
 
 
 
 
 

 

 

 (FAQ) أسئلة وأجوبة

 

 لماذا فریدا - كمنظمة نسویة شابة - لدیها مجلس إدارة وماذا یفعل هذا المجلس؟

الذي الربحیة غیر الكندیة الشركات لقانون تخضع فهي ، النحو هذا وعلى ، كندا في ربحیة غیر كمنظمة قانوًنا مسجلة FRIDA                       فریدا
ضروري شيء وهذا قانوني بشكل للتواجد إدارة مجلس FRIDA فریدا لدى یكون أن یتطلب وهذا قانونًیا. كیاًنا FRIDA فریدا                     یجعل
وجود یبدو ال ، ینشئه الذي الهرمي والتسلسل القانوني للنظام األبویة الطبیعة بسبب المانحة. الجهات من األموال تلقي من تتمكن                      حتى
القیم مع یتماشى بما یعمل أن FRIDA فریدا إدارة مجلس من یتوقع ، التناقض بهذا االعتراف مع نسویا. أمرا للمؤسسة إدارة                       مجلس

 والممارسات النسویة في المنظمة من أجل دعم المنظمة بشكل صحیح وعملها مع الحركات النسویة الشابة إلى أقصى إمكاناتها.

 ماذا یفعل المجلس  بالفعل ؟

في1. وقراراته اإلدارة مجلس مداوالت في المشاركة هو المجلس أعضاء یفعله ما فقط! نمزح والمشروبات. البطاطا لتناول                   اللقاء
الحدود انتهاك عدم لضمان اإلشراف توفیر ، الحصر ال المثال سبیل على ، یشمل وهذا والموظفین. والتمویل السیاسة                    مسائل

 القانونیة.
مع2. ، االستراتیجي والتوجیه التنظیمیة الهویة لتحدید مشترك بشكل وإدارتها التشاركیة الحوكمة عملیات إنشاء في                 المشاركة

 التركیز على مدخالت الموظفین.
المالیة3. والموارد ، التنفیذي المستوى على القدیرة القیادة ذلك في بما ، الموارد توافر لضمان المشاركین التنفیذیین المدیرین                    دعم

FRIDA والبشریة الكافیة لتوجیه فریدا 

 انقر هنا لقراءة  اختصاصات مجلس اإلدارة .
 
 

 من یتواجد في مجلس اإلدارة وما الفرق بین "عضو" قانوني و "مدیر" المنظمة؟
 

جزء أیًضا هم المشاركین التنفیذیین المدیرین متنوعة. وخبرات هویات لهن العالمي الجنوب من نسویات شابات من االدارة مجلس                    یتألف
فریدا مجتمع في آخرین أعضاء من الخارجي الدعم المجلس یتلقى ، األحیان بعض في مصوتین. غیر كأعضاء ولكن اإلدارة مجلس                      من

 FRIDA ، مثل المستشارین واالستشاریین الخارجیین والموظفین
 
"عضو" كلمة استخدام أیًضا یمكن ، ذلك ومع المنظمة. في عضو إلى ، ربحیة غیر بشركة یتعلق فیما ، "عضو" كلمة تشیر ما                         عادًة
كلها فهذه ، ذلك ومع اللجنة). عضو (مثل لجنة في عضو حتى أو اإلدارة") مجلس "عضو (مثل اإلدارة مجلس في عضو إلى                        لإلشارة

 مفاهیم متمیزة ، وال یجب الخلط بینها.  عندما نستخدم كلمة "عضو" ، فإننا نشیر إلى األشخاص الذین لدیهم عضویات في المنظمة.
  

 



 
 
 
 
 

 
وإزالة انتخاب لألعضاء یمكن القرار. لصنع النهائیة السلطة امتالكهم حیث من للربح هادفة شركة بمساهمي األعضاء مقارنة                   یمكن
شركة أعضاء أن من الرغم على للشركة. األساسیة التغییرات بعض على یوافقوا أن ویجب األعضاء اجتماعات طلب ویمكن ،                     المدیرین
قد الذین ربحیة شركة في المساهمین من النقیض على ، المنظمة من مالیة مكاسب بتلقي لهم ُیسمح وال المؤسسة "یمتلكون" ال ربحیة                        غیر

 یحصلون على أرباح ، ال یزال لدیهم سلطة اتخاذ قرارات مماثلة على المنظمة.

وشؤونها المؤسسة أنشطة إدارة عن مسؤولون المدیرون الشركة. على النهائیة السیطرة المدیرون یمتلك ال ، ذلك من النقیض                    على
یمكن ، للمؤسسة الحالیین المدیرین إدارة كیفیة األعضاء یعجب لم إذا األعضاء. أمام النهایة في مسؤولون لكنهم ، علیها                     واإلشراف

 لألعضاء التصویت لعزلهم واستبدالهم بمدیرین جدد ".

 في فریدا FRIDA ، یتألف مجلس اإلدارة من كل من األعضاء والمدیرین ، على الرغم من أن األعضاء لدیهم أیًضا مساحة اجتماعات
 منفصلة - اجتماع عام سنوي - حیث یمكنهم تعیین مدیرین جدد (أو أعضاء جدد) ، وحیث یوافقون على البیانات المالیة السنویة المدققة

 المنظمة. جمیع أعضاء مجلس إدارة فریدا FRIDA (جمیع األعضاء المصوتین) هم "مدیرو" المنظمة ، ولكن بعضهم فقط "أعضاء" -
 أولئك الذین شاركوا في مجلس إدارة FRIDA على المدى األطول.

 هل مجلس اإلدارة كیان مطلق القوة؟

والشمولیة والموارد (المرونة للمنظمة األساسیة القیم یحكمه فإنه ، FRIDA فریدا مجتمع من جزء اإلدارة مجلس ألن نظًرا ال!                     بالطبع
بسبب الهرمي الهیكل من بنوع ملزم المجلس أن حین في ، الواقع في اإلمكان. قدر والنسویة التشاركیة العملیات ویقبل والعمل)                      والتنوع
فریدا مجتمع داخل وتعمل مسموعة FRIDA فریدا أجزاء جمیع أصوات أن لضمان یسعى فإنه ، فیه یعمل الذي القانوني                     اإلطار

 FRIDA والنظام البیئي الخاص بها -  ولیس فوقها .

 هل یخلق مجلس اإلدارة مساحة للشابات النسویات؟

من یبلغ التنفیذیة اللجنة في شخص كل المنظمة. لقیادة النسویات للشباب فرص خلق المجلس یرید ، شاب نسوي صندوق من كجزء                       نعم!
لتكون النسویة للشابة مساحات وعقد إنشاء أجل من - أیًضا عاًما 35 من أقل األعضاء من أغلبیة المجلس ولدى ، عاًما 35 من أقل                          السن

 في أدوار قیادیة.

 من أین یأتي أعضاء مجلس اإلدارة؟

یفي وأن المختلفة للحقائق وممثًال متنوًعا یكون أن إلى المجلس یسعى العالمي. الجنوب في مقرهم أو / و من المجلس أعضاء                       معظم
 بوالیته في خدمة فریدا FRIDA والمجتمع النسوي بأكمله.

 
 هل یحصل أعضاء مجلس اإلدارة على دخل مقابل دورهم؟

الشخصي للنمو تمویًال أو راتًبا اإلدارة مجلس أعضاء یتلقى ال ، النحو هذا على األجر. مدفوعة وغیر تماًما طوعیة اإلدارة مجلس                       أدوار
تضارب التزامات یخالف أن شأنه من هذا ألن الشخصي التدریب أو ، الرفاهیة / الصحة لجهود المخصصة األموال أو ، المهني /                      
لتوظیف وكذلك واإلقامة) الطیران تذاكر (مثل الشخصیة االجتماعات نفقات عن تعویًضا فقط اإلدارة مجلس أعضاء یتلقى                  المصالح.

.FRIDA استشاري(ین) مدفوع(ي) األجر لدعم عمل فریدا 

 



 
 
 
 
 

 
بین الموازنة / للتوفیق جهدهم قصارى ویبذلون أخرى مهنیة ومهن ومسؤولیات التزامات لدیهم اإلدارة مجلس أعضاء أن یعني                    وهذا

 التزامات متعددة.

 هل یختار مجلس اإلدارة المدیرین التنفیذیین المشاركین (Co-EDs)؟

بما التوظیف عملیات تتم ، العملیة الناحیة من ، ذلك ومع المشاركین. التنفیذیین المدیرین اإلدارة مجلس یعین ، القانونیة الناحیة                      من
لفریدا المالیة الصحة عن قانونًیا مسؤول المجلس ألن نظًرا والمشاركة. والشفافیة المساءلة ویحترم FRIDA فریدا قیم مع                   یتماشى
، Co-ED یصبح من على قانوني بشكل الموافقة اإلدارة مجلس على یتعین حین في .Co-EDs على أیًضا المجلس یشرف ، FRIDA                     
ستستمر عملیة هذه رأي. المختلفة FRIDA فریدا لمجتمعات یكون أن تضمن بطریقة EDs ال وتقییم التوظیف عملیات تصمیم تم                     فقد

 في النمو وتتشكل مع مرور الوقت ، حیث تكتسب فریدا FRIDA المعرفة والتجارب أثناء الخوض في مختلف التحوالت القیادیة.

 كیف یتم اختیار أعضاء مجلس اإلدارة؟

 یتم تعیین أعضاء مجلس اإلدارة بناًء على احتیاجات المنظمة - مما یعني النظر في بعض المعاییر التالیة:

.i، االستراتیجیة FRIDA ما هي المهارات والخبرات التي یحتاجها مجلس اإلدارة والمجتمع بناًء على خطة فریدا 

.ii، والحركات النسائیة FRIDA ضمان مجموعة متنوعة من الهویات والخبرات كأفضل تمثیل لمدى تنوع مجتمع فریدا 

.iiiعلى العمل اإلدارة مجلس على یجب واجباته. ألداء اإلدارة لمجلس ضروریة ستكون التي المحددة الحوكمة قدرات هي                   ما
  تطویر ویفعل ذلك بالفعل باالشتراك مع أعضاء مجلس اإلدارة الحالیین .

فریدا مجتمع أعضاء من متنوعة مجموعة ویشرك تشاركًیا اإلدارة مجلس توظیف یكون أن یجب ، FRIDA فریدا لمبادئ                    وفًقا
 FRIDA. بالنسبة لتوظیف 2019/2020 على سبیل المثال ، تم التوظیف على هذا النحو:

 أجرى المجلس تحلیًال ذاتًیا نزیًها لتحدید المهارات والمعارف التي تنقصها وتحتاجها في أعضاء مجلس اإلدارة الجدد.●
 صمم المجلس والموظفون العملیة مًعا ،●
 تشاور المجلس مع الموظفین حول نوع المهارات والتنوع الذي یرغبون في رؤیته على المجلس.●
 تم إجراء مكالمة ألعضاء مجلس اإلدارة طلبا الهتمامهم وخبراتهم في مجاالت المهارة والتنوع التي حددناها.●
 تم تشكیل لجنة للمقابالت تضم كًال من الموظفین وأعضاء مجلس اإلدارة لمقابلة المرشحین وتصفیتهم.●
مراجعة● خالل من ، المجلس في رؤیته في یرغبون من حول صوتهم إلعطاء رأي استطالع في FRIDA فریدا مجتمع                     شارك

 المعلومات من المرشحین في القائمة المختصرة من قبل لجنة المقابلة.
 تم استخدام كل ما سبق إلبالغ قرار المجلس النهائي بشأن أعضاء المجلس التالیین.●

المصالح لتضارب FRIDA فریدا إدارة كیفیة حول المعلومات من لمزید السلوك قواعد ومدونة المصالح تضارب سیاسات قراءة                   یرجى
.FRIDA مما قد یؤثر على من یمكنه االنضمام إلى مجلس إدارة فریدا ،  

 هل یمكن عزل أعضاء مجلس اإلدارة؟

المجلس. من إزالتهم فیمكن ، السن تجاوزوا أو إشكالًیا سلوًكا أظهروا أو ، ومسؤولیاتهم ألدوارهم االدارة مجلس أعضاء یمتثل لم                      إذا
.FRIDA یمكن العثور على مزید من المعلومات حول إزالة أعضاء مجلس اإلدارة في  لوائح  فریدا 

 

 



 
 
 
 
 

 
 هل یؤثر مجلس االدارة على إختیار المنظمة أو الحركة التي تتلقى التمویل؟

من تمویًال لتلقي حركة أو منظمة أي إختیار على یؤثر ال ، النحو هذا وعلى FRIDA فریدا منح عملیة في االدارة مجلس یشارك                         ال
قواعد مدونة تنص المستفیدین. المنح وشركاء الموظفین وتشمل تشاركیة FRIDA فریدا تقدمها التي المنح تقدیم عملیة إن                   المنظمة.
في FRIDA فریدا مصلحة اإلدارة مجلس عضو تحمل أن یجب أنه على بوضوح المصالح تضارب وسیاسات اإلدارة لمجلس                    السلوك

 المقام األول فوق جمیع المصالح األخرى. یجب االفصاح عن أي تضارب في المصالح حقیقي أو محتمل أو متصور.

 ماهي فترة بقاء أعضاء مجلس اإلدارة بالمجلس؟

ثالث لمدة تستمر واحدة فترة أن یعني مما ، متداخلة سنوات ثالث لمدة "مدیرا") (بصفته اإلدارة مجلس في یكون أن شخص ألي                        یمكن
في فقط "عضو" دور إلى ینتقلوا أن قبل - العمر لمتطلبات امتثلوا إذا - ثانیة والیة لفترة البقاء المجلس في شخص ألي یمكن                         سنوات.

.FRIDA عملیة حوكمة فریدا 

 كیف یعمل مجلس االدارة؟

خطة المجلس یضع ، اإلدارة لمجلس الشخصي السنوي االجتماع في المجلس. عمل وبطرق باختصاصاتهم اإلدارة مجلس أعضاء                   یلتزم
مع التوافق أجل من FRIDA فریدا موظفي مع ومشاركتها المنظمة احتیاجات على هذه العمل خطة تعتمد بتقدیمها. أعضاؤه یلتزم                     عمل
على بناًء أشهر ستة كل اإلدارة مجلس ألعضاء الفردي األداء تقییم یتم ، الموظفین جمیع مثل ، أیًضا شفافة. تكون أن أجل ومن ،                          عملهم

 الوظائف الفردیة لكل عضو ، من أجل الحصول على مزید من المساءلة.

 ما هو الواجب االئتماني ولماذا یلتزم مجلس ادارة فریدا FRIDA به؟

أو التوظیف بسبب قضائیة دعوى المنظمة: ضد "دعوى" هناك كانت إذا اإلدارة مجلس القانون علیها سیحاسب التي القضایا هي                     هذه
ألن ، اإلدارة مجلس عبر المنظمة إلى تأتي ما عادة "الدعاوى" هذه ذلك. إلى وما الجنسي التحرش أو اإلدارة سوء أو االحتیال                        تهمة
هناك أن تذكر ولكن للغایة هرمًیا یبدو هذا أن نعلم نحن - Co-EDs ال مع FRIDA لفریدا القانونیة" "المساءلة مسئولیة یحمل                       المجلس

 قوانین قدیمة جًدا نحاول العمل داخلها تعدیلها في نفس الوقت - بدون وضع فریدا في أي خطر وحمایة وضعها القانوني.

 بلغة قانونیة أكثر:

القیام في واالنتباه للسلوك معینة معاییر اإلدارة مجلس عضو تستوفي أن یجب ، للربح الهادفة غیر للمنظمات الراسخة المبادئ                     "بموجب
لدى ، الواقع في الطاعة. وواجب الوالء وواجب الرعایة واجب بأنها المعاییر هذه توصف ما عادة نفسها. المنظمة تجاه                     بمسؤولیاتها
عضو كان إذا ما لتحدید المحكمة في استخدامها سیتم التي الواجبات هذه في االختالفات بعض تعتمد قوانین والبلدان الدول من                      العدید

 مجلس اإلدارة قد تصرفت بشكل غیر صحیح في حالة تقدیم دعوى ضد المنظمة."

 فیما یلي تصنیف لتعریفات مسئولیات مجلس اإلدارة (أي قواعد العضویة في مجلس اإلدارة):

 

 واجب العنایة

یمارسها التي "العنایة واجب أنه على شائع بشكل عنه التعبیر یتم والذي اإلدارة مجلس لعضو المتوقع الكفاءة مستوى العنایة واجب                      یصف
المعقولة العنایة ممارسة بواجب مدین اإلدارة مجلس عضو أن یعني وهذا مماثلة". ظروف وفي مماثل وضع في عادة الحصیف                     الشخص

  عندما یتخذ قراًرا كمشرف/ة على المنظمة.

 



 
 
 
 
 

 

 واجب الوالء

على تؤثر التي القرارات اتخاذ عند المقسم غیر الوالء إعطاء اإلدارة مجلس عضو على یجب ؛ اإلخالص معیار هو الوالء                      واجب
، شخصیة مكاسب لتحقیق كعضو علیها الحصول تم التي المعلومات استخدام أبًدا یمكنه ال اإلدارة مجلس عضو أن یعني وهذا                      المنظمة.

 ولكن یجب أن یعمل وفًقا لمصالح فریدا FRIDA الفضلى.

 واجب الطاعة

مع تتوافق ال بطریقة بالتصرف لهم ُیسمح ال .FRIDA فریدا لمهمة مخلصین اإلدارة مجلس أعضاء یكون أن الطاعة واجب                     یتطلب
یتطلب المنظمة. مهمة لتعزیز بها المتبرع األموال ستدیر المنظمة بأن العامة ثقة في القاعدة هذه أساس یكمن للمنظمة. المركزیة                     األهداف

 هذا الواجب أیًضا من أعضاء المجلس االلتزام بالقانون واألنظمة واللوائح الداخلیة للمنظمة.

صندوق داخل خاصة ، الشابة النسویة والقیادة النسویة الحوكمة علیه تبدو أن یمكن ما ونمذجة لبناء باستمرار FRIDA فریدا                     تسعى
تترجم وكیف النسوي" االئتماني "الواجب شكل باستمرار FRIDA فریدا تستكشف ، النحو هذا على ربحي. غیر وضع ذي                    دولي
صحًیا سحرًیا تجمعًیا كیاًنا FRIDA فریدا تبقى أن من للتأكد ، المنظمة في النسویة الممارسات إلى والطاعة والوالء الرعایة                     واجبات

 ومرًنا وخاضًعا للمساءلة ومغیرا للقواعد 3>

 
 

 


