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 طلب للترشیحات في اللجان ومجموعات العمل بالجمعیة العالمیة

 2020 - 2018فترة الترشیح: السنوات الثالث 
 

المنظمات األعضاء لترشیح أفراد مؤھلین للعمل في اللجان ومجموعات العمل  ، ندعو2020 – 2018 –توقعاً لبدایة السنوات الثالث 
 التالیة بالجمعیة العالمیة:

 
 مجموعات العمل                     اللجان

 تقدیم عرض القیمة       التدقیق والمخاطر

 اإلثباتات والتقییم       الشئون المالیة

 إستراتیجیات النمو واإلستبقاء                     الحوكمة

 اةاألقالیم النابضة بالحی                             )  2019حتى  عملالترشیحات (غیر متاحة لل

 موارد المتطوعات

 
رة یعكس ھذا الھیكل المقترح مھام الحوكمة األساسیة بالمجلس العالمي باإلضافة إلى مجاالت التنمیة المستھدفة النابعة من األعمال المبتك

ضویة . ویتم تلخیص الغرض والع2020 – 2018في الخطة اإلستراتیجیة ، ونقط العمل الرئیسیة  2017 – 2015في السنوات الثالث 
 مصفوفة المھارات. – 2أسالیب العمل. وتوجد المھارات المطلوبة في الملحق  –بعنوان  1في كل منھا بالملحق 

 
ات المناظرة لھ سوف یتم تحسینھا وإقرارھا من قبل المجلس العالمي الجدید بعد ة بأن ھذا الھیكل ھو نطاق االختصاصیُرجى المالحظ

 .2017المؤتمر العالمي عام 
 

 حقاق واألھلیةاإلست
 

یجب على األفراد من ذوي المھارات والخبرات المطلوبة أن یكونوا مستعدین وقادرین على تلبیة مھامھم لفترة السنوات الثالث. ولكن 
 یُرجى المالحظة بأن مجموعات العمل ربما تقوم بتشغیل متطوعات إضافیات لفترة قصیرة للمساھمة في المشاریع والمھام المرتبطة بفترة

زمنیة محددة خالل السنوات الثالث. ویجب أن تكون كافة المتطوعات متاحات وملتزمات بالمشاركة المجدیة وبصورة مستمرة في 
اإلجتماعات التي تتم عن طریق الھاتف وعبر اإلنترنت ومن آن ألخر بالحضور شخصیاً. وسوف یكون ھناك أیضاً أعمال وأنشطة 

 اعات.للمشاریع للمتابعة بین ھذه االجتم
 

لفترة ثانیة. ویكون أقصى عدد من الفترات في لجنة أو مجموعة ویجوز ترشیح األفراد الذین یعملون بالفعل في لجنة أو مجموعة عمل 
 عمل تابعة للمجلس العالمي ھي مدتان أي ست سنوات باألجمال.

 
نتسبة العضویة). وإذا كانت المنظمة العضو ویجوز ترشیح شخص واحد لكل لجنة أو مجموعة عمل عن طریق منظمة عضو (كاملة أو م

تتكون من جمعیة أو أكثر من الجمعیات الفرعیة، فیجب إستشارة الجمعیات الفرعیة والحصول على موافقتھا على مرشحة واحدة من 
 المنظمة العضو.
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كاملة العضویة أو منتسبة العضویة في یجوز للمنظمات األعضاء ترشیح شخص من منظمتھم الخاصة أو من أي منظمات أعضاء أخرى 
 الجمعیة العالمیة. كما أن غیر األعضاء أیضاً مؤھلین للعمل بشرط أن یلبوا االحتیاجات الخاصة بالخبرة المعینة وذات الصلة.

 
لمدونة السلوك ل التام ملین على االمتثاوكما ھو الحال في أي منصب في الجمعیة العالمیة، یجب أن توافق المتطوعات وأعضاء جھاز العا

توخي الرعایة  سیاسة تعارض المصالح). ویجب – 4الملحق  مدونة السلوك؛ – 3وسیاسة تعارض المصالح بالجمعیة العالمیة (الملحق 
أو الخاصة في تجنب الصراعات المحتملة والصراعات المتوقعة الخاصة باإلفصاح والمتعلقة باألدوار الشخصیة أو المھنیة أو السیاسیة 

غیرھا. فإذا كان لدیكم سؤال فیما یتعلق بوجود تعارض مصالح، یُرجى االتصال بـ كلیر باري، رئیسة الحوكمة: 
Clare.Parry@wagggs.org 

 
 عملیة الترشیحات

 
إستمارة  – 5لقسم المالئم في اإلستمارة الواردة بالملحق یجوز لمنظمتكم العضو ترشیح شخص للجنة أو مجموعات عمل عن طریق تعبئة ا

 ة الذاتیة عن المرشحة.معلومات السیر – 6الترشیحات وتقدیمھا إلى المرشحة مع اإلستمارة الواردة في الملحق 
 

 شیحات.وإذا كانت المرشحة لیست عضواً في منظمتكم العضو، تأكدوا من إستكمال قسم الموافقة الوارد في إستمارة التر
 

 في VolunteerEngagement@wagggs.orgتتحمل المرشحات المسئولیة عن إرجاع اإلستمارات بعد إستكمال بیاناتھا بدقة إلى 
ً  في 2017ناثلا/ تشرین  ربمفون6الموافقیوم األثنین موعد أقصاه   بالتوقیت العالمي. تمام الساعة التاسعة صباحا

 
لة وسوف یقوم أعضاء الفریق العالمي بالجمعیة العالمیة بمراجعة كافة الترشیحات بعد إستالمھا وإستبقائھم من قبل الجمعیة العالمیة في حا

 .ذلك ینطبق مع المرشحات المختارات، عندماظھور أماكن شاغرة و/أو فرص إضافیة. وسوف یتم عمل مقابالت عن طریق الھاتف 
 

 .2017یوافق المجلس العالمي على التعیینات وسوف یتم إخطار المرشحات الفائزات في شھر نوفمبر /تشرین الثاني 
 

 17یُرجى المالحظة بأنھ سیتم دعوة المرشحات الناجحات إلى جلسة إرشادات ألعضاء الجنة أو مجموعة العمل الجدیدة خالل الفترة بین 
 ویجب أن یكن متاحات للمشاركة. 2018ینایر / كانون الثاني  21 –
 

وضروریة للمحافظة شكراً جزیالً لكل المتطوعات الالتي قمن بعمل الترشیحات، ولكل أولئك المتقدمات للترشیح! وإن جھودكم مھمة جداً 
 على حركتنا ومنظماتنا األعضاء متحدة، ومنتعشة ونامیة!
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