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 موجه لعناية: جميع المنظمات األعضاء والجمعيات الفرعية التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 
 

باسم "برنامج تنمية تعرفونه كما تعلمون، أدارت الجمعية العالمية منذ بضع سنوات مجمع موارد عالمي مكون من الميسرات المتطوعات لتقديم برنامجنا السابق للقيادة )

(. عندما تم إنشاء هذا المجمع، وفي دورات تدريب الميسرات الالحقة، انضم ميسرات NLDPو"برنامج تنمية القيادة الوطني"  WLDPالقيادة بالجمعية العالمية" 
ية أخرى مماثلة، مثل: لتيسير البرامج العالمية مثل "حرة ألكون جديدات إلى المجمع بدعم من المنظمة األعضاء التي ينتسبن إليها. ومنذ ذلك الحين، أنشأنا فرًصا تطوع

 أنا" أو لتقديم دعم بناء القدرات لألقاليم وتوجيه المنظمات األعضاء.
 

عادة التصميم الحالي من إونراجع كيفية إدارة مجامع المتطوعات هذه لجعل فرص التطوع في الجمعية العالمية أكثر شفافية ويسهل الوصول إليها، باعتبار ذلك جزًءا 
 لعرض القيادة.

 
 

 لماذا ما زلنا بحاجة إلى مجمع للمتطوعات؟

 
مجمع متطوعات نحن بحاجة إلى تخصيص المزيد من الموارد لألعمال األساسية لتطوير القيادة وتعزيز التجربة اإلرشادية والكشفية. وذلك يتطلب الدعم من  •

 نشط.
لمتطوعات في المجمع مراًرا وتكراًرا مع مرور الوقت، وفي مختلف المشروعات. مما يعني أن المتطوعات ومن خالل إدامة مجمع، يمكننا العمل مع ا •

العالية، والتدريب يكتسبن الخبرة والمعرفة بشأن عمل الجمعية العالمية ونهجها في التيسير. وهذا يساعدنا في ضمان تقديم أنشطة بناء القدرات ذات الجودة 
 مي والعالمي، وورش عمل القيادة والتجارب الدولية، وتجربة أفضل للمشاِركات في تلك األنشطة.  على المستويين اإلقلي

 
 ما الذي يتطلّب تغيره؟

المجمع مشروعات  ليس من الواضح دائًما كيفية استقدام األفراد إلى المجمع، ومدة تطوعهن، وكيفية إبالغ الُمنظَّمات األعضاء عندما تتولى المتطوعات في •
 دة، خاصة عندما يشتمل ذلك السفر للخارج.جدي

رات بناء وهناك حاجة متزايدة للمتطوعات الالتي لديهن خبرات في مختلف المجاالت مثل: المترجمات التحريريات والشفهيات، وكاتبات البرنامج، وخبي •
 اإلنترنت(، وبعضها ما زال ينطوي على فرص للسفر. القدرات في مختلف المجاالت. الكثير من هذه األدوار ال يتطلب سوى العمل االفتراضي )عبر 

بتجديد  وبدأ المجمع الحالي في العمل منذ بضع سنوات. ونظًرا ألن التصريح األصلي المطلوب كان لفترة غير محددة، لم تُطالَب المنظمات األعضاء •
ي المجمع أصبحن غير نشطات في جمعيتهن أو لم تعد توافق التصاريح في السنوات األخيرة. وقد يعني ذلك أن من المحتمل أن يكون هناك أعضاء ف

 جمعيتهن على التطوع في الجمعية العالمية على المستوى العالمي.
ائدات، ونحن نريد وقد أخبرتنا العديد من المنظمات األعضاء أن التطوع مع الجمعية العالمية على المستوى العالمي واإلقليمي يمثل فرصة استبقاء قيمة للق •

 زيادة إتاحة الوصول إلى هذه الفرصة.
ن الفرص للعمل المشترك بين األقاليم، ودعم أفضل للمتطوعات نرغب في تقديم تجربة أكثر اتساقًا للمتطوعات، مع تحسين إدارة المعلومات، والمزيد م •

 الناطقات بالفرنسية واإلسبانية والعربية، وفرص التطوير المستمرة، ونظام أفضل للتعبير عن االهتمام بمختلف المشروعات.
 

وفتيات الكشافة. يرجى االطالع على نشرة المعلومات المرفقة ونطاق  ونتيجة لذلك، وضعنا عملية جديدة لالنضمام إلى مجمع موارد التطوع للجمعية العالمية للمرشدات
 صالحيات مجمع التطوع واستمارة التوصية التي يمكنكم استخدامها القتراح متطوعات جديدات للمجمع.

 
تحديث تأييد مدرج بها هؤالء المتطوعات. يرجى إذا كان بعض أعضاء جمعيتكم موجود بالفعل في مجمع التطوع بسبب الموافقات السابقة، فستتلقون قريبًا استمارة 

اسًيا في تمكيننا من تدريب إكمال هذه االستمارة لتأكيد أو إبطال تأييدكم وإعادته إلينا في أقرب وقت ممكن. بما أن الميسرات من ذوات الخبرة سيكون لهن دوًرا أس
 مجمع الحاليين إن أمكن ذلك. المتطوعات الجديدات، فإننا نأمل أن تجددوا موافقتكم على أعضاء ال

 
 إذا كان لديكم أي أسئلة أو تعليقات بشأن هذا التغيير، ولمشاركتكم الستمارتي التوصية وتحديث التأييد الخاصة بكم، يرجى مراسلتنا على

leadingforherworld@wagggs.org  
 

 مع أطيب التحيات،
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