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أتقدم بشكري وامتناني لكل ما تفعلونه للمساهمة في نمو حركتنا 
وتأثيرها. وكمنظمات اعضاء فإنكم تتحملون المسئولية األولى 

عن اقتراح اعضاء المجلس العالمي. تقود أعضاء المجلس بشكل 
جماعي الفريق العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

الكشافة، ويضعن االستراتيجات والسياسات والتوجهات لمنظمة 
عالمية أكثر ديناميكية ومالءمة، ويسعين جاهدات لتوفير الدعم 

والقيمة المتزايدين للمنظمات األعضاء.

يلتزم المجلس العالمي باالصغاء والتعلم المستمر، واالبتكار 
واإلنفتاح والشمولية والحفاظ على بيئة تعاونية وملهمة للموظفين 

والمتطوعات من أجل الوفاء برسالة ورؤية الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة.

ونتيجة لذلك، قرر المجلس العالمي اتاحة الفرصة لشابة دون سن 
الثالثين لالنضمام الى المجلس العالمي عن الفترة المتبقية من 

السنوات الثالثة التي تنتهي عام 2020، لملء المنصب الشاغر 
الذي نشأ عن إستقالة آن جياز وهذا يتماشي مع القسم 14.4.1 

من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة: 
“ يتم ملء األماكن الشاغرة بين أعضاء المجلس المنتخبين بأفراد 

معتمدين، شريطة أنه في حالة إذا أدى هذا األجراء الى عدم وجود 
عضو في المجلس العالمي من الشابات دون سن الثالثين )أو 

كانت كذلك وقت انتخابها( ، ويجوز للمجلس العالمي أن يعين بدال 
من ذلك عضواً بديالً شابة دون سن الثالثين وقت تعيينها لشغل 

هذا المنصب الشاغر حتى نهاية فترة الثالث سنوات تلك “. 

ويشعر المجلس العالمي بأن لدينا األن فرصة رائعة للعمل من 
اجل تنفيذ القرار 32 الصادر من المؤتمر العالمي السادس 

والثالثين، الذي دعى الى أجراء مراجعة ومجموعة محددة من 
األجراءات لزيادة عدد الشابات الالتي يشغلن مناصب قيادية في 

الحوكمة.

يرى المجلس العالمي انه باستطاعة شابة المساعدة  بشكل هادف 
في تحديد العوائق التي تواجهها الشابات في المشاركة في مجال 

الحوكمة وصنع القرار عبر الحركة، والمساهمة بأفكار نحو توفير 
فرص أكبر وبيئة مواتية لتطوير الشابات على المستوى العالمي. 

ونحن نبحث بشكل خاص عن شابة تكمل مهاراتها مهارات 
اعضاء المجلس العالمي الحالى، مثل الخبرة في مجال المناصرة، 
والسياقات الدولية/ العالمية / عبر الثقافات ، تنمية الموارد، وسائل 
التواصل األجتماعي ، واستراتيجية اإلتصاالت وإدارة التكنولوجيا 

، والتنوع والشمولية ، والتأثير، واألدلة والتقييم.

وبالمثل، نؤمن بأن التطوع في المجلس العالمي سيكون فرصة 

رائعة للتطوير المهني والشخصي لشابة، حيث تعمل هذه الفرصة 
على توسيع تفكيرها األسترتيجي وتأثيرها، وتتطلب تأقلمها مع 

التعقيدات وتقبلها لمنظورات جديدة وكذلك االعتماد على معرفتها 
وطاقتها األنتاجية ومهارتها في القيادة. وسيتم دعمها من خالل 

برنامج توجيهي شامل ورعاية مخصصة للنجاح في دورها 
وإتاحة الفرصة لتعزيز مهاراتها القيادية الدولية وتوسيع نطاقها.

إننا ندعو المنظمات األعضاء لترشيح شابات ما دون عمر 
الثالثين لهذا المنصب. ونحن نقدر بشكل كبير شراكتكم النشطة 
وحكمكم السديد في تحديد الشابات األكثر موهبة وتنوعاً وشغفاً 

لالنضمام الى الفريق العالمي بالجمعية العالمية على مستوى 
المجلس.

وسوف تجدوا في هذا الكتيب معلومات عن دور ومسؤليات 
أعضاء المجلس العالمي باألضافة الى تفاصيل عن أعضاء 

المجلس العالمي الحالى. واذا كان لديكم متطوعة متميزة تحت 
سن الثالثين تتمتع بالرؤية والمهارات والتفاني لخدمة حركتنا على 

مستوى الحوكمة العالمية، يرجى مراجعة المواد التالية والتفكير 
مليا في تقديم ترشيح.

إذا كان لديكم أي أسئلة أخرى يرجي األتصال بـ  : جريس آن 
كريشلو Grace-Anne Crichlow، رئيسة لجنة الترشيحات 
، gracea.crichlow@wagggs.org, أو نيكوال لورانس 
Nicola Lawrence ، رئيسة الحوكمة في المكتب العالمي،  
governance@wagggs.org  واللتان يسعدهما التحدث 

اليكم

مقدمة من رئيسة المجلس العالمي 

Ana Maria Mideros آنا ماريا ميديروس
World Board Chair رئيسة المجلس العالمي

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
 World Association of Girl Guides and Girl

Scouts



إذا كنتم راغبين في ترشيح شخص للمجلس العالمي، فيجب عليكم 
إكمال بيانات الجزء “أ” من إستمارة الترشيح المرفقة وإرسالها 

الى المرشحة، مع:
أوال: نسخة من هذا الكتيب

ثانيأ: الجزء “ب” من االستمارة، طلب معلومات السيرة الذاتية
ثالثا:  الجزء “ج “، استمارة التصريح التي يجب أن تستكملها 
المرشحة فقط إذا لم تكن المرشحة عضوا في المنظمة العضو 

الخاصة 
ومرفق طيه نسخ من جميع الوثائق المذكورة أعاله، وهي متاحة 
ايضا على موقع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على 

.www.wagggs.org األنترنت

يجب على منظمات األعضاء أن يوضحوا للمرشحات بأن 
المرشحات أنفسهن مسؤوالت عن إعادة جميع المعلومات الى 

العالمي في موعد اقصاه الساعة  17:00  )بتوقيت جرينتش( 
من يوم 25 يوليو/ تموز 2018.

ويجب على المرشحة إرجاع مايلي الى المكتب العالمي:
أوال: الجزء “أ” من االستمارة 

ثانيا: الجزء “ب” من االستمارة ، طلب معلومات السيرة الذاتية
ثالثا: صورة فوتوغرافية حديثة لها، وإن أمكن فيديو قصير

رابعاُ: إذا لزم األمر، الجزء “ج” ، استمارة التصريح

يجوز لجميع المنظمات األعضاء تقديم أسماء مرشحات من أي 
منظمة عضو، وتتوفر حرية التشاور بين المنظمات األعضاء مع 

بعضها البعض.

ندعو المرشحات إلى تقديم عرض فيديو قصير كجزء من 
ترشيحهن ) أنظر الملحق 3(.

قد تقترح لجنة الترشيحات اسماء مرشحات محتمالت الى 
المنظمات األعضاء للنظر فيها ، تتخذ المنظمة العضو القرار 

النهائي بشأن ما إذا كانت ترغب في ترشيح المرشحة المقترحة.

وعندما تكون المنظمة العضو إتحادا بين جمعيتين أو أكثر، يجب 
على المنظمة العضو التشاور مع الجمعيات الفرعية قبل تقديم 

الترشيح. 
ولن يتم قبول الترشيحات إال من المنظمات األعضاء ، وليس 

مباشرة من الجمعيات الفرعية.

وصف عملية الترشيح

اإلجراءات بعد الترشيح
 

سوف يقوم المكتب العالمي بإحالة كافة الترشيحات الى لجنة 
الترشيحات التي يمكن أن تتشاور مباشرة مع المنظمة العضو التى 
قامت بالترشيح، إذا كان لديها أي استفسارات. وسوف تقوم لجنة 

الترشيحات باالتصال بالمرشحات مباشرة لمناقشة طلبات الترشيح 
المقدمة منهن لضمان تقديم كافة المعلومات عن المرشحات 

بطريقة متسقة.

إذا كان لدى لجنة الترشيحات مخاوف كبيرة بشأن قدرة المرشحة 
على العمل كعضو في المجلس العالمي ، فسوف تتصل رئيسة 
لجنة الترشيحات بالمنظمة العضو وتناقش هذه المخاوف. وقد 
تقرر المنظمة العضو آنذاك سحب المرشحة أو االستمرار في 

عملية الترشيح. وهذا الجزء من األجراءات سري للغاية. 

سوف تقوم لجنة الترشيحات باالتصال بأشخاص مرجعيين 
للحصول على أراءهم بشأن المرشحة.

سُيطلب من المرشحات حضور مقابلة هاتفية باللغة األنجليزية 
وعلى حساب الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، والتي 
سوف تستغرق حوالى ساعة واحدة. وهذه المقابلة للتأكد من أن 

المرشحة مؤهلة لهذا المنصب، وانها لن تشغل اي مناصب مهمة 
أخرى في المنظمة العضو في حالة انتخابها ، ولنتاكد من أننا قد 

حصلنا على افضل أمثلة لمهاراتها وخبراتها .

في حالة وجود منظمة عضو تتألف من جمعيتين فرعيتين أو 
أكثر، ستقوم لجنة الترشيحات بالتواصل مع المنظمة العضو التي 

قامت بالترشيح فقط على أساس أن المنظمة العضو قد قامت 
بتسوية الترشيح مع الجمعية الفرعية المعنية قبل تقديم الترشيح.



1 يونيو/حزيران- 25 يوليو/ 
فتح الدعوة لترشيح شابات دون سن الثالثين من المنظمات االعضاءتموز 2018

إغالق باب الترشيحات في الساعة 17.00 )بتوقيت جرينتش(25 يوليو/ تموز 2018

26 يوليو/تموز- 7 أغسطس/ 
آب 2018

تتم دعوة المرشحات ألجراء مقابلة هاتفية مع لجنة الترشيحات. 
خالل هذه الفترة، ستسعى لجنة الترشيحات إلى الحصول على معلومات من األشخاص المرجعيين 

وفحصها.

تقوم لجنة الترشيحات بتقديم قائمة بالمرشحات الى رئيسة المجلس العالمي8 أغسطس/ آب 2018

15-8 أغسطس/ آب 2018
إعداد وثائق المرشحات لعناية المركز العالمي 

فرصة للمرشحات للتحدث بشكل غير رسمي مع عضو أو اكثرمن أعضاء المجلس العالمي خالل هذه 
الفترة.

يراجع المجلس العالمي المستندات المتعلقة بالمرشحات.22-16 أغسطس/ آب 2018

قد يتم دعوة المرشحات الى مقابلة هاتفية مع اللجنة تضم بعض أعضاء المجلس العالمي.29-23 أغسطس/ آب 2018

7 سبتمبر/ ايلول 2018
سيتخذ المجلس العالمي قراره بشأن تعيين شابة دون سن الثالثين في عضوية المجلس العالمي

بعد ذلك يتم ارسال اخطار كتابي الى المرشحة الفائزة والى جميع المرشحات الالتي لم ينجحن.

االسبوع ابتداء من 17 سبتمبر/ 
إعالن عام للمنظمات األعضاء بالقرار الذي اتخذه المجلس العالمي.ايلول 2018

الجدول الزمني المقترح



األعضاء الحاليون بالمجلس العالمي

تنتهي مدتها فيمنتخبة اإلسم

20142020آنا ماريا مديروس     الرئيسة )بيرو(  

20142020ناتاشا هيندريك   )استراليا(

20142020نادين كازي )بروندي(

20142020كوني ماتسوي )الواليات المتحدة األمريكية(

20142020هيفاء اورير )تونس(

20172023كاترينا أغروجياني )اليونان( 

20172023نورماله باهرودين )ماليزيا(

20172023تاشيا باتستون )كندا(

20172023هايدي جوكينن )فنلندا(

20172023نتومبيزين ماضيبي )جنوب أفريقيا (

20172023جين واشيرا )كينيا(

20162019 رائدة بدر )األردن(، رئيسة االقليم العربي

20162019 ماريبيل ماريناس )الفلبين ( ، رئيسة اقليم آسيا باسيفيك

20162019زوي رازونيانا )مدغشقر(، رئيسة اقليم أفريقيا

20162019جوي روزينبرج )الواليات المتحدة األمريكية( ، رئيسة اقليم األمريكتين

20162019مارولين سلوزترز )هولندا(، رئيسة اقليم أوربا 

أشخاص معتمدون عن الفترة 2020 – 2017
جيليان فان تيرناوت )ايرلندا(

كاترين ايروين )المملكة المتحدة(



شهادات من أعضاء المجلس العالمي الحالي

بصفتى عضوا في المجلس العالمي، فإنني استلهم قوة وتأثير حركتنا 
وأقدر فرصة المساهمة في توجيه وتشكيل مستقبل الجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة.

لقد كانت الفترة التي قضيتها في المجلس العالمي من التجارب المثرية 
والغنية بالمعرفة والقناعة فقد طورت مهارات جديدة واستطعت أن 
أوسع مداركي وفهمي وتحديت أفكارى ودربت نفسي على االبتكار 
والتخطيط للمستقبل، باالضافة الى تعزيز قدرتي في مجاالت اإلدارة 

والتدقيق والمخاطر واألدلة والتقييم، وذلك ضمن امور أخرى. 

لديكم الفرصة لتمثيل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
خارجيا والتعرف على أشخاص رائعين وإنشاء شبكة عالمية من النساء 

الملهمات اللواتي تعملن معهن وتتعلمن وتشاطرن التطلعات معهن.

وكعضوة في المجلس العالمي، فإنك تحتاجين الى التزام شخصي 
وانضباط وتخصيص الوقت لالضطالع بمسؤلياتك ، ولكن جميع جهودك 
جديرة باالهتمام عندما تقومين بتعزيز التقدم والتغيير األيجابي وتوفير 

المزيد من الفرص لمزيد من الفتيات والشابات حول العالم.

إنني أشجع الشابات القادرات والملتزمات أن ينتهزن هذه الفرصة 
المذهلة في رحلتكم القيادية.

آنا ماريا مديروس     

لقد كان األنضمام للمجلس العالمي هو بالضبط ما كنت 
اتمناه : فرصة للمساعدة في تشكيل حركة المرشدات وفتيات 

الكشافة، لضمان حصول أكبر عدد ممكن من الفتيات على 
الفرص الرائعة التي حصلت أنا عليها، ولمساعدة هذه 

المنظمة العظيمة على النجاح.

لقد كان هذا أكثر بكثير مما كنت اتوقعه: لقد تعلمت مهارات 
جديدة، وتعلمت أن أوسع مداركي، والعمل بطرق وسياقات 
مختلفة، وأنا اتحدى نفسي بصورة أكثر كل يوم، وفوق كل 

هذا استمتعت بصحبة األشخاص الذين يمثلون التنوع والثراء 
الذي تمتلكه الجمعية العالمية.

ربما يشعر المرء بالتخوف في البداية كعضو في المجلس 
العالمي ، ولكن المجلس لعالمي يعمل كفريق، والشك أن 

الدعم الذي ستحصلين عليه سيالشي هذه المخاوف ويحفزك 
للعمل! فبمجرد قفزك الى داخل الحلبة فلن تندمي على ذلك.

هيفاء اورير

بعد انضمامي الى المجلس العالمي في منتصف المدة عام 2016، أدرك مدى اثارة الموقف بالنسبة الى الوافدين الجدد، ومع ذلك ، 
أعلن من تجربتي الخاصة أن المجلس العالمي هو فريق رائع من الزميالت الالتي يعملن لتشجيع ودعم بعضهن البعض بطرق عديدة. 
شعرت باالرتياح لطرح كافة االسئلة والتوضيحات التي أحتاجها، وكان اعضاء المجلس العالمي األخريات حريصات على التوضيح، 

مراراً وتكراراً. وحقيقة انني كنت ناشطة بالفعل على المستوي الوطني في منظمتى، فقد تمتعت بالخبرة من التطوع على المستوى 
االقليمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة: كما أن مشاركتي على المستوى العالمي قد أمدتني بالكثير من األدوات للعمل مع 

المجلس العالمي. ولقد شعرت أن تجربتي السابقة كانت تحضيراً واستعداداً رائعاً ألعمال المجلس العالمي. 

لذلك فإنني على يقين من أنه إذا كان لديكن مثل هذه التجربة أيضا فلن تجدن أي صعوبات في بيئة عمل المجلس العالمي. وصدقوني 
إذ أقول لكم أن أن هناك 16 متطوعة مستعدة لدعمكن بأي طريقة ممكنة!

هايدي جوكينن



منذ عدة سنوات مضت، قالت لي إحدى الموجهات بأنني سوف أستفيد من تطوعي بحركة المرشدات فقط بقدر ما أنا مستعدة إلعطائها. ولقد 
كانت هذه الكلمات على صواب، فقد تحققت خالل وجودي في المجلس العالمي. لقد تطلب دوري في المجلس العالمي التزاماً وجهداً، ولكن 

المكافأة الشخصية كانت مثرية للغاية. لقد تعلمت كيف أقوم بتوفيق اسلوب حياتي الستيعاب اجتماعات الفريق العالمي والوفاء بمسؤليات المجلس، 
وسافرت الى أماكن لم أذهب اليها من قبل وقمت بتكوين صداقات جديدة من جميع أنحاء العالم . وكان من المحتم أن يتوافر لدّي الدافع الذاتي 
والحافز لقضاء الوقت في تعلم مهارات جديدة والعمل في مشاريع المجلس العالمي. وقد طَور هذا مهاراتي في االستراتيجية والتخطيط وأطر 

السياسات، وتصميم األعمال، والهياكل التنظيمية، واالتصاالت ، والرصد والتقييم ، وما الى ذلك والتي ستساهم جميعها في الجهود المهنية 
والتطوعية في المستقبل. لقد واجهت التحدى بأن أصغي الى وجهات نظر مختلفة واتفهمها ، ومن ثم فقد تفهمت بشكل أعمق ما تعنيه الحوكمة 

في منظمة عالمية والمسؤوليات التي تأتي مع ذلك. 

بل أهم من ذلك، أعتقد أن الجهد الذي أقوم به في دوري بالمجلس العالمي سيحدث فارقا في حياة ماليين الفتيات الالتي ينضممن الى حركة 
المرشدات فتيات الكشافة الباحثات عن المرح والصداقة وفرص االنتماء الى الشقيقات على الصعيد الدولى.

يتطلب توفير وقتك ومهارتك لكي تصبحين عضواً في المجلس العالمي التزاماً شخصيا. ولكن ليس لدى ادني شك أنها ستكون من أكثر الرحالت 
المذهلة في حياتك!

ناتاشا هيندريك   

أشعر بالحماس بالمساهمة في رسالة الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة، لتمكين النساء والشابات 
من تطوير امكاناتهن على أكمل وجه والتأثير على 
جيلهن. إنني أجلب خلفيتي وخبرتي لتعزيز تطور 

ونمو حركة المرشدات وفتيات الكشافة على الصعيد 
العالمي في مجاالت اإلدارة والقيادة ونمو العضوية 

والمناصرة.

نادين كازي

كشابة متطوعة في أنشطة المرشدات، لم أتخيل انه في يوم 
من األيام، سأكون عضوا في المجلس العالمي، وعندما اتيحت 
لي الفرصة ألترشح في عضوية المجلس العالمي، أخذت وقتاً 

للتفكير في الدور وكيف يتوافق هذا مع مهاراتي وكيف يمكنني 
المساهمة على وجه أفضل في نمو الجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة.

لقد منحني هذا الدور فرصة لإلستفادة من مهاراتي وخدمتى 
مع فريق رائع يتقاسم غرضاً مشتركاً. وباالضافة الى ذلك، لقد 

حققت نمواً على المستوى الشخصي والمهني.

هذه فرصة رائعة بالنسبة لك، للمساهمة على المستوي العالمي 
في الحركة التي انت متحمسة لها. اشجعك على تقديم طلب 

ونتطلع الى الترحيب بك في المجلس العالمي ولنخدم معاً »من 
أجل عالمها"!

جين واشيرا
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دور ومسؤليات المجلس العالمي
تقع على عاتق المجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشافة المسئولية العامة عن توجيه المنظمة وحوكمتها ومراقبتها، 
والمجلس مسؤول بشكل جماعي عن االمتثال للمتطلبات التشريعية 

والتنظيمية ذات الصلة في المملكة المتحدة.

ولذلك فأن وظيفة عضو المجلس العالمي تحمل واجبات ومسؤوليات 
قانونية. إنه دور تطوعي ينبغي القيام به ألنكن ملتزمات بتعزيز مقاصد 

وأهداف الجمعية العالمية، ولديكن المهارات والخبرات والصفات 
الشخصية الالزمة ألجل اإلدارة االستراتيجية لهذه المنظمة العالمية 

المعقدة.

ولكي تكوني عضوا في المجلس العالمي يجب أن يزيد عمرك عن 16 
عاما . ويجب أال تتصرفي بصفتك وصية إذا كنت غير مؤهلة بموجب 

قانون الجمعيات الخيرية بالمملكة المتحدة وهذا يشمل مايلي:

أن تكوني مستبعدة كمديرة لشركة   .1
أن تكوني مدانة في جريمة تنطوي على عدم االمانة أو   .2

الخداع )مثل األحتيال(
في حالة اإلفالس دون رد لالعتبار )أو خاضع للمصادرة في   .3
استكلندا(، أو تم إجراء تسوية او ترتيبات حالية مع الدائنين بما في ذلك 

الترتيب الطوعي الفردي. 
إذا تم استبعادك كأمينة ألي مؤسسة خيرية من قبل لجنة   .4

الجمعيات الخيرية البريطانية أو )المحكمة ( بسبب سوء السلوك أو سوء 
اإلدارة. 

يقوم موظفو المكتب والمتطوعات بالجمعية العالمية بإجراء العمليات 
اليومية في ظل القيادة واإلشراف الشاملين للمجلس العالمي. 

وصف دور عضو المجلس العالمي:
مسئول أمام:

رئيسة المجلس العالمي 

الدورالرئيسي: 
تحديد الرسالة والرؤية واالستراتيجية والسياسات رفيعة المستوي 
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في إطار الصالحيات 

والقيود المفروضة على أغراضها الخيرية واألدوات الحاكمة وضمن 
سلطتها المفوضة من المؤتمر العالمي.

المسؤوليات: 

ضمان امتثال الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لنظامها . 1
األساسي والئحتها الداخلية ولقانون الجمعيات الخيرية اإلنجليزية 

وألي تشريعات أو لوائح أخرى ذات صلة.
التأكد من أن الجمعية العالمية تركز على أهدافها على النحو . 2

المحدد في النظام األساسي والالئحة الداخلية، وضمان استخدامها 
لمواردها حصريا في دعم األهداف.

المساهمة في دور المجلس العالمي في تقديم التوجيه األستراتيجي  . 3
ووضع سياسة شاملة.

المساهمة في تحديد الغايات ووضع األهداف ثم تقييم األداء مقابل . 4
األهداف المتفق عليها.

دراسة اهتمامات حركة المرشدات وفتيات الكشافة ككل والتصويت . 5
لصالح الحركة ككل.

مراجعة األستراتيجة بصفة منتظمة، والنظر في التغييرات في . 6
البيئة الخارجية التي قد تؤثر على الخطة، والحاجة المستمرة 
للتغييرات التي قد يلزم إجرائها لضمان استمرارها على صلة.

األضطالع بمهام وواجبات المجلس العالمي على النحو المحدد في . 7
المادة 13 في النظام األساسي والالئحة الداخلية للجمعية العالمية 

للمرشدات وفتيات الكشافة.
حضور االجتماع السنوي للمجلس العالمي والمؤتمر العالمي الذي . 8

يقام كل ثالث سنوات والمساهمة الفعالة في أعمالهم من خالل 
اإلعداد الفعال والكافي والمشاركة الكاملة والمستنيرة.

المشاركة في التقييم المنتظم ألداء المجلس العالمي.. 9
انشاء والحفاظ على قيم الجمعية العالمية والحفاظ على اسمها . 10

الجيد.
ضمان إدارة فعالة للجمعية تتميز بالكفاءة. . 11
ضمان األستقرار المالي للجمعية وحماية وإدارة ممتلكات الجمعية . 12

العالمية لضمان االستثمار المناسب والسليم ألموالها.
وضع سياسة المخاطر اإلستراتيجية والتنظيمية، ومراجعة سجل . 13

المخاطر وضمان تنفيذ إجراءات تخفيف حدتها.
تعيين الرئيس التنفيذي األول ومراقبة أدائها في هذا الدور.. 14
القيام بالمهام على النحو المطلوب، والتي تنطوي على السفر. . 15

وقد تكون بعض الزيارات المتعلقة بالسفر في مسار الذهاب الى 
اجتماعات المجلس العالمي أو منه.

تمثيل الجمعية العالمية في الفعاليات الخارجية. . 16
استخدام أي مهارات ومعارف وخبرات محددة لمساعدة المجلس . 17

العالمي في التوصل الى قرارات سليمة- وهذا يشمل مراجعة 
المقترحات، وقيادة المناقشات وبدئها، وتقديم المشورة أو التوجيه 

بشأن المبادرات الجديدة واالستفادة من أي خبرة متخصصة 
وغيرها من الخبرات.

الموافقة على اختصاصات اللجان الدائمة ومجموعات العمل التابعة . 18
للمجلس العالمي.



التصديق على التعيينات في اللجان الدائمة ومجموعات العمل . 19
التابعة المجلس العالمي 

توفير الهياكل واإلدارة الفعالة ألصحاب المصلحة حسب طلب . 20
المنظمات اإلعضاء والشركاء والمانحين حسب االقتضاء.

أن يكون العضو على استعداد للخدمة في: . 21
1. أحدى لجان أو مجموعات العمل بالمجلس العالمي 

2. كرئيسة للجنة أو مجموعة عمل
3. كعضو في مجموعة مهام أنشأت لتحقيق مهمة محددة أثناء 

اجتماعات المجلس العالمي وبينها 
 يتم تنفيذ قدر كبير من عمل المجلس العالمي عن طريق . 22

المراسالت والبريد األلكتروني. ويتوقع من جميع األعضاء )ممن 
لهن حق التصويت أو األعضاء بحكم مناصبهم(:

1. التعامل الفوري مع جميع المراسالت.
2. إحاطة المكتب العالمي علماً بالعناوين البريدية وأرقام 

الفاكس وعناوين البريد األلكتروني وأرقام الهاتف. وهذا يشمل 
أتخاذ ترتيبات األتصال، إذا كان غائبا من العنوان المعتاد ألي 

مدة من الوقت. 
توقيع عقد الوصاية واإللتزام به ويشمل ذلك اتفاقية السرية وإقرار . 23

الوصاية وإعالن تضارب المصالح عند انتخاب المجلس العالمي ثم 
سنويا بعد ذلك. 

الحفاظ على سرية جميع المسائل المتعلقة بالمجلس العالمي . 24
ومجموعات العمل واللجان، حتى يتم إصدار المعلومات رسميا.

إبراز سلوكيات يحتذى بها وايجابية وفعالة للمتطوعات في جميع . 25
األوقات، والضمان أن تكون قيم الجمعية العالمية محورية في 

جميع عمليات صنع القرار.

 
مواصفات عضو المجلس العالمي

من المتوقع أن يساهم أعضاء المجلس العالمي في: 

األلتزام بأهداف ومقاصد الجمعية العالمية واإلهتمام والحماسة   •
االستباقية لتشكيل وتقديم المشورة بشأن مستقبل المنظمة.

المساهمة بالمهارات والخبرات الخارجية ذات الصلة   •
المستمدة من خلفية مهنية أو مجتمعية خارج الجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة.
الرغبة في تخصيص الوقت والجهد في كل من التحضير   •

وحضور اجتماعات المجلس العالمي  )عادة اسبوع واحد سنويا(
الحكم المستقل السديد والقدرة على إعطاء تحدي بٌناء .  •

القدرة على التفكير بشكل خالق واستراتيجي.  •
فهم وقبول الواجبات والمسئوليات واأللتزامات القانونية لدور   •

المجلس العالمي. 
القدرة على تمثيل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   •

داخل حركة المرشدات وفتيات الكشافة وخارجها. 
معرفة عامة جيدة بالتحديات والفرص التي تواجه الفتيات   •

والشابات بجميع أنحاء العالم.
القدرة على العمل بفاعلية كعضو في الفريق مع المساهمة من   •

منظور مستقل. 

مهارات اتصال قوية والقدرة عل تحليل وتفسير المعلومات.   •
حساسية ثقافية والقدرة على العمل في سياق عالمي ومتعدد   •

الثقافات.
القدرة على التواصل بسهولة باللغة اإلنجليزية شفاهياً وكتابياً.  •

يجب أن يكون عمر عضوة المجلس 16 عاماً على األقل.



هذه المباديء ستحكم عملنا كأعضاء بالمجلس العالمي: 

نحن بصفة شخصية جديرات بالثقة. ويمكننا الوثوق ببعضنا • 
البعض لدعم وتنفيذ قرارات المجلس العالمي. 

نحن نضمن أن عملية صنع القرار شمولية، حتى نتمكن من • 
إتخاذ خيارات مستنيرة. 

نحن مسئوالت . نحدد مواعيد نهائية واقعية وتتحمل كل • 
عضو مسؤولية الوفاء بالمواعيد النهائية المتفق عليها. وتلتزم 

باإلبالغ في وقت مناسب إذا منعتها الظروف من الوفاء 
بالموعد النهائي.

نحن واقعيات، نسمح بالوقت الكافي إلتخاذ قرارات مستنيرة • 
وإدارة عبء العمل بحيث يكون قابأل للتنفيذ. 

نحن نتحلى بالشفافية في عملياتنا وفي صنع القرار.• 
نحن نحترم السرية. • 
نحن منفتحات بين أنفسنا وعلى استعداد أن ُنعّبرعن • 

المخاوف.
نحن ال ندع شخصاً يفشل أبداً عن عمد. • 
نتواصل بشكل فعال من خالل التحدث ببطء وبوضوح، • 

ومن خالل االستماع بنشاط. ونتذكر أن األختالفات في اللغة 
واللهجات والمصطلحات يمكن أن تعيق التواصل. نتحمل 

مسئولية السؤال اذا لم نفهم شيئاً.
نحن نحترم بعضنا البعض ونتحلى باللباقة وال نصدر أحكام • 

مسبقة. 
نشارك بنشاط في المناقشات والمساهمة في المناقشات عبر • 

االنترنت. ونشجع أولئك الذين ليس لهم صوت مسموع 
ليساهموا كما يساهم األخرون. 

نقرأ جميع المواد ونطرح األسئلة إذا كانت هناك عناصر ال • 
نفهمها .

نحن حاسمات وعلى استعداد التخاذ قرارات صعبة • 
ومستعدات لالعتراف إذا كان هناك حاجة إلعادة النظر في 

مدونة قواعد السلوك األخالقي 

القرارات المتخذة.
نحن ندعم ونرعى بعضنا البعض.• 
سلوكنا ايجابي وننهج عملنا بشكل ايجابي.• 
نقوم بتجسيد قيم الجمعية العالمية.• 
نركز على الرسالة ونفكر بشكل استراتيجي بدال من التفكير • 

العملياتي.
نحن وكالء جيدون لموارد الجمعية العالمية للمرشدات • 

وفتيات الكشافة.
نحن على علم بالعالم حولنا ومدى حساسية القضايا العالمية.• 
نحن نعمل في شراكة – كعضو مع عضو بالمجلس العالمي، • 

وكمتطوعات مع موظفين، نحن العبات في الفريق ونتعاون 
معاً.

نتحلى بالمرونة والعقلية المنفتحة وقابالت للتكيف.• 
نتمتع بروح المرح والزمالة.• 
نحرص على أن يدرك كل األعضاء اإلجراء المستخدم • 

لتطوير هذه القواعد، وأن جميع األعضاء يعرفن مبادئها 
ويطبقنها.



قائمة التدقيق

إذا كنتم منظمة عضو

أرسلوا الى المرشحات:  

نسخة من كتيب المعلومات الخاص بالمجلس العالمي بالجمعية العالمية• 
الجزء أ من استمارة الترشيح بالمجلس العالمي بعد استكمال بياناته )الملحق 2(• 
الجزء ب من استمارة الترشيح بالمجلس العالمي لتقوم المرشحة باستكماله )الملحق 2(• 
الجزء ج )استمارة التصريح( فقط إذا لم تكن المرشحة عضواً في منظمتكم العضو )الملحق 2(.• 

   
يرجى ابالغ governance@wagggs.org بأنكم تنوون تقديم ترشيح  في أسرع وقت.

إذا كنِت مرشحة 

استكملى مايلي وأرجعيه الى المكتب العالمي في موعد أقصاه الساعة 17.00 )بتوقيت جرينتش( من يوم 25 يوليو/تموز 2018 :

الجزءآن  أ ، ب من استمارة الترشيح بالمجلس العالمي )الملحق2( ويشمل ذلك صورة فوتوغرافية ويوصى بأرسال فيديو قصير عنِك• 
الجزء ج )استمارة التصريح( فقط إذا لم تكوني عضواً فى المنظمة العضوة التي رشحتك )الملحق2(• 

الملحق 1



استمارة ترشيح لعضوية المجلس العالمي 

تستكمل المنظمة العضو التي تقوم بالترشيح الجزء أ. وتستكمل المرشحة الجزء ب.

في حالة عدم ترشيح المرشحة من قبل منظمتها العضو فعندئذ يجب على منظمتها العضو أن تقوم باستكمال الجزء ج.
 

يرجى ارجاع كافة األجزاء الثالثة من هذه االستمارة )أ، ب، ج(.

بعد استكمال البيانات ، يرجى ارجاعها عن طريق البريد األلكتروني أو بالبريد الى: 

 CONFIDENTIAL – WORLD BOARD NOMINATIONS, WAGGGS World Bureau, Olave Centre, 12c : بالبريد
Lyndhurst Road, LONDON NW3 5PQ, England

governance@wagggs.org  : بالبريد األلكتروني

لتصل في موعد أقصاه الساعة 17:00 )بتوقيت جرينتش( من يوم 25 يوليو/تموز 2018 

يرجى إرفاق صورة فوتوغرافية حديثة )صورة شخصية بصيغة JPEG أو TIF ( أو إرسال صورة مطبوعة )من النوع المستخدم بجواز السفر(. 
ومن المستحسن أن ترسلي ايضا مقطع فيديو قصيراً عنِك.

إشعار الخصوصية 
يرجى مالحظة أن المعلومات الشخصية المقدمة كجزء من استمارة الترشيح هذه سيتم استخدامها فقط ألغراض معالجة الترشيح الخاص بِك وسوف 

تتم معالجتها من قبل الجمعية العالمية لمرشدات فتيات الكشافة طبقا للوائح المملكة المتحدة لحماية البيانات.

سوف يتم تخزين المعلومات من قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في استمارات معدة يدويا واستمارات ألكترونية. وسوف تكون هذه 
المعلومات متاحة ومشاركة فقط مع أعضاء موظفي المكتب العالمي واعضاء لجنة الترشيحات وأعضاء المجلس العالمي.

بالنسبة للمرشحات الالتي لم يحالفهن الحظ، سيتم األحتفاظ بالمعلومات لمدة أقصاها 6 أشهر بعد تاريخ إغالق الترشيحات، وبعد ذلك سيتم اتالفها.

الملحق 2

الجزء أ

إسم المرشحة

إسم من إقترحها 

المنظمة العضو التي اقترحتها

المنصب الذي يشغله الشخص الذي اقترحها في 
المنظمة العضو

تفاصيل االتصال بالشخص الذي اقترحها

بريد ألكتروني

هاتف

سكايب

التوقيع ) نقبل التوقيع اإللكتروني/ أو باستخدام 
الماسح الضوئي(

التاريخ



الجزء ب
تستكمله المرشحة )يرجى الكتابة أو استعمال حروف واضحة( 

اسم العائلة

األسماء األولى )بالكامل(

اللقب )أنسة/ سيدة ،متزوجة سابقة 
،... الخ(

تفاصيل االتصال

عنوان المراسالت

عنوان البريد إاللكتروني )منزل(

عنوان البريد إاللكتروني )عمل(

رقم الهاتف )منزل(

رقم الهاتف )جوال(

رقم الهاتف )عمل(

رقم الفاكس

سكايب

تاريخ الميالد

الجنسية

أنا، ________________________________ )اسم المرشحة( أقبل ترشيحي للمجلس العالمي 

وللقيام بذلك:
أوافق على المشاركة في مقابلة هاتفية مع عضو أو أكثر من لجنة الترشيحات. • 
أوافق على إمكانية طلب أشخاص مرجعيين لدعم طلبي.• 
أوافق على مباديء الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة كما هو موضح في النظام األساسي وقيمها.• 
اعطي األذن، وفقا للوائح حماية البيانات، للجمعية العالمية لتتناول التفاصيل الواردة في هذه االستمارة ألغراض ترشيحي.• 
أؤكد أن المعلومات الورادة في هذه االستمارة وأي مرفقات صحيحة ومكتملة.• 

التوقيع )التوقيع اإللكتروني أو باستخدام الماسح الضوئي مقبول(

التاريخ



األشخاص المرجعيون 
يرجى تقديم تفاصيل لشخصيتين مرجعيتين يمكن للجنة الترشيحات األتصال بهما.

الشخصية المرجعية )في السياق المهني(

إسم الشخصية المرجعية

الدور/ المنصب الذي تشغله

كيف عرفت الشخص المرشح؟

تفاصيل االتصال

عنوان المراسالت

عنوان البريد إاللكتروني )منزل(

عنوان البريد إاللكتروني )عمل(

رقم الهاتف )منزل(

رقم الهاتف )جوال(

رقم الهاتف )عمل(

رقم الفاكس

سكايب

الشخصية المرجعية )في سياق حركة المرشدات/ فتيات الكشافة(

إسم الشخصية المرجعية

الدور/ المنصب الذي تشغله

كيف عرفت الشخص المرشح؟

تفاصيل التواصل

عنوان المراسالت

)عنوان البريد إاللكتروني )منزل

)عنوان البريد إاللكتروني )عمل

)رقم الهاتف )منزل

)رقم الهاتف )جوال

)رقم الهاتف )عمل

رقم الفاكس

سكايب

المنظمة العضو )إذا كان ذلك ينطبق(

الجمعية الفرعية )اذا كان ذلك ينطبق(



بيان شخصي 
يرجى أن توضحي في )200 كلمة ( أو أقل ما هي أسباب رغبتِك في أن تصبحي عضواً بالمجلس العالمي وما 

شعورك فيما يمكن ان تساهمي به نحو أعمال الجمعية العالمية لمرشدات فتيات لكشافة.

التعيينات التطوعية والمهنية 
يرجى إعطاء تفاصيل فيما يلي ألى من المناصب السابقة والحالية التي شغلتها داخل منظمة عضو أو في الجمعية 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة او التعيينات المهنية أو التجارية.

وظائف سابقة شغلتها 
)يرجى اعطاء التواريخ(

وظائف حالية أشغلها
) يرجى إعطاء تاريخ البداية (

المنظمة العضو

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
)WAGGGS(

وظائف تطوعية أخرى 

وظائف مهنية / تجارية 



المشاركة في الفعاليات 
يرجى إعطاء التفاصيل مع التواريخ إن أمكن ألى فاعليات شاركتي فيها داخل المنظمة العضو أو بالجمعية العالمية 

فعالية للمنظمة العضو

فعاليات للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
  )WAGGGS(   الكشافة

فعاليات أخرى وطنية أو إقليمية ذات صلة 

المهارات والخبرة 
يرجى بيان مستوى الخبرة التي تتمتعين به في المجاالت التالية مع إعطاء أمثلة محددة لخبرتك في كل مجال في 

المكان المخصص. ولمزيد من التفاصيل يرجى األضطالع علي »مواصفات عضو المجلس العالمي«. 
يرجى االختيار ما بين مستويات الخبرة التالية:

  P =  خبرة احترافية      ،  H = خبرة عالية       M = خبرة متوسط ة       L = خبرة منخفضة      0  = إذا كنِت بدون خبرة

مستوى مجال الخبرة
أمثلة الخبرةالخبرة 

القدرة على التفكير االستراتيجي

الممارسة المحاسبية واإلدارة المالية 
وإدارة االعمال األستراتيجية 

المعرفة والخبرة في التسويق 
وترويج العالمة التجارية 

المعرفة والخبرة في مجال جمع 
التبرعات وتنمية االموال

مهارات التأثير والمناصرة 

مهارات إنشاء الشراكة 



خبرة في الحوكمة /الوصاية في 
منظمة تطوعية/ منظمة غير حكومية 

/ منظمة غير حكومي دولية 

الخبرة داخل منظمتكم العضو أو 
خبرة أخرى في المشاريع او البرامج  

الرائدة

خبرة في وسائل التواصل األجتماعي 
واالتصاالت الرقمية 

خبرة في ادارة استراتيجية 
التكنولوجيا

 المعرفة والخبرة في التنوع
والشمولية

خبرة في السياقات الدولية/ العالمية/ 
عبر ثقافات

خبرة في التأثير واألدلة والتقييم 
وتحليل جمع البيانات

 مستوى مجال الخبرة
 االمثلة الخبرةالخبرة

Mالقدرة على التفكير األستراتيجي
ساهمت في الخطة األستراتيجية للجمعية في عضو بالمجلس الوطني 

جلسات يقودها استشاري خارجي 

الممارسة المحاسبية واإلدارة المالية 
Pوإدارة االعمال االستراتيجية 

محاسب مؤهل – تخطيط الميزانية السنوية المدير المالي لشركة عائلية 
للشركة ذات دور مال 500 الف دوالر 

وإدارة استثمارات تبلغ قيمتها مليون جنية 
استرليني مع مستشارين مهنيين

أمثلة لإلجابة 



المهارات اللغوية 

القدرة على استخدام اللغة اإلنجليزية كلغة عمل هو شرط للعضوية بالمجلس العالمي، ويرجع ذلك الى أن جزءاً مهما من دور المجلس العالمي ينطوي 
على الحوكمة وضمان اإلمتثال لقانون الجمعيات الخيرية اإلنجليزية وتشريعات او لوائح قانونية أخرى ذات صلة

يرجى بيان مهارات اللغة بإستعمال الدرجات التالية:
4: ابتدائي/ أساسي  3: متوسط   2: بطالقة   لغة األم   .1

 قراءةفهمتحدث كتابة اللغة

اإلنجليزية  

األسبانية 

الفرنسية 

العربية 

أخرى 

تكنولوجيا المعلومات 

يتواصل أعضاء المجلس العالمي عن طريق البريد اإللكتروني ومكالمات جماعية على مدار السنة.

نعم / الهل لديك حاليا خدمة اإلنترنت بصفة منتظمة ؟

نعم / الهل تستطيعين الرد بسرعة )فمثال خالل 48 ساعة ( على المراسالت األلكترونية؟ 



الجزء ج 
يتعين أن تستكملها المنظمة العضو التي تنتمي إليها المرشحة، فقط في حالة عدم قيامهم بترشيحها

طلب الموافقة على الترشيح 

الي: ________________________________)اسم المنظمة العضو(

تم ترشيح العضو التالي من منظمتكم العضو لتعيينه بعضوية المجلس العالمي بالجمعية العالمية 

إسم المرشحة :

قام بترشيحها )أكتب أسم المنظمة العضو التي 
قامت بترشيحها (: 

اسم المنظمة العضو

أمنح/ ال أمنح )يرجى الحذف بحسب المالئمة ( موافقتي لـ   
________________________________ )أكتب اسم المرشحة ( للعمل في المجلس العالمي 

في حالة تعيينها من قبل المجلس العالمي 

اإلسم 

الدور/ المنصب الذي تشغله

تفاصيل االتصال 

عنوان البريد إاللكتروني )منزل(

عنوان البريد إاللكتروني )عمل(

رقم الهاتف )منزل(

رقم الهاتف )جوال(

رقم الهاتف )عمل(

رقم الفاكس

سكايب

التوقيع )التوقيع اإللكتروني/ المسح الضوئي 
مقبول(

التاريخ

يرجى إرجاع اإلستمارة بعد استكمال بياناتها الى المرشحة في أسرع وقت ممكن 
ونشكركم على تعاونكم 



الملحق 3

إرشادات مفيدة حول إرسال مقطع فيديو قصير كجزء من عملية الترشيح.

كجزء من عملية الترشيح يوصى بارسال مقطع فيديو قصير عن نفسك

ماذا أقول في الفيديو المرسل إليكم 
نود أن نسمع السبب، سبب رغبتِك في أن تصبحي عضواً بالمجلس العالمي وكيف تشعرين أنه يمكنك المساهمة في عمل الجمعية العالمية للمرشدات 

وفتيات الكشافة.
 

ال يحتاج الفيديو الخاص بِك ان يكون احترافياً أو حاذقاً. فسوف يشاهده أعضاء لجنة الترشيحات والمجلس العالمي وعدد صغير من موظفى المكتب 
العالمي.

الشكل
يجب أال تتجاوزمدة الفيديو الثالث دقائق

يمكننا قبول مجموعة متنوعة من التنسيقات بما في ذلك WMV, MOV, AVI ,MP4 الخ

تقديم الفيديو الخاص بك 
يمكنك إرسال الفيديو الخاص بك كمرفق في رسالة بريد الكتروني مع استمارة الترشيحات الخاصة بك ، ومع ذلك، إذا كان حجم ملف الفيديو الخاص 

بك كبير جداً )أزيد من 20 ميجابايت(، فقد تجدي أنه من األسهل إرسال الفيديو الخاص بِك بواسطة WeTransfer )خدمة مجانية عبر األنترنت 
إلرسال الملفات الكبيرة ( أو  Dropbox أو Google Drive، أو يمكن أن يكون على شريحة تخزين/ ذاكرة بيانات. 
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