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 جمع وشبكة موارد المتطوعين في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة م  - الشروط المرجعية 

 

 المشترك  الغاية والهدف 

 

أهمية الدعم و المساهمة التي يقدمونها لتحقيق    ندرك تماما  إنَّ الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي منظمة يقودها ويديرها متطوعون، ونحن  

 رؤيتنا ورسالتنا وأهدافنا.  

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى تعزيز قدرة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للعمل على تحقيق    المتطوعين موارد    1جمع م يهدف  

وهم من  مهتمين بالتطوع في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.    ومتعددي الخبرات، المجمع من أشخاص متنوعين    هذا   يتألف و  أهدافنا ورؤيتنا.  

  . لجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ل  التابعة في المنظمات األعضاء    فاعلون وقادة    أعضاء   وهم عادة  من جميع أنحاء العالم،    ت وبلدان مختلفة جنسيا 

 والدين والمعتقد.  الميول الجنسية   و  والخلفية الثقافية واألصل   نفس الجندر يكون جميعهم من وال يشترط أن 

  ات لتبادل فرص التطوع وبناء صداق  منصة التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، وهي    من المتطوعين على شكل شبكة    مجمع تنظيم ال  تمَّ لقد  

 دولية. 

 

 موارد المتطوعين    مجمع الغرض من شبكة و 

 

شبكة المتطوعين    النضمام إلى ندعوك ل حن  نا، ن إدارة فرص التطوع لدينا بشكل مناسب وتقديم تجربة متناغمة وعالية الجودة لجميع متطوعي  من أجل 

 وأن تصبح جزءاً من مجمع الموارد. التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  

 :شبكة المتطوعين هي 

 . الممارسات واألفكار أفضل  تبادل   لتيسير شبكة   - 1

 . للمرشدات وفتيات الكشافة  لمتطوعي الجمعية العالمية  طور فرص الت توفير  و  ذاتي، تعلم ال للمصدر فهي ،  ونماء  تعلم  مجموعة   - 2

البعض اآلخر  وخبرة محددة؛  منها يتطلب  البعض    والموضوع والمدة.    المتنوعة من حيث المجال   – اإلعالن عن فرص التطوع    فيها   يتم   ، منصةوهي    - 3

 للجميع.   متاح

 وقد تشمل فرص التطوع )على سبيل المثال ال الحصر(: 

 دعمها بأولوية محددة. من أجل تقديم خدمة استشارية لجمعية  •

أي خبرة  تقديم  أو    ، أو إقليمية  ، أو ورشة عمل وطنية  ،للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   مقبلة االنضمام إلى فريق لتيسير ورشة عمل   •

 .أخرى للجمعية العالمية  دولية 

 .لبناء القدرات  وات أد تطوير  أو  ، لفتيات  موجة ل مورد جديد لبرنامج تصميم المساهمة في  •

 .موائمة عمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع السياقات المختلفة والمتنوعة  ل فورية / ال تحريرية و الترجمة ال •

 .بين عدة أقاليم أو   ،أو إقليمي  ، دعم مشروع وطني  •

 .إرشاد ودعم المتطوعين اآلخرين  •

 . الجرافيك ملفات تصميم  •

مَّ التصويت  الغرض من جميع هذه األدوار هو المساهمة في تنفيذ الخطط االستراتيجية والتشغيلية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، التي ت إنَّ  

 من رسالتنا ورؤيتنا.   اة العالمية والمستوحللجمعية  ة التنفيذي  ة عليها في المؤتمر العالمي، بقيادة استراتيجية من قبل المجلس العالمي، وبإشراف من الرئيس 

على    موائمتها مع الموارد البشرية المتاحة، و يتم عرضها  جميع األدوار    حيث أنَّ   يعرض عليك, توقع قبولك ألي دور    ، قبول عضوية المجمع ال يعني

ى  أساس طوعي، ويمكنك التوقف عن التطوع في أي وقت. نسعى جاهدين لتزويد جميع المتطوعين بحقهم في الحصول على المعلومات قبل االنضمام إل

 . مجمع ال

 
الكشافة وعلى استعداد للمشاركة في  مجموعة  من األشخاص المهتمين بالتطوع في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات و ه ) The Pool)  المجمع 1

 .األنشطة التطوعية ، ويتم تنظيمهم ضمن شبكة 
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 عضوية المجمع  

 
 تتضمن: 

 
العضو في  عضاء  أ  للمرشدات  من الجمعيات  لعالمية  الجمعية ا

فة   وفتيات الكشا
  /وهم ليسوا مندوبين  فرعية المنظمة العضو أو الجمعية ال يتطلب توصية من 

عند التطوع في الجمعية العالمية للمرشدات    ماتهم أو جمعياتهمظ عن من  ممثلين

 وفتيات الكشافة. 

د   لعضو  ليسوا  أفرا لعالمية من الجمعيات ا الجمعية ا للمرشدات   في 
فة   وفتيات الكشا

من غير أعضاء الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   أشخاص ينضم 

 منظمة عضو أو جمعية فرعية  كخبراء خارجيين وال يمكنهم تمثيل أي 

 

لعالمية للمرشدات وفتيات   ء السابقون في الجمعية ا األعضا
فة  م    ؛ الكشا فراد ل    المنظمة العضو   يعودوا أعضاء في أ

يمثلوا  دون أن   منظماتهم وجمعياتهم السابقة  بموافقةاالنضمام كخبراء خارجيين 

 منظمة عضو أو جمعية فرعية أي 

. 

 
أعضاء الشبكة   ال يمثل مدة العضوية ست سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع المتطوع على استمارة التوصية. ويمكن تجديدها باتفاق جميع األطراف. 

 .خارجية  أو فعاليات منظماتهم األعضاء في أنشطتهم على الشبكة وال أثناء أي فرصة تطوعية وأحداث
 

المنظمة جمع موارد المتطوعين في أي وقت، بناًء على إخطار كتابي من المتطوع أو  مكما يمكن إلغاء العضوية  ضمن فريق مشروع معين أو 

 . الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةأو العضو 
 

 مسؤولياتنا الجماعية والفردية 
 

 :من المتوقع أن يقوم أعضاء الشبكة بما يلي
 

 الكشافة العمل كسفيرات إيجابيات لحركة المرشدات وفتيات  .1
 .الفهم الكامل والموافقة على االلتزام بسياسات وإجراءات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في جميع األوقات  .2
 . ه بوعيت ارسمفتيات الكشافة ومولمرشدات  ل القيادة  على نموذجالتعرف  .3
 ،شجاعة، األعضاء توجهها منظمة  العالمية الجمعية  كون  قيم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ويجسد   مثال يُحتذى أن تكون  .4

المساهمة في الرؤية الشاملة   و  -معا  لتحقيق أهدافنا المشتركة   سلوكياتنا ومنهجية العملجميع في  وذلك   ، ،احترافية  ،شفافة تمكينية شمولية،
 .وتحقيق رسالتناللجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 
 

فرصة    أيموارد المتطوعين باإلضافة إلى    مجمعإلى  النضمام  ل التدريب التعريفي لمجمع المتطوعين  استكماليجب على جميع األعضاء   •
 .محدد  و تعلم من أجل تطور

موارد المتطوعين للتأكيد على فهمهم لمسؤولياتهم، وتحميلها على ملفهم   لمجمع الوثيقة التعريفيةعلى  يجب على جميع األعضاء التوقيع   •
 .الشخصي على منصة شبكة متطوعي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

فين(  الموظأو أحد    /المتطوع    الفريققائد  مع مديرهم المباشر )المتاحة أن يلتقوا    في الفرص   وأصحاب األدوار   جميع المشاركين  يتوقع من •
       . القادمةعلى الخطوات  تعاونوال ،التقدم استعراض اإلجراءات، وب  متفق عليها لتحديد كيفية القيام مواعيدفي  

 

 
 ً  كيف سنعمل معا

 
 سوف يُطلب من األعضاء التعامل مع الشبكة والمشاريع عن بُعد وأن يتوفر لديهم إمكانية الوصول إلى اإلنترنت. العمل عن بعد: 

المجمع بداية    إدارة  في  الكشافة  وفتيات  للمرشدات  العالمية  الجمعية  تستخدمها  التي  اإللكترونية  المنصات  في  التسجيل  إلى  األعضاء  يحتاج  سوف 
 .والمشاريع

لمية  ويجب على األعضاء تحديث ملفاتهم الشخصية باستمرار. كما يتم تشجيعهم على تحميل وتحرير مستندات المجموعة على منصات الجمعية العا
نترنت للمرشدات وفتيات الكشافة. حيثما كان ذلك ممكنا ، يجب على األعضاء استخدام منصات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على اإل

 .للتواصل مع األعضاء اآلخرين. قد تتطلب بعض الفرص من األعضاء السفر لحضور اجتماع أو حدث وجها  لوجه

 
 

 
 

https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_Values_EN.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_Values_EN.pdf
https://duz92c7qaoni3.cloudfront.net/documents/WAGGGS_Values_EN.pdf
https://www.notion.so/wagggs/b593419cef4a4e9e91e02ac951d3f8f2
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فقط من خالل منصات الجمعية العالمية    إليهاالتقديم    التي يمكن : سيتم اإلعالن عن جميع الفرص لى فرص التطوع في المجمعالتقدم بطلب للحصول ع 
بشأن المتقدمين    إنَّ اتخاذ القرارتعليمات قبل التقديم.  اليجب على األعضاء قراءة المعايير ووللمرشدات وفتيات الكشافة المخصصة عبر اإلنترنت.  

أن    ا  أيض  وبإمكانهم،  سيعمل العديد من األعضاء على فرصة واحدة على األقل  .  الخاصة بالمشروع  المتطوعين  أو   الموظفين  يتم من خالل هيئة الناجحين  
بالفعل في فرصة ما يرغبون في التقدم للحصول على    المشاركون. إذا كان األعضاء  لهم للمشاركة  حتى تسنح الفرصة  التعلم و  شبكةال من    ا  جزءيكونوا  

 .الحالي التطوعي فريقهمقائد  فرصة جديدة، فيجب عليهم التحدث إلى 
 

بخطة    همقد يتم تزويدو.  تطوير أنفسهم واكتساب المزيد من المعارف ونقل الخبرات : يتوقع من جميع األعضاء أن يكونوا حريصين على  التنمية الذاتية
المنتظمة أثناء الفرصة وفي نهايتها.  الذاتية في البداية، ومتابعة مراحل التطور  التطوير    يجب أن يتم عرض خطة .  موجهوفرصة للعمل مع    ذاتيةتطوير  

 منظماتهم وجمعياتهم األم.  لصالح والخبرات المكتسبة  يُتوقع من األعضاء تطبيق التعلمكما 
 

، المتعلقة بمشاركتهم في المجمع  منظمتهم العضو و الجمعية العالمية للمرشدات و فتيات الكشافةالمرسلة من    أن يقرؤوا المراسالت  األعضاءعلى  :  التواصل 
من خالل    يتقدمون إليهاتطوعية    ةبشأن أي فرص  على اطالع    العضومنظماتهم    ا إبقاء  هميُتوقع من كما    .  الحاجة  اقتضاء  أن يقوموا بالرد عليها عندو
المشاركين   من األعضاء  نحن نأملمباشرة.  المنظمة العضو    بإبالغ    ا  أيضتقوم الجمعية العالمية  وف  فرصة السفر الدولي، س أي  عندما تستلزم  ولمجمع.  ا

يتم  سوف    . كروجود أي مشكالت بوقت مب واإلبالغ عن    ،المهام المتفق عليها  أواإلجراءات  المحرز بشأن  إبقاء فرق المشروع على اطالع دائم بالتقدم  
 تشجيع األعضاء على التواصل والمشاركة في منتديات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على اإلنترنت. 

 
.  التدريب التعريفيمن المتوقع أن يقرأ األعضاء ويفهموا السياسات الرئيسية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أثناء    :للقواعد والقوانين   االمتثال 

بما   - ية يجب عليهم أيضا  متابعة االطالع عند تحديث سياسة أو إطالق سياسة جديدة.  كما يجب على األعضاء احترام السرية وحماية البيانات الشخص
سياسات الجمعية العالمية، بما في ذلك )على سبيل المثال   المتضمنة في  بناء  على اإلجراءاتمخاوف    أي األعضاء  يثيرذلك الصور. من المتوقع أن  في  

 ال الحصر(: خرق مدونة قواعد السلوك؛ حاالت التنمر والتحرش والرشوة أو التمييز بأي شكل من األشكال. 
 

جب أن  وي .  أن يقدموا جّل ما لديهم من حماسة وشغف وإبداع وأن يمنحوا الوقت الكافي من أجل الفرص التي تقدموا إليهايُتوقع من األعضاء    المشاركة:
لمساعدة المشاريع على التسليم قدر المستطاع باإلجراءات و بالقيام بالمهام الموكلة إليهم     و أن يلتزموامنفتحين ومستعدين لتجربة أشياء جديدة.    وايكون 
اإلبالغ عن أي  ب   في اإلسراع    األعضاء    ، لذلك يتم حثللمتطوعين الذين يمنحون وقتهم  الظروف الشخصية  أن تتغير  من الممكنوقت المحدد.  في ال

 . تؤثر على قدرتهم على المشاركةقد مشكالت  
 

من التنوع. و أن يمارسوا أنماط القيادة الست  : من المتوقع أن يعمل األعضاء في جو من االنفتاح والمرونة  ضمن شبكة  بهذا القدر  العمل الجماعي
ية للمرشدات  للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بوعي أثناء العمل ضمن  الفرق.  كما يجب أن يعكس عمل الفريق قيم وسلوكيات الجمعية العالم

 لتحقيق األهداف المشتركة.  وأن يقوم على االحترام المتبادل والشمولية والعمل بشكل تعاوني -وفتيات الكشافة  
 

تفاق على  : جميع المواد التي تمَّ إنشاؤها من خالل أنشطة هذا التجمع، تعود ملكيتها للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ما لم يتم االملكية الموارد
 خالف ذلك. 

 
، سواء كان في وقت مبكر أو في نهاية فترة    المجمع : عندما يترك أحد األعضاء مشروعا  أو يغادر  المجمع  الخروج من   مشروع أو  إنهاء العمل ضمن 

جميع عضوية المشروع أو المجمع، فمن المتوقع أن يقوم بتسليم جميع المالحظات وجميع الموارد ذات الصلة مع مديرهم المباشر. كما نشجع أيضا   
 لمساعدة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على تحسين تجربة المتطوعين. ة الخدمة، نهاي المتطوعين على المشاركة في مقابلة 

 

 الدعم والموارد المتاحة 
 

من خالل منصات الجمعية    -بما في ذلك الندوات عبر اإلنترنت والشبكات االفتراضية    -سيتم توفير مجموعة متنوعة من فرص التعلم والتطوير   •
مناسب   للميسرين باإلضافة إلى نظام تقدمفتيات الكشافة عبر اإلنترنت، و سوف يتم تشجيع األعضاء على االستفادة منها. العالمية للمرشدات و 

الجمعية  من  عتماد  االال يرتبط الحصول على  و العتمادهم في نهج التيسير التابع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وعرض القيادة.  
ء  المنظمات األعضا    ، ومع ذلك فإننا نشجع، بالتأهيل للتدريب ضمن المنظمات األعضاء أو الجمعيات الفرعيةالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 .على اعتبارها خبرة
 موجه. فرصة العمل مع  •
بموافقة مسبقة من صاحب الميزانية )عادة ما يكون رئيس فريق العمل( يمكن لألعضاء المطالبة بالنفقات.  •
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 اتفاقية االلتزام 
 

التالية. من خالل   اتفاقية االلتزام  فإنَّ يرجى قراءة  المستند،  المرجعية والتوقيع على هذا  الشروط  توافق على  فهم كامل لاللتزامات أنك    تبينك    على 

 منك.  ة المطلوب 

 

التي    فرصالالتواصل والمشاركة وتطوير مهاراتي القيادية. عندما أشارك في بأن يكون لي دور فاعل في مجمع موارد المتطوعين وأتعهد ب أنا ملتزم  

حسب الحاجة  خالل فترة التطوع  سوف أتواصل وأشارك  والفرص. هذه   ، فأنا ملتزم بإعطاء وقتي للمساعدة في تحقيق أهدافالمجمع  تقدم عن طريق

 إلكمال اإلجراءات المتفق عليها، بطريقة شاملة وتعاونية.  

لجمعية العالمية  في االقيادة    ألنماط   والممارسة الواعية  على: فهم سياسات وإجراءات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وااللتزام بها؛  أوافق  

 . لحركتنا؛ ونموذج يحتذى به في القيم والسلوكيات  يعكس الجانب المشرق العمل كسفير إيجابيوللمرشدات وفتيات الكشافة؛  

 

 

 :التوقيع

 

 

 :اإلسم

 

 

 التاريخ:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 مراجعة:

2022 ، وسوف تتم مراجعتها في أبريل 2021لقد تمَّ تحديث هذه الشروط المرجعية آخر مرة في أبريل 
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