

فيها، قمت بتطوير فهم جيد للتحديات التي تواجهها المناطق
والمنظمات الكشفية الوطنية عند الرغبة في تحسين الكشافة لفائدة

المزيد من الشباب. لقد تحّقق الكثير في السنوات الثالث الماضية ولكن

ال يزال هناك الكثير للقيام به.

متطوعة عىل مستوى عالمي لقيادة العمل من

أجل االتصال والشراكات االستراتيجية لفائدة

المنظمة العالمية للحركة الكشفية


