
 
 

  

 
 
 
 

 

 
 مجمع موارد التطوع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة:

 نشرة معلومات للمنظمات األعضاء والجمعيات الفرعية 

 
 كيف يمكن لمنظمتنا العضو أن توصي بالمتطوعات لمجمع الموارد؟

يجب توقيع استمارة  leadingforherworld@wagggs.orgيرجى قراءة وثيقة نطاق الصالحيات المرفقة ثم إكمال استمارة التوصية بالكامل وإرساله إلى 

 التوصية من قبل كل من المنظمة العضو / الجمعية الفرعية والمتطوعة كي يتم قبولها.

 
 متى يمكن لمنظمتنا العضو / جمعيتنا الفرعية أن توصي بالمتطوعات؟

يمكنكم تقديم التوصيات في أي وقت. أحيانًا، قد نطلب متطوعات ذوات مهارات أو خبرات محددة من خالل الرسالة اإلخبارية "صوت  حتىوح طوال العام، باب التقديم مفت

 الجمعية العالمية"، ولكن عملية التوصية لن تختلف.

 
 كم عدد المتطوعات الالتي يمكن التوصية بهن في عام واحد؟

 دد التوصيات. ومع ذلك، لن نقبل في المجمع إال بمتطوعات استوفين جميع معايير نطاق الصالحيات.ال يوجد حد معين لع

 
 هل يمكن للمتطوعات االنضمام إلى المجمع دون الرجوع إلى المنظمة العضو / الجمعية الفرعية؟

ك، نشجع المنظمات األعضاء / الجمعيات الفرعية على توعية أعضائها بهذه ال، لن يقبل سوى بالتوصيات الموقعة من قبل المنظمة العضو / الجمعية الفرعية. ومع ذل

مع المنظمة العضو / الجمعية  الفرصة، وجعلها أكثر سهولة من خالل نشر استمارة التوصية في دولها أو الهيئات المماثلة، حتى يتسنى أيًضا لألفراد المتحمسين التواصل

 الفرعية للحصول على الموافقة.

 
 على المتطوعات أن يكونن قادرات على العمل باللغة اإلنجليزية؟ هل يجب

ة عملية باللغة اإلنجليزية. ومع ذلك، باعتبار اللغة اإلنجليزية هي لغة العمل اليومية للجمعية العالمية، فمن المحتمل أن تتطلب العديد من فرص التطوع المقدمة للمجمع معرف

اللغات العربية والفرنسية واإلسبانية والتي يديرها ناطقات باللغات العربية والفرنسية واإلسبانية. وسوف يتم إيضاح المتطلبات هناك مجموعات فرعية محددة للناطقات ب

 اللغوية في إعالن أي فرصة.

 
 ماذا يحدث بعد أن نرسل استمارة التوصية؟

. إذا كانت المتطوعة الموصى بها تفي بالمعايير، فسوف نوافق على التوصية ونراسل سيقيم فريق الجمعية العالمية استمارات التوصية مقارنة بمعايير مجمع التطوع

 المتطوعة )مع إرسال نسخة إليكم( وندعوها للتسجيل في منصتنا التطوعية عبر اإلنترنت. 

 
 ماذا تفعل المتطوعات المدرجات في المجمع؟

أن يتواصل بعضهن مع البعض والوصول إلى فرص التطوير مثل الندوات عبر اإلنترنت بشأن ت حالما يكتمل التسجيل على المنصة عبر اإلنترنت، يمكن للمتطوعا

تطوع، ستُنشر على موضوعات الجمعية العالمية. وسوف يكملن تدريبًا تمهيدًيا قصيًرا، ويخصص لكل منهن موجهة ويكملن خطة للتنمية الشخصية. عند طرح فرص ال

الالتي يستوفين المعايير المحددة لكل فرصة التقديم على الفرصة، مع إعطاء األولوية للمتطوعات الالتي لم تتح لهن الفرصة  المنصة عبر اإلنترنت ويمكن للمتطوعات

 مؤخًرا.

 
 تشمل أمثلة فرص التطوع:

 العمل مع فريق إقليمي لتقديم مشروع أو فعالية إقليمية •

 خبرة مخصصة في بناء القدراتالعمل مع إحدى المنظمات األعضاء / الجمعيات الفرعية لتوفير  •

 ترجمة ومراجعة موارد الجمعية العالمية •

 االسهام في كتابة أحد برامج الجمعية العالمية، مثل يوم التفكير العالمي •

 مراجعة برامج الجمعية العالمية الجديدة وإبداء التعقيبات بشأنها •

 تيسير ورش عمل تنمية القيادة، بما في ذلك ندوة "جولييت لو" •

 
يوًما إلبالغ  14ا تم عرض فرصة للمتطوعات تتضمن السفر للخارج، ستقوم الجمعية العالمية بإخطار الجمعية التي تنتسب إليها المتطوعات، والتي بدورها لديه إذا

المنتظر من المتطوعة أن تقوم بتحديث  الجمعية العالمية بأي مخاوف تتعلق بهذه الفرصة. عندما تكمل إحدى المتطوعات فرصة ما، يتم تسجيلها في ملفها الشخصي ومن

 خطة التنمية الشخصية الخاصة بها.
 

 ماذا يحدث إذا احتجنا إلى سحب دعمنا من إحدى المتطوعات قبل نهاية فترة تطوعها؟
جمعية الفرعية التي تنتسب إليها ولحركة إذا كانت هناك أية مشكالت تتعلق بأداء إحدى المتطوعات أو قدرتها على العمل بوصفها سفيرة إيجابية للمنظمة العضو / ال

لمناقشة األمر. وفقًا لوثيقة نطاق الصالحيات،  leadingforherworld@wagggs.orgالمرشدات وفتيات الكشافة على نطاق أوسع، يرجى التواصل معنا على 

 لفرعية أو المتطوعة أو الجمعية العالمية إنهاء هذا التدبير في أي مرحلة من خالل تقديم طلب بذلك كتابةً.يمكن المنظمة العضو / الجمعية ا

 
 كيف يمكن حماية البيانات الشخصية الخاصة بمتطوعتنا؟

ن وتُدار نحن نستخدم منصة عبر اإلنترنت تمتثل تماًما للنظام األوروبي لحماية البيانات العامة، وتُجَمع المعلومات الشخص ية المتعلقة بجميع المتطوعات على المنصة وتُخزَّ

 cookies-https://www.wagggs.org/en/privacyوفقًا لسياسة حماية البيانات الخاصة بنا، والتي يمكنكم قراءتها على موقعنا اإللكتروني: 

 
 2018تموز/يوليو 
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