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أعزايئ املنظامت األعضاء واملرشحات،

أشكركم لتفانيكم ووالئكم املستمر ومساهمتكم يف منو وتأثري حركتنا يف جميع أنحاء العامل. ومن أهم مسئولياتكم وأكرثها تأثرياً كمنظمة عضو اقرتاح وانتخاب 

أعضاء املجلس العاملي. هؤالء األفراد هم املسئولون بشكل جامعي لإلصغاء والتعلم وقيادة الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة، ولتحديد السياسات 

واالسرتاتيجيات والتوجهات املوحدة نحو مستقبل أكرث إرشاقاً وأكرث جرأة للفتيات والشابات.

يجب أن تكون املتطوعة املتميزة ذات رؤية ومهارات وتفاين لخدمة حركتنا عىل مستويات الحوكمة العاملية، يُرجى مراجعة املواد املرفقة والنظر يف تقديم ترشيح. 

نحن نُقدر بشدة رشاكتكم النشطة وحكمكم السديد يف تحديد أكرث األفراد موهبة وتنوعاً والتزاماً لالنضامم إىل فريق عاملي بالجمعية العاملية عىل مستوى املجلس 

العاملي.

إنه خيار منظمتكم وامتياز لكم لتحديد واختيار أفضل املرشحات.

ملاذا التطوع يف املجلس العاملي للجمعية العاملية؟
سوف تساهموا يف قيادة أكرب حركة عاملية مخصصة للفتيات والشابات  

يف رشاكة مع جهاز موظفينا العاملي واملتطوعات، ومنظامتنا األعضاء، يتحدى املجلس العاملي الوضع الراهن. فإننا نسعى جاهدين لضامن أن تكون الجمعية 

العاملية منظمة ديناميكية نشطة، ملتزمة نحو التعلم واالبتكار املستمر. وإننا نركز جهودنا عىل تعزيز فعالية الحوكمة لدينا، وتصميم االسرتاتيجيات التي من شأنها 

عم املنظامت األعضاء عىل نحو أكرث ازدهارداً ووحدة ومنواً.

وألكرث من مائة عام، كنا الحركة العاملية الوحيدة املوجهة نحو كل فتاة وأية فتاة. يف أماكنهم املحلية – ويف مأمن من األحكام والقوالب النمطية والعنف – إذ 

تتعلم الفتيات باملامرسة، وعمل الصداقات واملرح. تدعم حركتنا الفتيات لتمكينهم لتحقيق أقىص إمكاناتهم. إذ تكتسب الفتيات املهارات واملواقف التي من شأنها 

أن تجعلهم يستطيعون تغيري مجتمعهم وعاملهم. وكعضو يف املجلس العاملي ميكنكم أن تساعدوا يف توفري وإتاحة هذه الفرصة لعدد أكرب من الفتيات. إذ تستطيع 

مهاراتكم ومعرفتكم ووالئكم نحو الفتيات والشابات أن تستخدموها أفضل استخدام يف املجلس العاملي – ألجل عاملها. 

وسوف تعززوا مدركاتكم الذهنية للقيادة الدولية حيث ميكنكم تقديم اإلرشاف الواعي والحكيم لحركتنا

إن القيادة يف الجمعية العاملية سوف تتحداكم الستكشاف القضايا املعقدة والستجواب افرتاضاتكم. سوف تحتاجون إىل استكشاف وجهات النظر املختلفة أن 

تكونوا منفتحني لتغيري أنفسكم. سوف تتعلموا كيف تتعرفوا عىل أوجه التشابه واالختالف اجتامعياً واملواقف املتنوعة ثقافياً وتطويع قيادتكم بحسب األجواء 

السائدة. وسوف تعززوا قدراتكم عىل تسخري رأس املال االجتامعي من داخل الحركة وخارجها، وبناء نهج القيادة املشرتكة.  

إن القيادة يف الجمعية العاملية ال تتعلق مبناصب أو مواقف أو حالة. ولكنها تتجسد يف االلتزام نحو الغرض األسايس لحركة املرشدات وفتيات الكشافة وقيامها ألجل 

صالح الحركة. وسوف يتم وضع التحديات أمامكم للتأمل يف إجراءاتكم القيادية وكيفية تأثريها عىل الحركة. سوف تنمون كمواطنني صالحني يف العامل مع االحتفال 

بالتنوع والهام الحركة العاملية للوصول بشكل جامعي إىل إمكاناتها القصوى.

سوف تكونوا جزًء من فريق عاملي ميلء باملشاعر الجياشة والتعاطف

يضم الفريق العاملي بالجمعية العاملية املجلس العاملي وكافة لجانه الفرعية ومجموعات العمل املنبثقة منه )مبا يف ذلك اللجان اإلقليمية(، وكل جهاز موظفي 

الجمعية العاملية واملتطوعات املتفانيات يف العمل مع الجمعية العاملية لتنفيذ املشاريع العاملية واإلقليمية. يتمتع هذا الفريق من األفراد بالحامس لفعل أفضل 

ما يف وسعهم لدعم حركة مزدهرة ومتنامية. ويف املجلس العاملي سوف يكون لكم دور أسايس تلعبونه لتحقيق نجاح الفريق العاملي بالجمعية العاملية. وسوف 

تتاح لكم الفرصة للتعلم من اآلخرين، مع كونكم عرضة ألفكار ومواقف جديدة، وتكوين صداقات جديدة من مختلف أنحاء العامل. إن التزامكم ومساهمتكم يف 

الفريق سوف يكون لها أفضل األثر عىل جميع الشباب الذين تشملهم الحركة.

كلمة ترحيب من رئيسة املجلس العاملي
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فإذا كان لديكم املهارات والخربات ملساعدتنا عىل تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، وكانت لديكم املشاعر الجياشة والوقت شخصياً لاللتزام نحو ذلك، يُرجى تقديم طلب 

لالنضامم إىل املجلس العاملي واملساهمة يف رحلته لتحويل الجمعية العاملية ألجل تحقيق املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات يف عام 0202 وما بعده.

وكعضو يف املجلس العاملي، سوف نساندكم للتوجيه الشامل والرعاية املخصوصة والفرصة لتقوية وتوسيع نطاق مهاراتكم القيادية الدولية.

ويف هذا الكتيب سوف تجدوا شهادات من أعضاء املجلس الحايل عن تجاربهم وخرباتهم وذلك ألجل مساعداتكم يف فهم ما يعنيه التطوع يف املجلس العاملي. 

وسوف تجدوا أيضاً معلومات عن أدوار ومسئوليات أعضاء املجلس العاملي. 

 إذا كان لديكم أي أسئلة أو استفسارات أخرى، يُرجى االتصال بـ كلري باري yrraP eralC، رئيسة الحوكمة باملكتب العاملي عىل عنوان الربيد اإللكرتوين 

gro.sgggaw@ecnanrevog، وسوف يُسعدها التحدث إليكم.

وإننا نُقدر كثرياً دعمكم يف تحديد وترشيح املرشحات املؤهالت جيداً للمجلس العاملي وإنني أتطلع إىل لقاء املرشحات املوهوبات وامللتزمات يف املؤمتر العاملي. 

نيكوال جرينستد daetsnirG alociN، رئيسة املجلس العاملي الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
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يف الخطة اإلسرتاتيجية 5102 – 7102، وّجهت الجمعية العاملية أعاملها حول النتائج الستة املتفق عليها عام 0102 كجزء 
من اإلطار اإلسرتاتيجي لرؤية 0202. 

يتم تقييم جميع الفتيات واتخاذ اإلجراءات لتغيري العامل. الرؤية: 

لتمكني الفتيات والشابات من أجل تطوير كامل إمكاناتهم كمواطنات مسئوالت يف العامل. الرسالة: 

تقديم املزيد من الفرص للفتيات والشابات ألجل النمو والقيادة من خالل الربامج واألساليب املعتمدة عىل املبادئ األساسية للمرشدات وفتيات  الهدف 1: 

الكشافة.

متكني الفتيات والشابات أن تكن من عوامل التغيري يف العامل من خالل الربامج واألساليب املعتمدة عىل املبادئ األساسية للمرشدات وفتيات الكشافة. الهدف 2: 

زيادة وتنوع العضوية  النتيجة 1: 

تحسني صورة واملظهر املريئ للمرشدات وفتيات الكشافة عىل كافة املستويات النتيجة 2: 

إمالء النفوذ عىل القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات النتيجة 3: 

تعزيز نوعية تجربة املرشدات وفتيات الكشافة النتيجة 4: 

بناء قدرات القيادة عىل كافة املستويات النتيجة 5: 

زيادة التمويل  النتيجة 6: 

وبالنسبة للخطة اإلسرتاتيجية 2020 – 2018، يتم تكثيف هذه النتائج الستة إىل 
ثالثة محاور إسرتاتيجية تصف عملنا بطريقة أكرث وضوحاً وقوة.

مزيد من الفرص
 ملزيد من الفتيات

نفوذ عاملي
 أكرب

حركة قوية 
نابضة بالحياة

لزيادة وتنوع العضوية	 

تقوية نوعية تجربة املرشدات / فتيات الكشافة	 

إمالء النفوذ عىل القضايا التي تؤثر عىل الفتيات والشابات	 

تحسني الصورة واملظهر املريئ للمرشدات / فتيات الكشافة	 

زيادة التمويل	 

بناء قدرات القيادة عىل كافة املستويات	 

محاور الرتكيز اإلسرتاتيجية للفرتة 2020 – 2018 
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شهادات من األعضاء الحاليني باملجلس العاملي

“لقد ساعدين تواجدي يف املجلس العاملي أن أواصل خدمة الحركة، وإن كنت يف بعض األحيان أرتدي نظارات مختلفة. لقد أتيحت يل الفرصة للوصول إىل أعضاء 

من مختلف أنحاء العامل وعرض أوجه التشابه واالختالف يف التحديات التي تواجهها منظامتنا األعضاء. لقد كان الحامس من أعضائنا الشباب وتفاين متطوعاتنا 

مصدر إلهام حقاً.” -  شاليكا أبيجناسيكريا  

Shaleeka Abeygunasekera

لقد قلت دامئاً بأن حركة املرشدات توفر لكم الكثري من الفرص، وإضافة إىل كوين عضوة يف املجلس العاملي، لقد كنت دامئاً ُمدللة بالعديد من هذه الفرص. 

لقد أتيحت يل الفرصة للخروج من منطقة الراحة يف منظمتي العضو وااللتقاء مع عائلة املرشدات األكرب والتي أنتمي إليها. إذ تتكون أرسة املرشدات من أعضاء 

يتمتعن بالحامس وااللتزام من البلدان املختلفة، ويتحدثن لغات مختلفة، وتتحداهم كل يوم القضايا البيئية والسياسية والعنف أو القضايا االجتامعية والتي رغم 

ذلك الزالوا يكرسون جهودهم لتحقيق رسالتنا يف متكني الفتيات والشابات من تنمية إمكاناتهم عىل أكمل وجه. لقد كانت رحلة رائعة بالجلوس يف الصف األمامي 

ألجل بدايات جديدة يف الجمعية العاملية لتصبح منظمة خريية مؤسسة، فضالً عن مواكبة التكنولوجيا مع دوراتها التدريبية الناجحة wolG-I و daeL-I عىل 

اإلنرتنت وموقع إنرتنت غري تقليدي جديد، وبالطبع أيضاً تدشني مركزنا العاملي يف أفريقيا، كوزافريي irfiasuK – هل أحتاج أن أقول املزيد! لقد كان رشفاً يل أن 

أكون الوصية وعضواً يف أعىل هيئة لصنع القرار يف حركتنا التي متكن أعضائنا ليس فقط باملهارات الحياتية ولكن أيضاً صوت عاملي للقضايا التي تؤثر عىل الفتيات 

والنساء! كام أنني ممتنة لالستقواء لكوين جزًء من فريق عمل دينامييك من النساء )وبعض الرجال( الذين كانوا عىل حد سواء من املوجهني واألصدقاء. إىل شابات 

 الجمعية العاملية، أتوجه بالحديث بأن املرشدات يف الواقع تقدم لكم الكثري من الفرص ولكن األمر مرتوك لكم لتحقيق االستفادة القصوى منها!”

-  ميشيل فيربيواري  

Michelle February
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“مسؤوليات عضو املجلس هامة وتتطلب مهارات معينة، فضالً عن تخصيص الوقت وااللتزام -

ولكن إذا استطعتم أن تقدموا هذه كلها، فسوف تكون من أفضل الخربات املجزية لكم. من خالل دوركم يف صياغة وتأثري التوجه االسرتاتيجي للحركة، وضامن 

حوكمة قوية واإلطار املايل بصورة مرتسخة، فسوف تكونون مبثابة سفراء لدعم صندوق التنمية ومنو العضوية. وهذه كلها سبل مهمة حقا ألجل تأمني وتعزيز 

مستقبل منظمتنا.

وعىل املستوى الشخيص، أتيحت يل فرص هائلة مكتسبة من خالل كوين عضوا فاعال يف املجلس -

لقد أتيحت يل  الفرصة لتعلم مهارات جديدة استطعت نقلها إىل وظيفتي املهنية، فلقد واجهت التحديات ألمتد و أفكر  خارج نطاق آفاقي الطبيعية ومنطقة 

الراحة لدّي. ويف نفس الوقت عملت مع شبكة عاملية من املتطوعات امللتزمات بنفس القدر الذين يقدمون دعام فاعال كان له التأثري والنفوذ اإليجايب عىل تفكريي 

إىل ما وراء مجرد أنشطتي املتعلقة باملرشدات!

نيكوال جرينستد، عضو املجلس العاملي )اململكة املتحدة(

Nicola Grinstead

“من خالل العمل يف رشاكة مع جهاز العاملني واستالم ردود الفعل واآلراء من أعضائنا، كان هذا تحدياً مثرياً للمساعدة يف تشكيل العالمة التجارية للجمعية 

العاملية. ويركز هذا العمل عىل مساعدة املنظامت األعضاء للتعبري عن قيمة حركتنا العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف بلدانهم ولتمكيننا من أن يكون لنا 

صوت عاملي قوي.”

Fiona Harnett

قبل سنوات عديدة، شاركتني إحدى املوجهات بأنني سوف أحصل من تطوعي كإحدى املرشدات عىل األشياء التي أنا عىل استعداد للمساهمة بها. وقد تحققت 

هذ الكلامت طوال فرتة تواجدي مع املجلس العاملي. 

ولقد تطلب دوري يف املجلس العاملي بذل االلتزام والجهد ولكن كانت املكافئة الشخصية ُمرثية بشكل ال يُصدق. لقد تعلمت أن أنظم حيايت الحتواء اجتامعات 

الفريق العاملية وتلبية مسئوليات املجلس، ولقد سافرت إىل أماكن مل أزرها من قبل وعملت صداقات جديدة من كل أنحاء العامل. لقد كان محتامً عيّل أن أوجه 

ذايت وأن أكون محفزة لقضاء الوقت يف اكتساب مهارات جديدة والعمل يف مشاريع املجلس. لقد ساعد ذلك يف تطوير مهارايت يف اإلسرتاتيجية والتخطيط، وأطر 

السياسات، وتصميم األعامل التجارية، والهياكل التنظيمية، واالتصاالت، والرصد والتقييم وغريها... وسوف تساهم كلها يف املساعي والجهود املستقبلية للمهنيات 

واملتطوعات. لقد واجهت تحديات لإلصغاء إىل وجهات النظر املختلفة وفهمها وهكذا تطورت لفهم أكرث عمقاً ما تعنيه حوكمة منظمة عاملية واملسئوليات التي 

تصاحبها. 

بل األهم من ذلك، فإنني أعتقد أن هذا الجهد الذي أقدمه يف دوري باملجلس العاملي سوف يُحدث فارقاً يف حياة املاليني من الفتيات الاليت ينضمون إىل حركة 

املرشدات / وفتيات الكشافة، سعياً وراء املرح والصداقة والفرصة لالنتامء إىل مؤسسة أخوة دولية.

إن تقديم الوقت واملهارات ألكون عضوة يف املجلس العاملي يحتاج إىل التزام شخيص. ولكن ليس لدّي أي شك يف أنها ستكون رحلة من أهم الرحالت املثرية 

والرائعة يف حيايت!

Natasha Hendrick
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لقد كانت السنوات الثالثة املاضية كعضوة يف املجلس العاملي من أكرث التجارب إثراًء للخربات والتعلم والقناعات.

إذ يوجد يف املجلس العاملي مسئولية كبرية ألجل حوكمة املنظمة وتحديد توجهاتها واإلرشاف عليها، واالستفادة ألقىص درجة من الفرص واملوارد املتاحة فيها. 

ولتكوين عضوة باملجلس سوف تحتاجني إىل كفاءات خاصة، والتزام وتخصيص وقت لتلبية مسئولياتك. ويف مقابل ذلك، سوف تكتسبني مهارات جديدة، مع توسيع 

آفاقك، وتحدي ما تفكرين فيه وتدريب نفسك ألجل اإلبداع والتخطيط للمستقبل.

ومن خالل لجنة الحوكمة ومجموعة العمل بخدمات العضوية، فإننا نعمل بصورة إسرتاتيجية لتحسني حوكمتنا واالستجابة لرغبات واحتياجات املنظامت األعضاء. 

لقد جعلتنا قيادة مجموعة العمل لتنمية العضوية نتحىل باتساع الحيلة واملرونة لالستجابة عىل نحو مالئم للمنظامت األعضاء املحتملة الحريصة عىل االنضامم 

للجمعية العاملية.

ولقد ترشفت بالعمل مع سيدات ملهامت يف الفريق العاملي بالجمعية العاملية وأعضاء جهاز العاملني وااللتقاء مع أناس رائعني يف حلقة “جوليت لو” الدراسية، 

واملؤمترات اإلقليمية يف آسيا باسفيك واإلقليم العريب.

إننا بحاجة إىل أعضاء أكفاء ممن يتمتعون بالشغف للمساهمة بشكل كبري يف مستقبل املنظمة.

آنا – ماريا ميدروس  

Ana-Maria Mideros

“الجمعية العاملية هي منظمة عاملية تشارك فيها شتى الجهات املعنية ذات املصلحة مبا يف ذلك األعضاء يف جميع أنحاء العامل ممن لديهم مصالح متنوعة. وحتى 

ميكن للجمعية العاملية أن تتابع بفعالية رسالتها وأهدافها، فمن الرضوري أن يكون هناك نظام حوكمة سليم وفعال يعكس آراء الجهات املعنية وسبل فعالة 

لتبادل االتصاالت التي من خاللها يتم مشاركة الرسالة واألهداف بني منظامتها األعضاء وأعضائها من األفراد. ويرشفني جداً العمل ملواصلة تحسني حوكمة الجمعية 

العاملية بصفتي رئيسة لجنة الحوكمة.” 

- تريوكو وادا 

Teruko Wada
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يتوىل املجلس العاملي املسئولية عن ضامن القيادة الفعالة للمنظمة وتخطيط اإلسرتاتيجية املستقبلية، وتنفيذ قرارات املؤمتر العاملي وضامن املساءلة. ويتم تحديد 

 مهام وواجبات املجلس العاملي يف النظام األسايس والالئحة التنفيذية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

  https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/wagggs-constitution-and-byelaws/.

ويتكون املجلس العاملي من 71 عضواً: 21 عضواً يتم انتخابهم عن طريق املنظامت األعضاء كاملة العضوية يف املؤمتر العاملي وخمسة رؤساء إقليميني يتم 

انتخابهم باملؤمترات اإلقليمية.

وسوف يتم اختيار الرئيسة ونائبتي الرئيسة من ضمن اإلثنى عضو املنتخب. وسوف يتم اختيار أمني الصندوق من بني اإلثني عرش عضواً إذا توفرت لديهم املهارات 

املطلوبة، وبخالف ذلك يتم اختيار أمني الصندوق من خارج املجلس.

وسوف تكون عىل األقل عضوة واحدة من بني اإلثنى عرش عضواً املنتخبني باملجلس تحت عمر الثالثني وقت انتخابها وذلك بالقدر العميل املستطاع.

وباإلضافة إىل ذلك، يتم انتخاب شخصني معتمدين يف املجلس العاملي. وسوف يشغل الشخصان املعتمدان أي مناصب شاغرة قد تنشأ خالل فرتة السنوات الثالث.

وعادة ما يجتمع املجلس الكامل بحضور األعضاء شخصياً مرة واحدة يف السنة. أما بالنسبة لفريق الرئيسة وهو املجموعة التنفيذية التي تتناول األمور العاجلة 

وتضمن تنفيذ القرارات الصادرة من املجلس، فتلتقي أيضاً مرة واحدة يف السنة.

وهناك خمس لجان إقليمية تدعم املجلس يف الوقت الحايل يف أعامله. وباإلضافة إىل ذلك فهناك ست لجان دامئة وثالث مجموعات عمل. وقد يتغري هذا الهيكل 

ليعكس أعامل وأولويات املجلس كل ثالث سنوات. وباإلضافة إىل اللجان اإلقليمية الخمسة، تويص مجاالت العمل الحالية التدقيق واملخاطر، الشئون املالية، 

تنمية الصندوق، املشاركة العاملية، والحوكمة، واملوارد البرشية، ومنو العضوية، وخدمات العضوية واإلسرتاتيجية والتخطيط. ومن املتوقع أن يساهم كل األعضاء 

املنتخبني باملجلس العاملي يف لجنة أو أكرث من اللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس. وتلتقي كافة اللجان وجهاً لوجه مرة واحدة سنوياً عىل األقل. كام تنعقد 

اجتامعات عىل اإلنرتنت بصفة منتظمة عىل مدار العام.

ويكون ترشيح وتعيني كافة أعضاء املجلس العاملي بناًء عىل توصيف الدور ومواصفات الشخص، وجدول املهارات والخربات الذي يعكس مواصفات الدور 

واحتياجات الحوكمة بالجمعية العاملية.

ولتكونوا مؤهلني لالنتخاب باملجلس العاملي، يجب عليكم أن تكونوا أوالً عضواً بإحدى املنظامت األعضاء. كام أنه يُشرتط مبجرد انتخاب أعضاء املجلس، أال يكونوا 

موظفني بأجر يف الجمعية العاملية أو إحدى املنظامت األعضاء. ويحدد الفصل الرابع عرش من النظام األسايس والالئحة الداخلية للجمعية اإلجراءات التفصيلية 

تحت عنوان “تعيني أعضاء املجلس العاملي”.

ويتم تقديم برنامج وحزمة تعريفية باإلضافة إىل املساندة يف القيادة املستمرة والتنمية الشخصية عىل مدار السنوات الثالث.

وال تحتاج املرشحات إىل أن يكونوا قد خدموا يف مجالسهم الوطنية. بل أهم من ذلك يجب أن تتوفر لديهم مهارات الحوكمة ذات الصلة والوقت وااللتزام للعمل 

من أجل الجمعية العاملية.

معلومات عن املجلس العاملي
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لقد حدد فريق الرئيسة الفجوات املحتملة يف تكوين مهارات املجلس العاملي للميض قدماً. ويتم بشدة تشجيع املرشحات ممن لديهم 
مستوى عال من الكفاءة والخربة يف مجال واحد أو أكرث من املجاالت التالية ألجل تطبيق: 

القدرة عىل التفكري بشكل إسرتاتيجي، مع القدرة عىل قيادة املنظمة نحو تحقيق رؤية تتسم بالتحديات	 

الخلفية املهنية يف املحاسبة / الشئون املالية مع خربة قوية يف مجال الحوكمة واهتامم بالخدمة يف منصب أمني الصندوق باملجلس العاملي	 

خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا وتنفيذها عىل املستوى التنظيمي األول	 

املعرفة والخربة يف مجال التسويق	 

املعرفة يف مجال تنمية الصندوق	 

مهارات إمالء النفوذ عىل مستوى عايل ومهارات املنارصة ومهارات تنمية الرشاكة	 

خربة يف الحوكمة / الوصاية يف منظمة تطوعية / منظمة غري حكومية / منظمة دولية غري حكومية 	 

لخربة داخل منظمتهم العضو يف قيادة مشاريع أو برامج عمل يف أنحاء املنظمة )فمثالً مبادرات التغيري، تطوير برامج جديدة أو مواد تدريبية، أدوار كبار 	 

املستشارين، إطالق مبادرات الجمعية العاملية الخ.(

وبشكل جامعي، يجب أن يضم مجلس األمناء مجموعة متنوعة من املهارات املذكورة فيام ييل. ولن يحتاج أعضاء املجلس إىل كافة 
املهارات املذكورة ولكن يجب أن يتمكنوا جميعهم من إبراز مستوى عال من املهارة / الخربة يف بعض املجاالت التالية كحد أدىن:

اإلدارة املالية	 

جمع التربعات	 

تنمية الصندوق	 

لرشاكات الدولية / الخارجية	 

خربات قانونية	 

خربة يف الحوكمة/ الوصاية يف منظمة تطوعية / منظمة غري حكومية / منظمة دولية غري حكومية	 

التسويق وترويج االسم التجاري 	 

املنارصة	 

التخطيط والرؤية اإلسرتاتيجية	 

تنمية القيادة	 

التعليم غري الرسمي	 

السياق الثقايف الدويل / العاملي / بأنحاء العامل	 

العمل يف رشاكة مع املتطوعات وجهاز العاملني	 

إدارة املوارد البرشية	 

وسوف يتقاعد أمني الصندوق من املجلس العاملي خالل شهر سبتمرب / أيلول، بعد أن شغل املنصب خالل السنوات الستة املاضية. وإننا 
نسعى للبحث عن أمني صندوق جديد من األعضاء الستة املنتخبني القادمني إىل املجلس العاملي أو كعضو يتم اختياره من املجلس 

 العاملي. وإذا رغبتم التقدم ملنصب أمني الصندوق يُرجى االتصال بنا يف أقرب وقت ممكن عىل عنوان الربيد اإللكرتوين
 governance@wagggs.org.

املهارات املطلوبة
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خالل الفرتة من 2017 إىل 2020، سوف تقوم الجمعية العاملية بإعادة تشكيل كيفية تطوير ودعم القيادة يف منظامتنا األعضاء البالغ 
عددها 641 منظمة يف جميع أنحاء العامل. 

ونحن نعتقد أن تطوير املهارات القيادية تقع يف قلب عمل املرشدات وفتيات الكشافة. فمن اللحظة التي يعد فيها طفل عمره خمس سنوات بأن يبذل قصارة 

جهدة، فإنه يخطو يف رحلة لتنمية القيادة املعتمدة عىل القيم والتي ميكن أن تشكل توجهاته وسلوكياته. ومل تقم حركة املرشدات وفتيات الكشافة أبداً بتعريف 

الطفل من ناحية مكان نشأته، ولكن من ناحية ما ميكن أن يحققه للعامل حوله. ويتحمل كل عضو نفس مسئولية القيادة؛ لبلوغ إمكاناتهم القصوى والعمل معاً 

لتسخري هذه اإلمكانات وبناء العامل الذي يريدون أن يروه.

هذه الشبكة العاملية من الفتيات والنساء الاليت يتحلني باملرونة والتمكني تُعد قوة ضاربة للتأثري االجتامعي، وسوف يعمل عرضنا لتنمية القيادة عىل تفعيل هذه 

الشبكة لتحقيق تأثري أكرب عن أي وقت مىض.

ويستند هذا النموذج الخاص بالقيادة عىل ست مجموعات ذهنية وهي:

التأمل 	 

التعاون	 

العمل املسئول	 

التفكري النقدي	 

العاملية	 

النوع	 

وسوف نبحث عن مرشحات للمجلس العاملي قادرات عىل اإلثبات بأنهم ميكنهن العمل بطريقة تعكس هذه السامت القيادية.

سامت القيادة
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يتوىل املجلس العاملي املسئولية الشاملة عن التوجيه والحوكمة للمنظمة ويتحمل املساءلة الجامعية عن االمتثال لالشرتاطات الترشيعية والتنظيمية ذات الصلة 

باململكة املتحدة.

ومن ثم يتوىل عضو املجلس العاملي الواجبات واملسئوليات القانونية. وإنه دور تطوعي ينبغي أن تضطلعي به ألنك ملتزمة بتعزيز أغراض الجمعية العاملية ولديك 

املهارات والخربة والسامت الشخصية املطلوبة لإلدارة اإلسرتاتيجية لهذه املنظمة العاملية املعقدة. 

وتتوىل الرئيسة واملجلس املسئولية الشاملة عن السياسة واإلدارة اإلسرتاتيجية للمنظمة. ويقوم جهاز موظفي مكتب الجمعية العاملية بإدارة العمليات اليومية مع 

املتطوعات تحت القيادة واإلرشاف الشامل للمجلس.

وللعمل كعضو باملجلس العاملي، يجب أن يكون عمرك فوق السادسة عرش. ويجب أال تعميل مبثابة ويص إذا كنت غري مؤهلة مبوجب قانون الجمعيات الخريية. 

ويشمل ذلك إذا كنِت:

مستبعدة كعضو مجلس إدارة رشكة 	 

مدانة يف قضية تنطوي عىل خيانة األمانة أو الخداع )مثل الغش(	 

 	)AVI( أو أن يكون لديك إجراءات تصفية أو ترتيبات حالية تشمل ترتيبات طوعية لالتفاق مع الدائنني )أشهريت إفالسك )ويخضع ذلك للحراسة يف اسكتلندا

تم شطب اسمك كوصية عن أي جمعية خريية من قبل مفوضية الجمعيات الخريية )أو املحكمة( نظراً لسوء السلوك أو سوء اإلدارة	 

مسئوليات املجلس العاملي
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من املتوقع أن يساهم أعضاء املجلس العاملي يف:

االلتزام بأهداف وغايات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة واملصلحة اإلستبقائية والحامس لتشكيل وتقديم املشورة بشأن مستقبل املنظمة.	 

مهارات وخربات خارجية ذات الصلة مستمدة من خلفية مهنية أو مجتمعية خارج الجمعية العاملية.	 

استعداد يف تكريس الوقت والجهد ألجل التحضري للمجلس العاملي وحضور جلساته )عادة ملدة أسبوع واحد سنوياً( وغريها من االجتامعات ذات الصلة 	 

)وتقدر الفرتة الزمنية ملدة تصل إىل 02 ساعة يف الشهر(.

حكم مستقل جيد والقدرة عىل إعطاء تحدي بّناء.	 

القدرة عىل التفكري بشكل خالق وإسرتاتيجياً.	 

فهم وقبول الواجبات القانونية، واملسئوليات وااللتزامات املرتتبة عىل دور املجلس.	 

القدرة عىل متثيل الجمعية العاملية داخل حركة املرشدات / وفتيات الكشافة وخارجها.	 

املعرفة العامة الجيدة للتحديات والفرص التي تواجه الفتيات والشابات يف جميع أنحاء العامل.	 

القدرة عىل العمل بفعالية كعضو يف فريق مع املساهمة بوجهة نظر مستقلة.  	 

مهارات التواصل القوية والقدرة عىل تحليل املعلومات وتفسريها.	 

الحساسية الثقافية والقدرة عىل العمل يف سياق عاملي متعدد الثقافات.	 

القدرة عىل التواصل بسهولة باللغة اإلنجليزية شفهياً وخطياً عىل حد سواء.	 

يجب أال يقل عمر كل عضو باملجلس العاملي عن 61 عاماً.

مواصفات العضو باملجلس العاملي
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توصيف دور عضو املجلس العاملي

 مسئول أمام:
رئيسة املجلس العاملي

 الدور الرئييس:
وضع الرسالة، والرؤية واإلسرتاتيجية والسياسات رفيعة املستوى للجمعية العاملية داخل إطار الصالحيات والقيود الخاصة بأهداف الجمعيات الخريية وأدوات 

الحوكمة وداخل إطار السلطة املخولة لها من املؤمتر العاملي.

التأكد من أن الجمعية العاملية متتثل لنظامها األسايس والئحتها الداخلية والقانون اإلنجليزي للجمعيات الخريية وأي ترشيعات قانونية أو لوائح أخرى ذات 

صلة.

التأكد من توجه الجمعية العاملية نحو أهدافها كام هي معرفة يف النظام األسايس والالئحة الداخلية والتأكد من استخدامها ملواردها حرصياً ملساندة 

األهداف.

املساهمة نحو دور املجلس العاملي يف إعطاء التوجه اإلسرتاتيجي وتحديد السياسة الشاملة.

اإلسهام يف تعريف األهداف وتحديد الغايات، ثم تقييم األداء إزاء األهداف املتفق عليها.

النظر يف مصالح حركة املرشدات / وفتيات الكشافة ككل والتصويت لصالح الحركة ككل. 

مراجعة اإلسرتاتيجية بصورة منتظمة والنظر يف البيئة الخارجية التي ميكن أن تؤثر عىل الخطة، والحاجة املستمرة للتغيريات التي تحتاج إىل إجراءها 

لضامن بقائها ذات صلة.

القيام مبهام وواجبات املجلس العاملي عىل النحو املحدد يف املادة 31 من النظام األسايس والالئحة الداخلية للجمعية العاملية.

حضور اجتامع املجلس العاملي السنوي واملؤمتر العاملي كل ثالث سنوات واملساهمة بشكل فعال يف أعاملهم من خالل اإلعداد الجيد والكايف واملشاركة 

الكاملة والواعية.

ملشاركة يف التقييم الدوري ألداء املجلس العاملي.

نشاء والحفاظ عىل قيم الجمعية العاملية وحامية سمعتها.

ضامن اإلدارة الفعالة للجمعية العاملية.

ضامن االستقرار املايل للجمعية العاملية وحامية وإدارة ممتلكات الجمعية العاملية وضامن االستثامرات السليمة واملناسبة ألموالها.

إعداد مدى الرغبة والسياسة الخاصة بالخوض يف املخاطر اإلسرتاتيجية والتنظيمية، ومراجعة سجل املخاطر وضامن تخفيف حدة اإلجراءات املعمول بها.

تعيني املدير التنفيذي األول ومراقبة أدائها.

القيام باملهام عىل النحو املطلوب، التي تنطوي عىل السفر. وقد تكون بعض الزيارات التي تنطوي عىل السفر تتم خالل مسار اجتامعات املجلس العاملي 

أو منها.

متثيل الجمعية العاملية يف الفعاليات الخارجية.

استخدام أي مهارات ومعرفة وخربات محددة ملساعدة املجلس العاملي يف التوصل إىل القرارات السليمة – ويشمل ذلك تفحص املقرتحات وقيادة ومبادرة 

املناقشات، وتقديم املشورة أو اإلرشاد بشأن املبادرات الجديدة واستخدام أي خربات وتجارب من املتخصصني.

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

املسئوليات:
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االتفاق عىل رشوط مرجعية اللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس.

املصادقة عىل التعيينات باللجان الدامئة ومجموعات العمل باملجلس

توفري الهياكل واإلدارة الفعالة ألصحاب املصلحة بحسب ما هو مطلوب إىل املنظامت األعضاء والرشكاء واملانحني حسب االقتضاء. 

أن يكونوا عىل استعداد للعمل: 

يف إحدى لجان املجلس العاملي أو مجموعات العمل

كرئيسة للجنة أو مجموعة عمل

كعضو يف مجموعة ذات مهمة تتأسس لتحقيق مهمة معينة أثناء اجتامعات املجلس العاملي وبينها.

بذل قدر ملموس من العمل يف املجلس العاملي من خالل املراسالت والربيد اإللكرتوين. ومن ثم من املتوقع من كل األعضاء سواء من يدلون بأصواتهم أو 

بحكم منصبهم السابق:

التعامل عىل وجه الرسعة مع جميع املراسالت

ب- إحاطة املكتب العاملي علامً بالعنوان الربيدي، والفاكس، والربيد اإللكرتوين وأرقام الهواتف. ويشمل ذلك عمل ترتيبات لالتصال يف حالة   

     الغياب عن العنوان املعتاد ألي فرتة زمنية.  

التوقيع وااللتزام بعقد الوصاية، شامالً اتفاقية الرسية وإعالن الويص وإعالن تعارض املصالح لدى االنتخاب باملجلس العاملي وسنوياً بعد ذلك.

املحافظة عىل رسية كافة أعامل املجلس العاملي واملجموعات واللجان، لحني اإلفراج عن املعلومات رسمياً.

تبني السلوكيات اإليجابية والفعالة كمثل أعىل بالنسبة للمتطوعات يف كافة األوقات وضامن أن تكون قيم الجمعية العاملية محورية يف جميع عمليات 

صنع القرار.

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 
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ستحكم هذه املبادئ عملنا كأعضاء باملجلس العاملي:
نحن جديرون بالثقة شخصيا. وميكننا أن نثق يف بعضنا البعض لدعم وتنفيذ قرارات املجلس.	 

نحرص أن تكون عملية صنع القرار شمولية، وال تستثني أحداً حتى نتمكن من اتخاذ قرارات مستنرية.	 

نتحمل املسئولية. وإننا نحدد مواعيد نهائية واقعية ويتوىل كل عضو املسئولية لاللتزام باملواعيد املحددة املتفق عليها. ويتواصل األعضاء يف التوقيت 	 

املناسب إذا كانت هناك ظروف متنعهم من تلبية املوعد النهايئ.

	نحن واقعيون مام يتيح الوقت الكايف التخاذ القرارات املدروسة وإدارة عبء العمل عىل نحو قابل للتحقيق.	 

نتحىل بالشفافية يف عملياتنا ويف صنع القرار.	 

نحن نحرتم الرسية.	 

نحن منفتحون بني أنفسنا وعىل استعداد للتعبري عن املخاوف.	 

نحن ال نسمح بأن نخذل أحداً مع علمنا بذلك. 	 

نحن نتواصل بشكل فعال عن طريق التحدث ببطء وبوضوح وعن طريق اإلصغاء بصورة نشطة. نتذكر أن االختالفات يف اللغة واللهجات واملصطلحات ميكن 	 

أن تعيق التواصل. نتحمل املسئولية عن السؤال يف حالة عدم فهمنا ليشء.

نحن نحرتم بعضنا البعض ونتمتع باللباقة وال نصدر أحكاماً عىل غرينا.	 

نحن نشارك بنشاط يف املناقشات ونساهم يف املناقشات عىل اإلنرتنت ونشجع أولئك الذين هم بيننا ممن ال صوت لهم حتى يساهموا كاآلخرين.	 

نحن نقرأ كل املواد – ونطرح أسئلة يف حالة وجود بنود ال نفهمها.	 

نحن حاسمون وعىل استعداد التخاذ القرارات الصعبة، وعىل استعداد لالعرتاف إذا كانت القرارات تحتاج إىل إعادة النظر فيها.   	 

نحن نساند ونرعى بعضنا البعض.	 

لدينا مواقف إيجابية ونسعى يف أعاملنا بنهج إيجايب.	 

نحن نعكس قيم الجمعية العاملية لنكون منوذج يحتذى به.	 

نحن نركز عىل الرسالة ونعمل يف إسرتاتيجية بدالً من العمل بحسب تفكرينا.	 

نحن وكالء أمناء عىل موارد الجمعية العاملية.	 

نحن عىل علم مبا يجري يف العامل ونتمتع بالحساسية تجاه القضايا العاملية.	 

	نحن نعمل يف رشاكة – من عضو مجلس إىل عضو مجلس، ومن جهاز العاملني إىل املتطوعات. نحن العبون يف الفريق ونتعاون معاً. 	 

نتحىل باملرونة والعقلية املنفتحة والقدرة عىل التكيف.	 

نحن نشجع املرح والزمالة.	 

نحن نحرص أن يحقق كل األعضاء اإلجراءات املستخدمة لتطوير هذه القواعد السلوكية ونحرص أن يكون جميع األعضاء عىل علم مببادئها وأن ميارسوها. 	 

مدونة قواعد السلوك
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إذا رغبتم يف ترشيح شخص لعضوية املجلس العاملي، فيجب عليكم أن تقوموا باستكامل الجزء “أ” يف استامرة املعلومات املرفقة وإرسالها إىل الشخص املرشح، 

باإلضافة إىل: 

) أ (  نسخة من هذه الحزمة

)2(  الجزء “ب” ، من االستامرة وطلب معلومات عن السرية الذاتية

)ج(  الجزء “ج”، استامرة الترصيح والتي يجب استكاملها فقط إذا كان املرشح ليس عضواً يف منظمتكم العضو. 

.)www.wagggs.org( ومرفق نسخ من كافة األوراق املذكورة أعاله وهي متوفرة أيضاً عىل موقع اإلنرتنت الخاص بالجمعية العاملية

يجب عىل املنظامت األعضاء أن توضح متاماً للمرشحات بأن املرشحات ذاتهن يتحملن مسئولية إرجاع كل املعلومات إىل املكتب العاملي يف موعد أقصاه 31 مارس 

/ آذار 2017.

املعلومات املطلوب إرجاعها من املرشحة إىل املجلس هي:

) أ ( الجزء “ب” من االستامرة، وطلب معلومات الصيغة الذاتية

)ب( صورة فوتوغرافية حديثة للمرشحة 

)ج( عند الرضورة  الجزء “ج”، استامرة الترصيح

وسيقوم املكتب العاملي بإمرار كافة الرتشيحات إىل اللجنة الفرعية للرتشيحات التي ميكنها عندئذ التشاور مع املنظمة العضو التي قامت بالرتشيح مبارشة، إذا 

احتاجت إىل أي استفسارات. وسوف تقوم اللجنة الفرعية للرتشيحات باالتصال باملرشحات ملناقشة الطلبات ملناقشة والتأكد من أن كل املعلومات الخاصة 

باملرشحة موجودة بصورة متسقة. 

يجوز لكافة املنظامت األعضاء تقديم أسامء مرشحات من أي منظمة عضو كام أن املنظامت األعضاء تتمتع بالحرية يف التشاور مع بعضنا البعض.

يجوز للجنة الفرعية للرتشيحات أن تقرتح أسامء مرشحات بالتشاور الكامل مع املنظمة العضو الخاصة باملرشحة. ثم تقوم املنظمة العضو عندئذ برتشيح العضو 

املرشح.

ويف حالة إذا كانت منظمة عضو املكونة من اتحاد لجمعيتني أو أكرث فيتطلب األمر تشاور مع الجمعيات الفرعية قبل تقديم الرتشيح. وسوف يتم قبول 

الترشيحات فقط من املنظامت األعضاء وليس مبارشة من الجمعيات الفرعية.

اإلجراءات بعد الرتشيح
سوف تقوم الجمعية الفرعية للترشيحات باالتصال بأحد املراجع املهنية والحصول عىل رأي مرجح للمرشحة.

سوف يتم سؤال املرشحات بحضور مقابلة بالهاتف عىل نفقة الجمعية العاملية وسوف تستغرق املقابلة مدة ال تزيد عن ساعة واحدة. وسوف يتم التأكد من 

خالل املقابلة بأن املرشحة مؤهلة للرتشح وال تشغل أي مناصب هامة يف منظمتنا العضو يف حالة انتخابها مع الحرص بأننا قد جمعنا أفضل األمثلة ملهاراتها وخربتها 

وإنها عىل استعداد لإلطالع عىل كتيب االنتخابات. 

يجب أن يكون لدى اللجنة الفرعية للرتشيحات اهتاممات كبرية بشأن قدرة املرشحة عىل العمل كعضو باملجلس العاملي، وسوف تتصل رئيسة مجموعة الرتشيحات 

باملنظمة العضو لتناقش هذه املخاوف. ويجوز للمنظمة العضو أن تسحب املرشحة أو تستمر يف عملية الرتشيح. وهذا الجزء من العملية يكون يف رسية تامة.

ويف حالة إذا كانت املنظمة العضو تتكون من جمعيتني أو أكرث، فسوف تتصل مجموعة الرتشيحات باملنظمة العضو فقط، عىل أن يكون مفهوماً أن املنظمة العضو 

قد تحرّت الرتشيح مع الجمعية الفرعية املعنية قبل الرد.

سوف يتم توزيع أسامء وتفاصيل أولئك الذين تم تأكيد اعتبارهم كمرشحات يف الوقت املناسب لتصل هذه املعلومات إىل املنظامت األعضاء ذات العضوية الكاملة 

يف موعد يسبق املؤمتر العاملي مبدة ال تقل عن ثالثة أشهر. وهذا يسمح بالوقت لتقوم املنظامت ذات العضوية الكاملة بدراسة الرتشيحات وإلحاطة مندوبيهم 

باملؤمتر العاملي السادس والثالثني لالطالع.

الرتشيحات وعملية االنتخاب
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سوف تحصل املرشحات عىل فرصة لتقديم أنفسهم باملؤمتر العاملي قبل انعقاد االنتخابات.

النظام األسايس للجمعية العاملية
يجب أن يتكون املجلس العاملي من أمناء منتخبني ورؤساء إقليميني وسوف يصل الحد األقىص ألعضاء املجلس العاملي سبعة عرش حيث يتكون من إثنى عرشة من 

األمناء املنتخبني وخمسة رؤساء باللجان اإلقليمية )3 – 13(.

جب انتخاب اإلثنى عرش أميناً مبوجب قرار عادي من األعضاء كاميل العضوية من قامئة املرشحات الاليت تقدمها املنظامت األعضاء (14-1-1(. 

حتى ميكن تأهيل العضوية باملجلس العاملي، يجب أن تكون املرشحات شخصاً يتمتع بخربة واسعة وأن يكون عضواً بأحدى املنظامت األعضاء )14-1-2(.

يجوز للمنظامت األعضاء ترشيح املرشحات لالنتخاب كأشخاص أمناء منتخبني من داخل بلدانهم أو خارجها )14-1-3(.

يف الظروف التي سيتم فيها الرتشيح من قبل منظمة عضو، قبل قبول الرتشيح لالنتخاب، يتعني عىل املكتب العاملي الحصول عىل ترصيح من املنظمة العضو التي 

تكون فيها املرشحة عضواً )14-1-4(.

سوف يكون ضمن األمناء املنتخبني اإلثنى عرشة، بالقدر العميل املستطاع، عىل األقل شابة واحدة يقل عمرها عن الثالثني وقت االنتخاب )14-1-5(. 

ال يجوز ملوظفة بالجمعية العاملية أو مبنظمة عضو أن تكون أميناً مرشحاً أو رئيسة للجنة إقليمية )14-3(. 

إذا نشأت أماكن شاغرة يف املجلس العاملي نتيجة الستقالة أو إقصاء أو وفاة أي من أعضائه، فيتعني شغل هذه األماكن بالتسلسل التايل )4 -14(: 

األماكن الشاغرة التي تحدث بني األمناء املنتخبني يجب ملئها عن طريق أشخاص معتمدين، برشط أنه، إذا كانت اإلجراءات سوف تؤدي إىل عدم وجود شابة 

تحت عمر 03 عاماً من بني أعضاء املجلس )أو إذا كانت كذلك وقت االنتخاب(، فيجوز للمجلس العاملي بدالً من ذلك أن يُعني عضواً بديالً يكون شابة تحت عمر 

الثالثني وقت تعيينها لشغل املكان الشاغر لحني إنتهاء فرتة السنوات الثالثة التاليني. ويظل الشخص املعتمد عضواً يف املجلس العاملي حتى نهاية مدة خدمة العضو 

الذي حل محله باملجلس العاملي. وإذا كان الجزء من السنوات الست التي يشغلها الشخص املعتمد يقل عن سنتني، فيكون العضو مستحقاً النتخابه للمؤمتر 

العاملي التايل )14-4-1(. 

يتعني تعيني كل أمني منتخب ملدة ست سنوات وبعدها يجب أن يتقاعد )14-7(.

ستقام  انتخابات املجلس العاملي خالل املؤمتر العاملي السادس والثالثني يف شهر 
سبتمرب / أيلول 2017

ويجب إعداد األعضاء الجدد باملجلس العاملي املنتخبني عام 2017 لحضور الجلسة االستثنائية التي تتم يف نهاية املؤمتر العاملي السادس والثالثني واجتامع 

املجلس العاملي. وسوف يتم قريباً تأكيد موعد اجتامع املجلس العاملي األول بعد املؤمتر العاملي. سوف يتم إرسال مزيد من التفاصيل مبارشة إىل األشخاص 

املرشحني.
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األعضاء الحاليون باملجلس العاملي

فيام ييل أعضاء املجلس التايل أسامءهم املزمع أن يتقاعدوا من املجلس العاملي يف املؤمتر العاملي عام 2017:

وقد تم انتخاب أعضاء املجلس التايل أسامءهم يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني يف مؤمتر عام 4102 وسوف يتقاعدوا يف عام 2020 .

األشخاص املعتمدون – الذين تم انتخابهم للعمل خالل الفرتة 2014 – 2011 
هايدى جوكينن )فينالندا( – وقد حلت هايدي جوكينن محل جيل زملانوفيتز بعد استقالتها يف يوليو/ متوز 2016، الرا تونا )مالطا(

رؤساء اللجان اإلقليمية
هناك خمس لجان إقليمية بالجمعية العاملية. ورؤساء تلك اللجان هم أيضاً أعضاء يف املجلس العاملي. وهم: 

رائدة بدر )األردن(، رئيسة لجنة اإلقليم العريب، 2016 حتى الوقت الحايل 

ماريبيل ماريناس )الفلبني( رئيسة لجنة إقليم آسيا باسيفك، 2016 حتى الوقت الحايل

زوي راسونيانا )مدغشقر( رئيسة لجنة إقليم أفريقيا، 2016 حتى الوقت الحايل

جوي روزنربج )الواليات املتحدة( رئيسة لجنة إقليم األمريكتني، 2016 حتى الوقت الحايل

مارجولني سلوزترز )هولندا( رئيسة لجنة إقليم أوروبا، 2016 حتى الوقت الحايل

تنتهي الفرتة يف منتخب يف االسم

2017 2011 )سريالنكا( شاليكا

أبيجنسيكريا

2017 2011 )جنوب أفريقيا( ميشيل فربيوري

2017 2011 )اململكة املتحدة( نيكوال جرينستد

2017 2011 )نيوزيالندا( فيونا هارنت 

2017 2011 )اليابان( تريكو وادا

31 يوليو/متوز 2016 2011 )كندا( جيل زملانوفيتز

2017 1أغسطس/آب 2016 )فينالندا( هايدي جوكينن

تنتهي الفرتة يف منتخب يف االسم

2020 2014 )سويرسا( آن جوياز

2020 2014 )اسرتاليا( ناتاشا هندريك

2020 2014 )بورندي( نادين كاز

2020 2014 )الواليات املتحدة( كوين ماتسوي

2020 2014 )بريو( آنا – ماريا ميدروس

2020 2014 )تونس( هايفاء أورير
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األعضاء املستمرون باملجلس العاملي

آنا جواز )سويرسا(
آنا عضو يف حركة املرشدات وفتيات الكشافة السويرسية وتشغل منصب عضوية رشيف وهي ممثل خارجي 

للمنظامت واملؤسسات األخرى. ولقد شغلت من قبل املنصب كرئيسة الحركة السويرسية للمرشدات وفتيات 

الكشافة ملدة عرش سنوات يف املجلس الوطني وكانت عضواً يف إدارة األزمات، واللجان الروحانية واللجان 

السويرسية للشباب وقد كانت رئيسة لفريق العالقات الخارجية.

آنا تشغل منصب مديرة مبنظمة غري حكومية سويرسية – منصب التنسيق يف بكني. هناك أنواع مختلفة من 

القيادة. من املهم يل أن تكون حركة املرشدات متاحة لكل شابة، أياً كانت شخصيتها وألولئك الذين يعملون يف 

الظل للصالح العام فهم بنفس األهمية لألخريات الاليت يعملن يف الجبهة األمامية.

ناتاشا هندريك )أسرتاليا( نائبة الرئيسة، باملجلس 
العاملي

ناتشا عضو بجمعية مرشدات أسرتاليا وقد شغلت من قبل مناصب مساعدة املفوضة الرئيسية ورئيسة فريق 

اإلدارة األسرتايل. ومن خالل دور ناتاشا يف املجلس العاملي فإنها ترشف عىل مجموعة العمل لخدمات العضوية 

وتركز جهودها عىل التقييم اإلسرتاتيجي وإعادة التوافق يف خدمات العضوية بالجمعية العاملية ملساندة 

املنظامت األعضاء لالنتعاش والنمو عىل نحو أفضل. كام أن ناتاشا أيضاً عضواً بفريق الرئاسة ولجنة املوارد 

البرشية ومجموعة العمل لتنمية العضوية.

تعمل ناتاشا حالياً لحساب رشكة طاقة أسرتالية يف منصب كبرية العلامء الجيوفيزيقيني وهي مسئولة عن قيادة 

الخدمات الجيوفيزيقية للمؤسسة ومساندة التنمية للقدرات الفنية واإلبداعية بأنحاء الرشكة.

“أنا عاملة، ومتطوعة، ومغامرة، وراعية ومنارصة للنساء يف مجال القيادة ... ولكوين إحدى املرشدات فقد أثر 

ذلك بصورة إيجابية عىل كل جانب من جوانب حيايت. إنني ملتزمة نحو مساعدة الجمعية العاملية لتحقيق 

رسالتها حتى ميكن للفتيات والشابات املشاركة يف هذه التجربة املذهلة لحركة املرشدات / فتيات الكشافة.”

نادين كاز )بوروندي(
نادين عضو يف جمعية مرشدات بوروندي. وهي حالياً تعمل كمستشارتهم املحلية وقد شغلت من قبل مناصب 

املفوضة الوطنية واملفوضة الدولية واملفوضة الوطنية للعالقات العامة. 

“إنني أود أن أستخدم خربيت األكادميية واملهنية للمساهمة نحو تنمية حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف 

مجاالت اإلدارة والقيادة واملنارصة.”
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كوين ماتسوي )الواليات املتحدة( نائبة الرئيسة ، 
املجلس العاملي.

خدمت كوين بصفتها الرئيسة الوطنية لحركة املرشدات يف الواليات املتحدة )ASUSG( واملجلس الوطني من 

9991 إىل 2002 وكانت عضواً يف املجلس الوطني يف مناصب متنوعة من 4891 إىل 9991. وهي ترأس حالياً 

لجنة اإلسرتاتيجية والتخطيط بالجمعية العاملية وكانت عضواً يف لجنة اإلسرتاتيجيات للنمو بالجمعية العاملية 

خالل الفرتة من 2002 إىل 5002. إضافة إىل ذلك فقد ظلت يف مجلس املؤسسة العاملية للمرشدات وفتيات 

الكشافة للسنوات الستة املاضية.

لقد شغلت من قبل منصب املديرة التنفيذية يف الصناعات املرصفية والتكنولوجيا الحيوية. وقد تقاعدت 

كوين حالياً من العمل بدوام كامل. وهي مستمرة يف تقديم القيادة املؤسسية واملدنية كرئيسة املجلس لرشكة 

هالوزيم ثرابيوتياكز، إنك. ويف مجالس املؤسسات والجمعيات غري املدرة للربح.

“منذ أن حرضت مؤمتري العاملي األول يف تاريتاون بنيويورك، أشعر باإلمتنان والتواضع عندما أرى أعامل 

تغيري الحياة للمنظامت األعضاء بالجمعية العاملية والنساء والفتيات الرائعات الاليت التقيت بهم خالل حركة 

املرشدات وفتيات الكشافة. إن هذه الخربة املحورية عام 4891 قد ألهمتني أن أقبل مناصب تتسم بزيادة 

املسئولية داخل حركة فتيات الكشافة يف الواليات املتحدة باإلضافة إىل العمل يف الجمعية العاملية يف املناصب 

املتطوعة للمطوعات خالل السنوات العرش املاضية.”

آنا ماريا ميدروس )بريو(
خالل السنوات الثالث املاضية، عملت آنا ماريا كنائبة الرئيسة للجنة الحوكمة وعضو باملجموعة الفرعية 

للنظام األسايس وعضو مبجموعة العمل لخدمات العضوية ومنذ أغسطس /آب 6102 كرئيسة ملجموعة العمل 

لنمو العضوية. وإن آنا ماريا ملتزمة نحو منو الحركة حيث تعمل مع املنظامت األعضاء املحتملة لالنضامم إىل 

الجمعية العاملية وإلمداد املنظامت األعضاء بقيمة متزايدة للخدمة حيث تقوم بالتوجيه اإلسرتاتيجي والعمل 

نحو تقديم العرض واملساندة بخدمة معدة خصيصاً وتحديد مناذج التقديم املبتكرة لزيادة اإلمتداد مع تدعيم 

الحوكمة بالجمعية العاملية وإمداد املنظامت األعضاء بتجارب عملية جيدة للحوكمة.

“يحتاج املجلس العاملي االسرتاتيجي إىل الجراءة وأن يكون مبدعاً يف خلق القيمة وأن يكون مصغياً جيداً 

ويستمر يف التفكري يف كيفية تقدمينا خدمات مجدية ملنظامتنا األعضاء وأدواتها بأسلوب فعال يتحىل بالكفاءة. 

إن هديف هو أن مزيداً ومزيداً من الفتيات والشابات بكل أنحاء العامل يعيشوا تجربة مذهلة للمرشدات وفتيات 

الكشافة ورحلة يف القيادة وأن يشعروا بالفخر يف قيادة عاملهم وتغيريه.”

هيفاء أورير )تونس(
كانت هيفاء حتى الوقت الذي أصبحت فيه عضو باملجلس العاملي نائبة املفوضة الرئيسية لفتيات الكشافة يف 

تونس كام عملت أيضاً كمفوضة دولية وعضواً يف املكتب الوطني املسئول عن املرشدات واالتصاالت أون الين 

وعضواً يف املجلس الوطني. وهي تعمل كمديرة ألحدى رشكات السوفتوير.

“أود أن تكون جمعيتنا العاملية مكاناً تستخدم فيه أصوات أعضائها البالغ عددهم عرشة ماليني ملنارصة 

األهداف النبيلة الهامة لنا جميعاً كمواطنني يف العامل، بل أيضاً السامح ملزيد من األصوات املُدّوية لعرشة ماليني 

صوتاً ومزيد من العمل واملبادرات عىل املستوى املحيل.”
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نسخة من حزمة ترشيحات املجلس العاملي بالجمعية العاملية  

الجزء “أ” املستكمل من استامرة ترشيح باملجلس العاملي )امللحق رقم 2(  

الجزء “ب” من استامرة الرتشيح باملجلس الستكامل بياناتها    

الجزء “ج” )استامرة الترصيح( فقط إذا كانت املرشحة ليست عضواً يف منظمتكم العضو  

يُرجى إبالغ  governance@wagggs.org بأنكم تنوون تقديم ترشيح يف أرسع وقت ممكن.

إذا كنت أنت مرشحة: 

يجب استكامل ما ييل وإرجاعه إىل املكتب العاملي يف موعد أقصاه الساعة 
الخامسة مساًء )بتوقيت جرينتش( يوم 31 مارس / آزار 2017 :

استامرة الرتشيح باملجلس العاملي )امللحق رقم 2(  

الجزء “ج” )استامرة الترصيح( فقط إذا كنت لست عضواً باملنظمة العضو التي رشحتِك.  

امللحق رقم 1

قامئة املراجعة
إذا كنتم منظمة عضو:
أرسلوا إىل املرشحات:

þ

þ

þ

þ

þ

þ
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اسم املرشحة:

اسم من اقرتحها:

املنظمة العضو التي اقرتحتها:

املنصب الذي تشغله املرشحة يف املنظمة العضو:

التوقيع: )توقيع إلكرتوين / نقبل التصوير باملسح الضويئ(                التاريخ:                                         

انتخابات املجلس العاملي للجمعية العاملية لعام 
2017

استامرة ترشيحات املجلس العاملي

عىل املرشحة استكامل الجزء ب. 

إذا مل تكن املرشحة قد تم ترشيحها من قبل منظمتها العضو فعندئذ يجب استكامل الجزء ج من قبل املنظمة العضو الخاصة بها. 

يُرجى إرجاع كافة األجزاء الثالثة من هذه االستامرة )األجزاء أ، ب، ج(.

عند استكامل هذه االستامرة، يُرجى إرجاعها عن طريق الربيد اإللكرتوين أو كنسخة ورقية إىل:

36th World Conference 
CONFIDENTIAL – NOMINATIONS 

 WAGGGS, Olave Centre, 
12c Lyndhurst Road 

LONDON NW3 5PQ 
England

 governance@wagggs.org

لتصل يف موعد أقصاه الساعة الخامسة مساء بتوقيت جرينتش يوم 31 مارس /آذار 2017 

يُرجى إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة )صورة فوتوغرافية للوجه إما بصورة JPEG  أو بصورة TIF(. وميكنك أيضاً إرسال صورة فوتوغرافية مطبوعة. سوف 

يتم استخدام الصور الفوتوغرافية كجزء من عملية االنتخابات(.

الجزء أ
تستكمله املنظمة العضو القامئة بالرتشيح 

امللحق رقم 2  حزمة الرتشيحات
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اسم العائلة:  

األسامء األوىل بالكامل: 

اللقب )اآلنسة، السيدة، الدكتورة إلخ.(: 

العنوان للمراسلة: 

رقم هاتف املنزل:                                                                رقم هاتف العمل:  

رقم الفاكس:                                                                  رقم الهاتف الجوال: 

عنوان الربيد اإللكرتوين األسايس: 

عنوان الربيد اإللكرتوين بالعمل: 

تاريخ امليالد:                                                                                 الجنسية: 

أنا،                                                                                                                                                                                              )اسم املرشحة( 

     

الجزء ب 
تستكمله املرشحة )يُرجى الطباعة أو الكتابة بأحرف واضحة(

اسم املرجع )يف السياق املهني( الذي ميكن للجنة الرتشيحات أن تتصل به:

اسم املرجع )من وسط املرشدات / فتيات الكشافة( الذي ميكن للجنة الرتشيحات أن تتصل به:

 التوقيع: )نقبل التوقيع اإللكرتوين أو توقيع باملسح الضويئ(                                        التاريخ:

أقبل ترشيحي باملجلس العاملي.

ولتحقيق ذلك، 

أوافق عىل أن أشرتك يف مقابلة بالهاتف مع عضو أو أعضاء بلجنة الرتشيحات.	 

وافق بأنه يجوز االتصال باملراجع ملساندة طلبي.  	 

أقبل مبادئ الجمعية العاملية كام هي واردة يف النظام األسايس وقيمها. 	 

أعطي ترصيح وفقاً لقانون حامية البيانات يف اململكة املتحدة لعام 8991 ، لتقوم الجمعية العاملية بالتعامل مع بيانايت الشخصية ألغراض طلبي للرتشيح. ميكن تخزين 	 

هذه املعلومات يف صورتها اليدوية أو بالكمبيوتر، شامالً البيانات الواردة يف القسم الثاين من قانون حامية البيانات لعام 1998. 

أؤكد بأن املعلومات الواردة يف هذه االستامرة ومرفقاتها صحيحة ومكتملة. 	 
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املنظمة العضو: )إذا كان ينطبق(

الجمعية الفرعية: )إذا كان ينطبق(

 ترصيح شخيص
يُرجى أن توضح بعدد مائتي كلمة أو أقل، عن أسباب رغبتك يف أن تصبحي عضواً باملجلس العاملي وما هي األشياء التي ميكنك املساهمة بها نحو أعامل الجمعية العاملية

تعيينات تطوعية ومهنية
الوظائف الحالية )يُرجى إعطاء التواريخ(:

املنظمة العضو 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

وظائف تطوعية أخرى 

تعيينات مهنية / تجارية 

الوظائف السابقة )يُرجى إعطاء التواريخ(:

املنظمة العضو 

الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

وظائف تطوعية أخرى 

تعيينات مهنية / تجارية 

املشاركة يف فعاليات الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
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املهارات والخربات
رجى بيان مستوى الخربة املتوفرة لديك يف املجاالت التالية مع إعطاء أمثلة محددة لخربتك يف املجاالت املطبقة.

ملزيد من املعلومات يُرجى استخدام “املهارات املطلوبة” الواردة عىل صفحة 8. وتوضح أمثلة للردود عىل صفحة 62.

يُرجى استعامل 0 يف حالة عدم وجود خربة، L = خربة منخفضة، M = خربة متوسطة،  H = خربة عالية و P = مهنية

مستوىمجال الخربة
املهارة

األمثلةالخربة

قدرة عىل التفكري بطريقة إسرتاتيجية

خلفية مهنية يف املحاسبة/ الشئون 

املالية

خربة يف إدارة إسرتاتيجية التكنولوجيا 

وتنفيذها عىل املستوى التنظيمي األول

املعرفة والخربة يف التسويق

املعرفة والخربة يف تنمية التربعات

مهارات عىل مستوى عايل إلمالء النفوذ 

ومهارات املنارصة وتنمية الرشاكة

خربة يف الحوكمة / الوصاية يف منظمة 

تطوعية/ منظمة غري حكومية/ منظمة 

غري حكومية دولية

خربة داخل منظمتكم العضو يف قيادة 

املشاريع أو برامج العمل بأنحاء 

املنظمة
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تكنولوجيا املعلومات
يتواصل أعضاء املجلس العاملي عن طريق الربيد اإللكرتوين وسكايب عىل مدار العام.

هل لديك حالياً إمكانية التواصل باإلنرتنت بصورة منتظمة؟      نعم          / ال

نعم            / ال  هل تستطيع االستجابة برسعة عىل املراسالت اإللكرتونية؟ 

املهارات اللغوية
القدرة عىل استعامل اللغة اإلنجليزية كلغة عمل يُعد اشرتاطاً ألعضاء املجلس العاملي. وهي رضورية أيضاً لفهم اللغة اإلنجليزية املطبوعة.

يُرجى بيان مهاراتك اللغوية باستعامل املقياس التايل: 

1- لغة األم؛ 2- التحدث بطالقة؛ 3- مستوى متوسط؛ 4- ابتدايئ / أسايس

كتابة                                 قراءة                                 فهم اللغة 

اإلنجليزية

األسبانية

الفرنسية

العربية

غريها...

أمثلة 
مستوىمجال الخربة

املهارة
األمثلةالخربة

التفكري اإلسرتاتيجي

إدارة الشئون املالية

ساهمت يف التخطيط اإلسرتاتيجي للجمعية  مع قيادة الجلسات عن 

طريق استشاري خارجي 

عضو املجلس الوطني M

محاسبة مؤهلة لتخطيط امليزانية السنوية لرشكة ذات عائد 

500,000 دوالر . إدارة االستثامرات مببلغ مليون جنيه إسرتليني مع 

مستشارين مهنيني

املدير املايل لرشكة متتلكها عائلة P
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الجزء ج
 تستكمله املنظمة العضو امللتحقة بها املرشحة  )يف حالة عدم قيامهم برتشيحها(

إىل: )اسم املنظمة العضو(

قد تم ترشيح العضو املذكور اسمه أدناه من منظمتكم العضو النتخابه لعضوية املجلس العاملي، بالجمعية العاملية عام 7102.

االسم:

العنوان:

قام برتشيحها: )اكتب اسم املنظمة العضو(

تعطي/ ال تعطي* موافقتها بخصوص: )اسم املرشحة(

للعمل باملجلس العاملي يف حالة انتخابها يف املؤمتر العاملي عام 2017.

االسم: )يُرجى الكتابة بوضوح(

املنصب يف املنظمة العضو:

التوقيع:                                                                                                          التاريخ:

طلب ترصيح للرتشيح

هذه االستامرة يجب استكاملها فقط يف حالة إ ذا كانت املرشحة ليست عضواُ مبنظمتكم العضو

 ُرجى إرجاع االستامرة بعد استكامل بياناتها إىل املرشحة، يف أرسع وقت ممكن.

نشكركم لتعاونكم
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