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 أور كبان�ا  المركز العال�ي  األسئلة المتكررة حول
 

    

 من الذي اتخذ القرار  .1
 

وكله �مثل تن�ع الحركة هو ، و عال�ي الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة المجلس ال�قود 
ف الفت�ات والشابات   حماس عضو  17يتألف المجلس العال�ي من  . كقائدات ومنا�ات لتمكني
منهن تم انتخابهن  12المرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء العالم ، بحركة ناشطة 

ي المؤتمر العال�ي 
 من قبل جميع المنظمات األعضاء �ف

�
يتم   رئ�سات إقل�م�اتمنهن  5و ، د�مقراط�ا

ي المؤتمر اإلقل��ي كل ثالث سنوات نانتخابه
ات�ج�ة مهمة للمنظمة ،  مسول�ونها .  �ف ألة إس�ت

. تم اتخاذە من قبل  أور كبان�ا القرار �شأن مستقبل ف  المجلس العال�ي
 

  ك�ف تم اتخاذ القرار .2

اء الصناعة، لالستماع إ� الحركة  ل�ة ط��لة وشاملة من ثالث مراحلأجرى المجلس العال�ي عم   ،  وخ�ب
ف  كاء المهتمني ي الحركة ، و�مكان�ة العال�ي لفهم مساهمة المركز  ؛ وال�ش

ع� المدى  المال�ة  استدامته�ف
ي م عمله هِ سف �ُ ، وك�الفوري وط��ل األجل  ات��ب ي التوجه االس�ت

لفت�ات من أجل ا  وتحقيق النتائج�ف
 والجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة. ، حركتنا من أجل والشابات ، و 

اير ومايو األو�المرحلة  ف ف�ب ، أجرت مجموعة فرع�ة من المجلس العال�ي مشاورات واسعة  2022: بني
ي ذلك أصدقاء 

المرشدات ، ورائدات ا �بانك  أور النطاق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما �ف
ف  ، والمنظمات األعضاء، وفت�ات ال�شافة  ا   المجموعةت ذلك ، قام بالتوازي مع.  والموظفني أ�ض�

. باة والمال�ة واإلدار�ة ذات الصلة بمراجعة الوثائق التار�خ�ة والمعلومات القانون�  لمركز العال�ي

ي مايو 
ي اجتماعه �ف

ي نتائج المجموعة الفرع�ة  2022�ف
ع� ثالثة   ، واتفق ، نظر المجلس العال�ي �ف

ا  ي قدم�
ا خ�ارات سيتم الم�ف ي تحل�لها خارج��

 : �ف

 . ألور كبان�ا لعالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة إدارة الجمع�ة ا •
كة  •  . ألور كبان�ا خاصة إدارة �ش
 . أور كبان�ا بيع  •

ي سبتم�ب  الثان�ةالمرحلة 
ف  2022: �ف كة ، بعد عمل�ة مناقصة تنافس�ة ، تم تعيني   Ernst & Young  �ش

  دراسة جدوى ووضع، ومقرها الوال�ات المتحدة األم��ك�ة والمكس�ك ، لتقي�م (EY)  سمالمعروفة با
 ل�ل من الخ�ارات الثالثة. 
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كة ف ، وأجرت  EY راجعت �ش ا الوثائق الرئ�س�ة ، واجتمعت مع أصحاب المصلحة الرئ�سيني
�
 بحوث

.  وسوق�ةقانون�ة ومال�ة  ا ومجموعة من التوص�ات إ� المجلس العال�ي  ، وقدمت تق��ر�

ي د�سم�ب الثالثةالمرحلة 
، اجتمع المجلس العال�ي عدة مرات لمناقشة النتائج والنظر فيها.   2022: �ف

ي يناير  عقب
  أور �عادة فتح بال�ي قرارە ، بأغلب�ة األصوات ، ، اتخذ المجلس الع 2023هذە العمل�ة ، �ف

 تحت إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة.  كبان�ا 
 

 إعادة افتتاح أور كبان�ا؟  مىت سيتم .3

الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات  تحت إدارة  أور كبان�ا قرار المجلس العال�ي ب�عادة فتح  عقب
 . المركز العمل إلعادة فتح اآلن  الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة، سيبدأ موظفو  ال�شافة

ف �شأن العمل الجاد الذي ينتظرنا  مرة أخرى ،  أور كبان�ا بينما نتطلع إ� افتتاح  �جب أن نكون واقعيني
. ستكون الخطوة األو� �ي إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح   ا �ستغرق وقت� األمر سف.  لتحقيق النجاح

ا ألن و .  المركز  إنها  ، ف 2014لم تدير المركز منذ عام  للمرشدات وفت�ات ال�شافةالجمع�ة العالم�ة نظر�
ات�ج�ة ق��ة لضمان االستدامة، ستكون عمل�ة معقدة  . نحن نعلم أن هناك العد�د من  وستتطلب اس�ت

ي االعتبار 
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها العوامل اليت

ًة سنشارك الم��د من التحديثات مع المنظمات األعضاء  ي ، مبا�ش
وىف   نا وقنوات، وع� موقعنا اإلل��ت

ي لل
 المستقبل الق��ب. تواصل االجتما�ي �ف

  
نت   صفحة أوركبان�ا ع� اإلن�ت

  ف�سبوك الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة
  إ�ستجرام الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة

 
  ما مدى أمان السفر إ� أور كبان�ا؟ .4

ت�ات ال�شافة  من جميع المرا�ز العالم�ة هو توف�ي مساحة آمنة ح�ث �مكن للمرشدات وف الغرض
، فإن أمن وسالمة  ا . لذاأل�شطة من جميع أنحاء العالم التواصل ، وخوض المغامرات و�ناء 

 بالغ األهم�ة.  موظفينا وضيوفنا ومتطوعينا أمرٌ 

معظم ال��ارات خال�ة من المتاعب ، ول�ن و .  مئات اآلالف من الس�اح يزورون المكس�ك كل عام
ي المكس�ك �شكل 

ها  مخاطر هناك مناطق �ف للتأ�د من حصول المساف��ن ع�  و .  أ��ب من غ�ي
ف ألي مركز عال�ي  ها دقة ، ننصح الزوار المحتملني عن الوجهة  بعمل بحثأحدث المعلومات وأ���

ي تقدمها حكومتوالتحقق م  لك الوجهة. للسفر إ� ت مه ن نصائح السفر اليت
 

https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
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ي سة ــات ال�شافـدات وفت�ـة للمرشـة العالم�ـج الجمع�ـ رامـــــو� اتــمناسبما �ي  .5
أور   مركز   قدمها �الىت

   ؟كبان�ا 

الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات  تحت إدارة  أور كبان�ا قرار المجلس العال�ي ب�عادة فتح  عقب
 . المركز العمل اآلن إلعادة  للمرشدات وفت�ات ال�شافةالجمع�ة العالم�ة ، سيبدأ موظفو  ال�شافة

ف أننا متحمسون للغا�ة  ي حني
ف �شأن   أبوابه أور كبان�ا  لفتح�ف مرة أخرى ، �جب أن نكون واقعيني

. ستكون الخطوة األو� �ي  ا �ستغرق وقت� ساألمر ف.  العمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاح
ا لعدم إدار و .  المركز إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح  ، س�ستغرق   2014المركز منذ عام  تنا نظر�

ات�ج�ة مدروسة لضمان االستدامة ا واس�ت ي   ذلك وقت� . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت
ي االعتبار 

 . والتعامل معها �جب أخذها �ف

ا  . ومع ذلك فإننا سوف    رامج�و  مناسبات منبالضبط  أوركبان�ا بعد ما س�قدمه  نحدد ، لم  حال��
ع� اطالع بأحدث المعلومات ،  وا لتبقو .  الحصول عليها �شارك الم��د من المعلومات بمجرد 

 القنوات التال�ة:  متابعةير�ب 
  

نت   صفحة أوركبان�ا ع� اإلن�ت
  ف�سبوك الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة

  إ�ستجرام الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة
 

وفت�ات ال�شافة حىت  �ة للمرشدات الوقت الذي قد �ستغرقه الجمع�ة العالمما ما �ي التكلفة و  .6
  ؟ا ��ح� مُ  كبان�ا   أور صبح  �

تحت إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات   أور كبان�ا بعد قرار المجلس العال�ي ب�عادة فتح 
العمل اآلن إلعادة فتح   ، سيبدأ موظفو الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ال�شافة

 . المركز 

ا مرة أخرى  كبان�ا أور   �فتحنتطلع إ� أن و  بالمرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء  أبوابه مرحب�
قرّ . نحن  العالم . ستكون الخطوة األو� �ي  الوقت والعمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاحب نُ

ا ألن الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةو .  إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح المركز   نظر�
ات�ج�ة فعالة ، عمل�ة ق��ة  األمر  تطلبيف ، فسو  2014المركز منذ عام لم تدير  لضمان  ؛ واس�ت

ي االعتبار  االستدامة
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت

وكجزء من التقار�ر المال�ة األوسع   . ونراقب مواردە المال�ة  أور كبان�ا سوف نتتبع عن كثب تطور 
ا 

�
مة نطاق األعضاء ،  اتإ� المنظم من الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةالُمقدَّ

 مع الحركة. المحرز مشاركة التقدم  سنتمكن من
  

https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
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ا  لضمان�شكل مختلف  تم إدارتهيك�ف س .7 ي المستقبل؟  أن �ظل مفتوح�
 �ف

ف �شأن العمل الجاد الذي   أور كبان�ا بينما نتطلع إ� افتتاح  مرة أخرى ، �جب أن نكون واقعيني
ا. ستكون الخطوة األو� �ي إعداد خطة مفصلة  وقت�  �ستغرقس األمر . ف  ينتظرنا لتحقيق النجاح

ا ألن الجمع�ة العالم�ةو .  إلعادة فتح المركز  كز منذ لم تدير المر  للمرشدات وفت�ات ال�شافة نظر�
ات�ج�ة ق��ة لضمان االستدامة. نحن نعلم أن   2014عام  ، فستكون عمل�ة معقدة وستتطلب اس�ت

ي االعتبار  
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها هناك العد�د من العوامل اليت

ات�ج�ات اإلدارة الخاصة بنا ونك�فها  العالم�ة المرا�ز جميع لتشغ�ل  ؛ باستمرار نحن نراجع اس�ت
ا  أور كبان�ا . لن �كون  ممكن من ال�فاءة والفعال�ةبأ��ب قدر  . كجزء من عمل�ة التخط�ط  مختلف�
اجع ونتعلم من  ةالتفص�ل�  ي كان يتم بها  ��ف�ةال، س�ف ي  اليت

ي الما�ف
اجع   �شغ�ل المركز و�دارته �ف . س�ف

ى ك�ف �مكن تعظ�مها وتن��عها  إدرار تدفقات  ا إمكان�ات ال اإليرادات ، ل�ف ا�ة . سنستكشف أ�ض� �ش
ا ع� العمل الذي بدأته المرا�ز العالم�ة   المحل�ة ل��ادة الدخل من األسواق المحل�ة ي أ�ض� . سنبيف

ا   ل��ادة تأث�ي أي جهود �س��ق�ة Admiral Digital المتخصصةمع وكالة التس��ق  . سنعمل أ�ض�
ات ع� األعضاء لمعرفة ك�ف �مكننا دعم الم��د من الفت�ات والشاب اتمنظمالعن كثب مع 

 . أور كبان�ا مستوى العالم ل��ارة 

عدد من األهداف القابلة للق�اس  وضع، سيتم  االفتتاحباإلضافة إ� ذلك ، كجزء من خطة إعادة 
اقب المجلس العال�ي أداء و .  للمركز  ع� المسار الصحيح  للتأ�د من أنه ؛ عن كثب أور كبان�ا س�ي

لم تتحقق األهداف ، فإن دور �ذا لم �كن التقدم كما هو مأمول و و .  لتحقيق هذە األهداف
ي و تهو أن  ةلس العالم�االمج

تفق ع� اإلجراء المناسب بما �خدم مصلحة المنظمة ع� أفضل ت�ف
 وجه. 

 
ي تحقيق خسارة بمجرد فتحه؟ .8

  ماذا لو استمر أور كبان�ا �ف

تحت إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات   أور كبان�ا بعد قرار المجلس العال�ي ب�عادة فتح 
العمل اآلن إلعادة فتح   ، سيبدأ موظفو الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ال�شافة

 . المركز 

ا مرة أخرى  أور كبان�ا  �فتحنتطلع إ� أن و  بالمرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء  أبوابه مرحب�
قرّ . نحن  العالم . ستكون الخطوة األو� �ي  الوقت والعمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاحب نُ

ا ألن الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةو .  إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح المركز   نظر�
ات�ج�ة فعالة ، عمل�ة ق��ة  األمر  طلبتيف ، فسو  2014لم تدير المركز منذ عام  لضمان  ؛ واس�ت

ي االعتبار  االستدامة
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت



 

 9 من 5 صفحة
 

اقب  و .  عدد من األهداف القابلة للق�اس للمركز  وضع، سيتم  االفتتاحكجزء من خطة إعادة  س�ي
ع� المسار الصحيح لتحقيق هذە   للتأ�د من أنه ؛ عن كثب أور كبان�ا المجلس العال�ي أداء 

هو   ةلس العالم�الم تتحقق األهداف ، فإن دور المج. إذا لم �كن التقدم كما هو مأمول و  األهداف
ي و تأن 

 تفق ع� اإلجراء المناسب بما �خدم مصلحة المنظمة ع� أفضل وجه. ت�ف
 

وكجزء من التقار�ر المال�ة األوسع   . ونراقب مواردە المال�ة  أور كبان�ا تبع عن كثب تطور سوف نت
ا 

�
مة نطاق األعضاء ،  اتإ� المنظم من الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةالُمقدَّ

 مع الحركة. المحرز مشاركة التقدم  سنتمكن من
 

  القرار؟لماذا اتخذ المجلس العال�ي هذا   .9

اء ، لالستماع إ� الحركة  ل�ة ط��لة وشاملة من ثالث مراحلأجرى المجلس العال�ي عم وخ�ب
ف  ،  الصناعة كاء المهتمني ي الحركة ، و�مكان�ة العال�ي لفهم مساهمة المركز  ؛ وال�ش

المال�ة  استدامته�ف
ي التوجه ، وك�ف �ساهم عمله ع� المدى الفوري وط��ل األجل 

ي و �ف ات��ب من النتائج تحقيق االس�ت
 والجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة. ، لفت�ات والشابات ، وحركتنا أجل ا

اير ومايو األو�المرحلة  ف ف�ب ، أجرت مجموعة فرع�ة من المجلس العال�ي مشاورات   2022: بني
ي ذلك أصدقاء 

، ورائدات  ا �بانك  ر أو واسعة النطاق مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة بما �ف
ف  ، والمنظمات األعضاء، المرشدات وفت�ات ال�شافة  ت ذلك ، قام بالتوازي مع.  والموظفني

ا بمراجعة الوثائق التار�خ�ة والمعلومات القانون�  المجموعة ة والمال�ة واإلدار�ة ذات الصلة  أ�ض�
. بال  مركز العال�ي

ي مايو 
ي اجتماعه �ف

ي نتائج المجموعة الفرع�ة  2022�ف
ع� ثالثة   ، واتفق ، نظر المجلس العال�ي �ف

ا  ي قدم�
ا خ�ارات سيتم الم�ف ي تحل�لها خارج��

 : �ف

 . ألور كبان�ا إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة  •
كة  •  . ألور كبان�ا خاصة إدارة �ش
 . أور كبان�ا بيع  •

ي الثان�ةالمرحلة 
ف  2022 سبتم�ب  : �ف كة ، بعد عمل�ة مناقصة تنافس�ة ، تم تعيني  & Ernst  �ش

Young  سمالمعروفة با  (EY) ووضع، ومقرها الوال�ات المتحدة األم��ك�ة والمكس�ك ، لتقي�م  
 ل�ل من الخ�ارات الثالثة.  دراسة جدوى

كة ف ، وأجرت  EY راجعت �ش ا الوثائق الرئ�س�ة ، واجتمعت مع أصحاب المصلحة الرئ�سيني
�
 بحوث

.  وسوق�ةقانون�ة ومال�ة  ا ومجموعة من التوص�ات إ� المجلس العال�ي  ، وقدمت تق��ر�
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ي د�سم�ب الثالثةالمرحلة 
، اجتمع المجلس العال�ي عدة مرات لمناقشة النتائج والنظر   2022: �ف

ي يناير  عقبو .  فيها 
ال�ي قرارە ، بأغلب�ة األصوات ، ، اتخذ المجلس الع 2023هذە العمل�ة ، �ف

 تحت إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة.  أور كبان�ا �عادة فتح  ب

ي استكشاف جميع الخ�ارات ودراستها بجد�ة أم�ف 
ف  المجلس العال�ي ال�ث�ي من الوقت �ف ي حني

. �ف
ي �مكن بيع �قأن المجلس العال�ي  ة وستوفر فائدة    بها  المركز  در أن الق�مة اليت كانت ع� األرجح كب�ي

لم تكن  من البيع بأن الفائدة ط��لة األجل �شكٍل عاٍم ، مال�ة للمنظمة ، إال أنه كان هناك شعور 
�ر إغالق أبواب   . أور كبان�ا كاف�ة لت�ب

ا يرحب بالمرشدات وفت�ات ال�شافة  أور كبان�ا  إن ا عالم�� . وقد 1957منذ عام  وقائداتهنمركز�
 و افة من جميع أنحاء العالم ، من المرشدات وفت�ات ال�ش 70،000استقبل أ��� من 

ّ
ر لهن  وف

 مساحة آمنة للتواصل مع اآلخ��ن وتعلم مهارات ق�اد�ة جد�دة و�ناء الثقة. 

اء والحركة ، قرر المجلس العال�ي ، باألغلب�ة ، إعادة فتح  بعد مناقشة عم�قة ، واالستماع إ�  الخ�ب
تحت إدارة الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ، ألنه كان هناك شعور بأن   أور كبان�ا 

ي �جلبها  ي النها�ة  للللحركة و  أور كبان�ا الق�مة اليت
جمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �ف

 رتبطة ببيع العقار. تفوق المزا�ا الم

للسماح للجمع�ة العالم�ة  ؛ طرف ثالثإدارته من ع� حساب للمركز تم اخت�ار اإلدارة الذات�ة 
من   والذيلحركة ، ارؤ�ة المتعلق بمهمة و العمل الم��د من  بتنف�ذ للمرشدات وفت�ات ال�شافة 

ا اعتبار� �قوم بتشغ�ل المركز  طرف ثالث وجود مع  يتم الحد منهالمحتمل أن   ا . كان هناك أ�ض�
. ومع  يوافق ع� إدارة المركز  قابل لالستمرار  طرف ثالث حيويلخطر عدم التمكن من العثور ع� 

ا�ة المحل�ة   ذلك ، سنستكشف ، كما هو الحال مع جميع المرا�ز العالم�ة األخرى ، إمكان�ات ال�ش
ي تم االستشهاد بها كعامل نجاح حاسم من قبلل��ادة الدخل من األسواق المحل�ة ،  كة واليت  EY �ش

ي تق��رها. 
 �ف

ي ال
ي  ور كبان�ا ذي تم تقد�مه ألنحن ممتنون ونقدر �شدة الدعم الس�ف

ي الما�ف
ف و .  اآلن و�ف لتمكني

ي األشهر المقبلة ، سنعمل ع� حشد  المستمر  م، سنحتاج إ� دعمك أور كبان�ا إعادة فتح 
. �ف

ح�ب بالعد�د من الفت�ات والشابات ل��ارة   وعملنا جهودنا  واالستمتاع بتج��ة  أور كبان�ا كحركة لل�ت
 مدى الح�اة.  تعلق بالوجداندول�ة 

ا  أور كبان�ا لن �قبل  ي الوقت الحا�ي ، ومع ذلك ، فنحن مهتمون جد�
أي  باالستماع إ�الحجوزات �ف

ات. ير�ب إرسال أي  أور كبان�ا أو مجموعات مهتمة ب��ارة أفراد  ي  تعب�ي
وىف �د اإلل��ت عن االهتمام بال�ب

   . OurCabana@wagggs.orgإ� 

mailto:OurCabana@wagggs.org
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ء  ونترغب مإذا كنت ي ي الق�ام ��ش
ي إعادة   ؛�ف

لدعم الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �ف
ع ع� صفحة  م، ف�مكنك أور كبان�ا فتح  نت  أور كبان�ا الت�ب ن مساهمتك. ستُ ع� اإلن�ت

�
الجمع�ة   ممك

شابات من جميع أنحاء  فت�ات و ل أور كبان�ا تج��ة   د�متقالعالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة من 
ف ثقتهن ع� العالم ، و�بن، ح�ث سيتواصلن مع اآلخ��ن ، و�تعرفالعالم    ات، و�صبحن صانع نني
 . ق��اتتغي�ي 

 
عوا لدعم أور كبان�ا  المركز العال�ي للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات  -ت�ب

 ال�شافة 
 

ا من قبل جمع�ة مرشدات المكس�ك قبل   نا إذا كان لدي .10 حجز مع أور كبان�ا عندما كان مدار�
امه من قبل الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة؟   ال��اء ، فهل سيتم اح�ت

 
ي 

�
، إدارة المركز  الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة بالنسبة ألي حجز تم إجراؤە قبل تو�

ة  ي الف�ت
ف ( 2021د�سم�ب  21إ�  2014ر يناي 31من �ف   مسؤول�ةذلك ضمن ظل �) ، شاملة التار�خني

بخصوص   م ، �جب إرسال أي أسئلة لد�ك وعل�ه. جمع�ة مرشدات المكس�ك  ونطاق مساءلة
ي التا�ي  جمع�ة مرشدات المكس�ك ةإ� رئ�س حجزكم

وىف �د اإلل��ت  : ع� عنوان ال�ب
  presidenta@guiasdemexico.org.mx 
 

 مىت وك�ف �مكننا إجراء حجوزات بالمركز؟  .11

ا مرة أخرى  أور كبان�ا  �فتحنتطلع إ� أن  بالمرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء   أبوابه مرحب�
قرّ . نحن  العالم . ستكون الخطوة األو� �ي  الوقت والعمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاحب نُ

ا ألن الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةو .  إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح المركز   نظر�
ات�ج�ة فعالة ، عمل�ة ق��ة  األمر  تطلبيف ، فسو  2014لم تدير المركز منذ عام  لضمان  ؛ واس�ت

ي االعتبار  االستدامة
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت

ا  أور كبان�ا لن �قبل  ي الوقت الحا�ي ، ومع ذلك ، فنحن مهتمون جد�
أي  باالستماع إ�الحجوزات �ف
ات. ير�ب إرسال أي أور كبان�ا رة أفراد أو مجموعات مهتمة ب��ا ي  تعب�ي

وىف �د اإلل��ت عن االهتمام بال�ب
   . OurCabana@wagggs.orgإ� 

 اتمنظمالالحجوزات ، سنقوم بمشاركة هذە المعلومات مع  استقبالبمجرد أن نتمكن من 
 أدناە.  و�مكنكم االطالع عليها  –األعضاء وع� قنوات االتصال الخاصة بنا 

نت   صفحة أوركبان�ا ع� اإلن�ت
  ف�سبوك الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة

  ال�شافةإ�ستجرام الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات 

https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
mailto:presidenta@guiasdemexico.org.mx
mailto:OurCabana@wagggs.org
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/
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ي غضون ذلك ، 

ء   ونترغب مإذا كنت�ف ي ي الق�ام ��ش
لدعم الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات  ؛�ف

ي إعادة فتح 
ع ع� صفحة  م، ف�مكنك أور كبان�ا ال�شافة �ف نت الت�ب ن  . ستُ أور كبان�ا ع� اإلن�ت

�
مك

فت�ات ل أور كبان�ا تج��ة  تقد�مالجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة من  ممساهمتك
ف ن ع� العالم ، و�بن، ح�ث سيتواصلن مع اآلخ��ن ، و�تعرفشابات من جميع أنحاء العالم و  ني

 . ق��اتتغي�ي   ات، و�صبحن صانع نثقته
 

عوا لدعم أور كبان�ا  المركز العال�ي للجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات  -ت�ب
 ال�شافة 

  
ع ألور كبان�ا؟ .12    ك�ف �مكننا الت�ب

ع  م�مكنك  نت ع� موقعنا  ألور كبان�ا الت�ب ي  ع�ب اإلن�ت
وىف ها ونمساهمة تقدم. ستدعم أي اإلل��ت

ي إعادة فتح المركز والقدرة ع� تقد�م 
أور  تج��ة  الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة �ف

ن ع�  ، ح�ث سيتواصلن مع اآلخ��ن ، و�تعرفشابات من جميع أنحاء العالم فت�ات و ل كبان�ا 
ف ثقته، و�بنالعالم  . ق��اتتغي�ي  ات، و�صبحن صانع نني

 
عوا لدعم أور كبان�ا الرابط:  اطلعوا ع� هذا  المركز العال�ي للجمع�ة العالم�ة   -ت�ب

 للمرشدات وفت�ات ال�شافة 
 

ف جدد؟ أور كبان�ا هل س�قوم  .13 ف موظفني    بتعيني

ا مرة أخرى  أور كبان�ا  �فتحنتطلع إ� أن  بالمرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء   أبوابه مرحب�
قرّ . نحن  العالم . ستكون الخطوة األو� �ي  الوقت والعمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاحب نُ

ا ألن و .  إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح المركز   الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةنظر�
ات�ج�ة فعالة ، عمل�ة ق��ة  األمر  تطلبيف ، فسو  2014لم تدير المركز منذ عام  لضمان  ؛ واس�ت

ي االعتبار  االستدامة
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت

ف ف��ق من  ،خطة مفصلة  نضعبمجرد أن  ي تعيني
ات�ج�ة ، سنبدأ �ف وتكون واضحة �شأن االس�ت

ف  ء بفرص التحدي والنمو إن .  الموظفني ي مركز عال�ي هو دور ف��د ومجز� للغا�ة ، م�ي
.  العمل �ف

ف نحن نتطلع إ� توظ�ف ف��ق من  فني ف  المح�ت ف والدينام�كيني سيتم ��ش جميع فرص  و .  المتحمسني
 ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة هنا: العمل ع� صفحة التوظ�ف بالجمع�

 
 )WAGGGSلجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة (بافرص العمل 

 
 

https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/support-us/donate-to-support/
https://www.wagggs.org/en/jobs-opportunities/
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ي أور كبان�ا؟ .14
ي التط�ع �ف

  ك�ف �مكنىف

ف  ا ع�ب المرا�ز  س ةمشارك 100لمرا�ز العالم�ة أ��� من با للمتطوعاتبرنامج الق�ادة  �عنيّ ن���
ل�صبحن ، مما �ساعد المرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء العالم ع� التطور العالم�ة
ي مجتمعاته  قائدات

 . ن�ف

ي ال أهم�ة حي��ة ة�ز العالم�ا المر ب للمتطوعات
ي  �ساعد فهن.  تشغ�ل اليو�ي للمرا�ز العالم�ة�ف

ن �ف
ء  ي

ان المخ�مات إ� خدمة العمالءمن و ،  من التنظ�ف إ� الط�ي ، كل �ش  اتقوم المتطوعت .  ن�ي
ي الخالءالتحد�ات ب والق�امببناء صداقات دول�ة ، واالستمتاع ، 

، وتعلم مهارات جد�دة ، ور�ما   �ف
 ! ف  حيت الحصول ع� شارة خاصة أو اثنتني

ا مرة أخرى  أور كبان�ا  �فتحنتطلع إ� أن  بالمرشدات وفت�ات ال�شافة من جميع أنحاء   أبوابه مرحب�
قرّ . نحن  العالم . ستكون الخطوة األو� �ي  الوقت والعمل الجاد الذي ينتظرنا لتحقيق النجاحب نُ

ا ألن الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةو .  إعداد خطة مفصلة إلعادة فتح المركز   نظر�
ات�ج�ة فعالة ، عمل�ة ق��ة  األمر  تطلبيف ، فسو  2014لم تدير المركز منذ عام  لضمان  ؛ واس�ت

ي االعتبار  االستدامة
ي �جب أخذها �ف  . والتعامل معها . نحن نعلم أن هناك العد�د من العوامل اليت

ي 
ي مركز   ةمتطوع ل�ي تكوىف

ي �ف
ا من  عال�ي ، �جب أن تكوىف ة لجمع�ة العالم�ا ف��ق متطوعاتجزء�

ي عن سماع لأثناء انتظارك ل ا ،لذ . للمرشدات وفت�ات ال�شافة 
، �مكنك  أور كبان�ا فرص التط�ع �ف

إ�   انض�ي :   هنا من . �مكنك العثور ع� م��د من المعلومات الف��ق بدء عمل�ة االنضمام إ� 
 لجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ا ف��ق متطوعات

، سنشارك هذە المعلومات مع   الستقبال استمارات التقدم من المتطوعاتبمجرد استعدادنا 
 أدناە.  و�مكنك االطالع عليها  –المنظمات األعضاء وع� قنوات االتصال الخاصة بنا 

  
نت   صفحة أوركبان�ا ع� اإلن�ت

  ف�سبوك الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة
  ام الجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافةإ�ستجر 

 
ي تص��ت األ  .15

  لب�ة؟غماذا �عىف
 

ا  اتخاذ قرارات المجلس  يتملجمع�ة العالم�ة للمرشدات وفت�ات ال�شافة ، ل للنظام األسا�ي وفق�
ي اجتماع المجلس العال�ي 

ا بأنه لن يتم . علم�  التص��ت نمن �حق له أصواتبأغلب�ة  -العال�ي �ف
ي وقت اتخاذ القرار. النصاب 

ي االجتماع ما لم �كتمل النصاب القانوىف
ي اتخاذ أي قرار �ف

هو القانوىف
 زائد واحد.  عدد أعضاء المجلس العال�ي  نصف

https://www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool/
https://www.wagggs.org/en/what-we-do/volunteer-with-us/join-wagggs-volunteer-pool/
https://worldcentres.wagggs.org/our-cabana/
https://www.facebook.com/wagggsworld/
https://www.instagram.com/wagggsworld/

