
 

 الغرض من مجمع موارد التطوع

 دعم مختلف المشروعات التي توفر الفرص وتبني القدرات المتمحورة حول مجاالت المهمة األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة؛ أال وهي
متأصلة في نهجنا التعليمي وتعزيز ممارسات القيادة عبر الحركة. دعم المشروعات المتعلقة بمجاالت توفير تجربة إرشادية كشفية عالية الجودة 

 بناء القدرات األخرى عند االقتضاء وتيسير ترجمة عمل الجمعية العالمية ومواءمته إلى مختلف اللغات والسياقات.

 أنشطة من مجمع موارد التطوع

مركزيًا للعديد من مختلف فرص التطوع. ففي أي وقت، ينخرط مختلف األعضاء في مختلف المشروعات وال يعد مجمع موارد التطوع محوًرا 
يكون جميع أعضاء المجمع نشطات. كما يعد أيًضا شبكة لتيسير مشاركة الممارسات الجيدة وفرص التعلم. وعند رصد فرص التطوع، يشاركن 

رص في نطاقها وموضوعها ومدتها. ويتطلب بعضها سمات تطوعية ومستويات خبرة محددة، من خالل منصة المجمع عبر اإلنترنت. وتتنوع الف
 بينما يكون البعض اآلخر مفتوًحا للجميع. وقد تشمل الفرص )على سبيل المثال وليس الحصر(:

مراجعة برنامج للفتيات، تقديم خدمة استشارية إلحدى المرشدات أو إلحدى جمعيات فتيات الكشافة بغرض دعمها بأولوية محددة، مثل:  •
 وتطوير استراتيجية للنمو، وتحديث إطار القيادة.

االنضمام إلى فريق لتيسير ورشة عمل قادمة أو أي تجربة دولية أخرى تابعة للجمعية العالمية. على سبيل المثال، ندوات "هيلين  •
 ستورو" أو "جوليت لو" أو إحدى حلقات العمل اإلقليمية أو الوطنية للقيادة.

 اإلسهام في وضع مورد برنامجي أو أداة جديدة لبناء القدرات. •
 مواءمة إحدى الوثائق أو الموارد البرنامجية أو أداة لبناء القدرات تابعة للجمعية العالية لسياق مختلف أو ترجمتها إلى لغة مختلفة. •
 دعم أحد المشروعات الوطنية أو اإلقليمية أو المشتركة بين األقاليم. •
 متطوعات األخريات ودعمهن.توجيه ال •

 

 العضوية في مجمع موارد التطوع

سيشترط على جميع أعضاء الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المشاركات في المجمع الحصول على توصية من المنظمة  •
 ( التي ينتسبن إليها.CA( أو الجمعية الفرعية )MOالعضو )

االنضمام إلى المجمع ولكن يجوز لهن ذلك بصفتهن خبيرات خارجيات وال يجوز لهن تمثيل حركة يجوز لغير أعضاء الجمعية العالمية  •
 المرشدات وفتيات الكشافة أو أي من المنظمات األعضاء / الجمعيات الفرعية.

الفرعية السابقة( يجوز ألعضاء الجمعية العالمية السابقات )مثل: األفراد الذين لم يعودن أعضاًء في منظمتهن العضو أو جمعيتهن  •
االنضمام إلى المجمع بصفتهن خبيرات خارجيات باالتفاق مع منظمتهن العضو أو جمعيتهن الفرعية السابقة، على أن يكون مفهوًما أن 

 ال يجوز لهن تمثيل حركة المرشدات وفتيات الكشافة أو أي من المنظمات األعضاء / الجمعيات الفرعية.
 لتطوع ست سنوات، تبدأ من تاريخ توقيع المتطوعة على نموذج التوصية الخاص بهاتكون مدة عضوية مجمع موارد ا •
 يمكن تجديد العضوية بموافقة جميع األطراف. •
من المتوقع أن يعمل األعضاء سفيرات إيجابيات لحركة المرشدات وفتيات الكشافة، وأن يصبحن نموذًجا يحتذى به لقيم الحركة في  •

 بسياسة السرية الخاصة بالجمعية العالمية.جميع األوقات وأن يلتزمن 
يجب على جميع األعضاء إكمال أي تدريب توجيهي كما هو مطلوب من قبل الجمعية العالمية والموافقة على االلتزام بجميع السياسات  •

 واإلجراءات األخرى ذات الصلة كما تحددها الجمعية العالمية.
ع موارد التطوع في أي وقت، بناًء على إخطار كتابي من المتطوع أو المنظمة يمكن إلغاء عضوية فرق مشروعات محددة أو مجم •

 العضو / الجمعية الفرعية أو الجمعية العالمية.

 

 أساليب العمل

سيتم إجراء معظم العمل افتراضيًا من خالل منصة مزودة عبر اإلنترنت. سيطلب من األعضاء التسجيل في هذه المنصة للتقدم بطلب  •
 أي فرص تطوعية.للحصول على 

 سيتم اإلعالن عن جميع فرص التطوع من خالل المنصة عبر اإلنترنت، بما في ذلك أي معايير محددة وتعليمات التقديم. •
 توصى المتطوعات بتحديث ملفاتهن الشخصية دوريًا، ألنها ستشكل أساس االختيار عند التقديم على الفرص. •
 بشأن أي فرص للتطوع يقدمن عليها من خالل المجمع.  يُتوقع من المتطوعات إخطار جمعيتهن دوريًا •
 عندما تستلزم إحدى الفرص السفر دوليًا، ستقوم الجمعية العالمية أيًضا بإخطار المنظمة العضو / الجمعية الفرعية مباشرة. •
طلب منها التعبير عن هذه إذا كان لدى المنظمة العضو / الجمعية الفرعية أي مخاوف تتعلق بأي فرصة تطوع تم التقديم عليها، فيُ  •

 يوًما من إخطارها. 14المخاوف في غضون 
ال يُشترط على أعضاء مجمع موارد التطوع تولي أي دور محدد في المنظمة العضو / الجمعية الفرعية قبل االنضمام إلى المجمع. فال  •

 إليها. حاجة ألن يكونن مدربات وطنيات في المنظمة العضو / الجمعية الفرعية التي ينتسبن
ستتوفر فرص التطوير مثل الندوات عبر اإلنترنت والشبكات االفتراضية من خالل منصة اإلنترنت المقدمة، وسيتم تشجيع أعضاء  •

 المجمع على االستفادة من هذه الفرص.
 سيتم تزويد جميع أعضاء مجمع الموارد بخطة تنمية شخصية، وفرصة للعمل مع موجهة.  •
للميسرات، العتمادهن في نهج تيسير الجمعية العالمية وعرض القيادة. تلقي اعتماد الجمعية العالمية ال عالقة له يطبق نظام متدرج  •

بمؤهالت مدربة المنظمة العضو / الجمعية الفرعية، ولكننا نشجع المنظمة العضو / الجمعية الفرعية على اعتبار هذا األمر عند 
 االعتراف بالخبرات السابقة للمدربة.
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عند االنتهاء من فرصة التطوع، يتوقع من المتطوعات إظهار التزامهن بالممارسة التأملية من خالل تحديث خطة التنمية الشخصية  •
 الخاصة بهن.

من المتوقع أن تعمل المتطوعات على تطبيق أي معرفة تعلمنها وكفاءات وممارسات قيادية تم تطويرها من خالل المجمع، وذلك لنشر  •
 جمعيتهن. الفائدة إلى

جميع الموارد التي تنشأ من خالل أنشطة مجمع الموارد هذا هي ملك للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ما لم يتفق على خالف  •
 ذلك.

 
 سمات المتطوعات

 أعاله:سيتم النظر في العضوية في مجمع موارد التطوع وفقًا للمعايير التالية، إضافة إلى تلبية الشروط الموضحة 

 إجادة واحدة أو أكثر من لغات الجمعية العالمية الرسمية؛ أال وهي اإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية والعربية. •
 تفتح الذهن واالستعداد لتجربة أمور جديدة. •
 االلتزام بالممارسة الواعية لنموذج قيادة الجمعية العالمية )سوف يتم توفير التدريب(. •
 ة ومرونة في بيئة متنوعة.القدرة على العمل بكفاء •
 توفر اتصال مستقر باإلنترنت ومهارات العمل على المنصات االفتراضية. •
 إظهار فهم للتيسير، واالستعداد لتوسيع خبراتهن في مجال التيسير. •
 مستوى عال من الخبرة في واحد أو أكثر من مجاالت بناء القدرات التالية: •

o وقيمها في المنظمة( الهوية التنظيمية )تضمين رؤية الرسالة 
o )الهيكل التنظيمي واالستراتيجية التنظيمية )االستراتيجية والتخطيط والحوكمة 
o )جودة التجربة اإلرشادية الكشفية )برامج الفتيات والنهج التعليمي 
o )ممارسة القيادة )تعزيز القيادة على جميع المستويات للفتيات والنساء البالغات 
o االستقدام واالستبقاء 
o ارة التنظيمية )بما في ذلك الموارد البشرية لكال الموظفين والمتطوعات(اإلد 
o التمويل 
o جمع التبرعات وحشد الموارد 
o )الصورة والتواجد على الساحة )بما في ذلك العالمة التجارية لالتصاالت والعالقات اإلعالمية 
o )النفوذ )بما في ذلك المناصرة والشراكة 
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