
 

 
 أعضاء االئتالف؟ يوضح هذا النموذج أدوار ومسؤوليات العضوية العامةما هي مسؤوليات قادة و المسؤوليات:و نموذج األدوار

 األدوار المختلفة للقادة.و فريق القيادة.  يمكن استخدام هذا النموذج من قبل االئتالف؛ لتوضيح المسؤوليات المختلفة لألعضاءو
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 المسؤولياتو األدوار
 للعضوية العامة وفريق القيادة )المدفوعة( 

 
قائم بشكل مستمر. نضع في حسباننا أنه لن يتمكن جميع األعضاء من حضور كل االجتماعات.  اسم االئتالفالعمل الخاص ب 

الثالثين من شهر و عبر البريد اإللكتروني في الحاديو صفحتنا على فيسبوكو ستُنشر أماكن االجتماع على الموقع اإللكتروني
جتماع العضوية العامة بأسبوع واحد. حضور االجتماع هم ديسمبر من السنة المنصرمة. ستُنشر أجندة كل اجتماع قبل انعقاد ا

المسؤولون عن اتخاذ القرارات. يتخذ حضور االجتماع القرارات بناًء على تصويت األغلبية من جميع األعضاء. تنشر 
 القرارات في غضون أسبوع واحد بعد االجتماع العام عبر القائمة البريدية. 

 
 العضوية العامة 
 ماعات الشهرية؛.  حضور االجت1
.  إعالم فريق القيادة بأي فرص لتطوير المنظمة فور العلم بهذه الفرص )مثال: حفالت مباركة المواليد العامة 2

 والمؤتمرات... إلخ(
 .  تعيين أعضاء جدد3
وفي مقابل رسوم العضوية، يمتلك  لعضوية المنظمة. 25$لعضوية الفرد و 10$رسوم العضوية المستحقة سنويا هي .  4

األعضاء القدرة على المساهمة في كتابة األجندة الشهرية، وحق التصويت في االجتماعات العامة؛ والعديد من الفرص 
 للتواصل ولدعم الرضاعة الطبيعية لصالح مجتمعنا.

 
 فريق القيادة

 .  كافة مسؤوليات العضوية العامة؛ و1
 اجتماع عضوية خالل مدة الخدمة؛ 10/12.  حضور )ما ال يقل عن( 2
 .  الحرص على االلتقاء واالجتماع بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة )البريد اإللكتروني(؛3
 ;سم االئتالفوضع رؤية استراتيجية ال.  4
 .  إنشاء مصادر عائدات خارجية؛5
في اجتماعات االئتالفات األخرى وفي االجتماعات الداعمة للرضاعة الطبيعية )شبكة ميشيغان للرضاعة  اسم االئتالفتمثيل .  6

 ، قمة األطفال واألمهات... إلخ(؛WIC، مؤتمر وكالة برنامج التغذية للنساء والرضع واألطفال )MIBFNالطبيعية "
 .  التنصيب كمسؤول على فيسبوك؛7
 األسبوع؛في  مرةتحديث صفحة فيسبوك .  8
 من خالل االجتماعات اإللكترونية عبر اإليميل. شهريًّاالحرص على إمداد األعضاء بآخر التحديثات عن المنظمة .  9

 الرئيس
 .  قيادة االجتماعات العامة واجتماعات فريق القيادة1
 .  تأمين مكان الجتماع العضوية العامة2

  



 

 نائب الرئيس
 ي االجتماعات العامة أو اجتماعات اإلدارةوذلك ف .  يقوم بدور الرئيس عند غيابه،1
 .  تحديث الموقع اإللكتروني عند الحاجة2
 .  تحديد مواضيع االجتماع شهريًّا3

 السكرتير
 .  إدارة القوائم البريدية وحساب جيميل1
 إعداد األجندات وتوزيعها بأسبوع واحد قبل االجتماعات العامة.  2
 اعات العامة.  عمل الملخصات في االجتم3
 بعد االجتماع أسبوع واحد.  توزيع هذه الملخصات خالل 4
 .  عمل الملخصات في اجتماعات فريق القيادة5

 أمين الصندوق
 .  معاهدة الحساب البنكي1
 .  تجميع رسوم العضوية، وتبرعات االجتماعات2
 .  توثيق كافة نفقات المنظمة3
 لفريق القيادة والعضوية العامة )شهري/ربع سنوي/سنوي(.  إعداد التقارير المالية وتسليمها 4

 الرئاسة الفخرية
 .  التوجه بالنصح واإلرشاد ألعضاء القيادة1
 

. مدة الخدمة لجميع األدوار هي سنة مايوسنويًّا وذلك في اجتماع شهر  اسم االئتالف*تقام االنتخابات الخاصة بفريق قيادة 
 الرئيس السابق دور الرئاسة الفخرية. ال يتقيد هذا المنصب بفترة محددة.  . يشغلأبريل(-)مايوتقويمية واحدة 

  
 www.facebook.com/yourlocalcoalition  تابع صفحتنا على الفيس بوك! 

 http://yourlocalcoalition.com  زر موقعنا اإللكتروني!

 info@yourlocalcoalition.com  تواصل معنا بأسئلتك!
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 المسؤولياتو األدوار 
 للعضوية العامة وفريق القيادة )بدون رسوم( 

 
قائم بشكل مستمر. نضع في حسباننا أنه لن يتمكن جميع األعضاء من حضور كل االجتماعات.  اسم االئتالفالعمل الخاص ب

من  الثالثينو عبر البريد اإللكتروني في الحاديو صفحتنا على فيسبوكو ستُتنشر أماكن االجتماع على الموقع اإللكتروني
شهر ديسمبر من السنة المنصرمة. ستُنشر أجندة كل اجتماع قبل انعقاد اجتماع العضوية العامة بأسبوع واحد. حضور 

االجتماع هم المسؤولون عن اتخاذ القرارات. يتخذ حضور االجتماع القرارات بناًء على تصويت األغلبية. تُنشر القرارات في 
 عبر القائمة البريدية.غضون أسبوع واحد بعد االجتماع العام 

 
 العضوية العامة 
 .   الحضور والتصويت في اجتماعات االئتالف1
.   إعالم فريق القيادة بأي فرص لتطوير المنظمة فور العلم بهذه الفرص )مثال: حفالت مباركة المواليد العامة 2

 والمؤتمرات... إلخ(
 .   تعيين أعضاء جدد3
 
 فريق القيادة 
 ات العضوية العامة؛ و.   كافة مسؤولي1
 اجتماع عضوية خالل مدة الخدمة؛ 10/12.   حضور )ما ال يقل عن( 2
 .   الحرص على االلتقاء واالجتماع بشكل ربع سنوي وكلما دعت الحاجة )البريد اإللكتروني(؛3
 ;سم االئتالفوضع رؤية استراتيجية ال.   4
 .   إنشاء مصادر عائدات خارجية؛5
في اجتماعات االئتالفات األخرى وفي االجتماعات الداعمة للرضاعة الطبيعية )شبكة ميشيغان  االئتالفاسم .   تمثيل 6

 ، قمة األطفال واألمهات... إلخ(؛WIC، مؤتمر وكالة برنامج التغذية للنساء والرضع واألطفال )""MIBFNللرضاعة الطبيعية 
 .   التنصيب كمسؤول على فيسبوك؛7
 في األسبوع؛ مرةبوك تحديث صفحة فيس.   8
.   الحرص على إمداد األعضاء بآخر التحديثات عن المنظمة شهريًّا من خالل االجتماعات اإللكترونية عبر البريد 9

 اإللكتروني.
 الرئيس

 .   قيادة االجتماعات العامة واجتماعات فريق القيادة1
 .   تأمين مكان الجتماع العضوية العامة2

 نائب الرئيس
 بدور الرئيس عند غيابه، وذلك فيي االجتماعات العامة أو اجتماعات مجلس اإلدارة .   يقوم1
 .   تحديث الموقع اإللكتروني عند الحاجة2
 .   تحديد مواضيع االجتماع شهريًّا3

 السكرتير
 .   إدارة القوائم البريدية وحساب جيميل1
 العامةقبل االجتماعات  بأسبوع واحدإعداد األجندات وتوزيعها .   2
 .   عمل الملخصات في االجتماعات العامة3
 .   توزيع هذه الملخصات خالل أسبوع واحد بعد االجتماع4
 .   عمل الملخصات في اجتماعات فريق القيادة5

  



 

 أمين الصندوق
 .   معاهدة الحساب  البنكي1
 .   جمع اإليرادات2
 .   حساب اإليرادات والنففقات3
 رير المالية لفريق القيادة والعضوية العامة )شهري/ربع سنوي/سنوي(.   إعداد وتسليم التقا4

 الرئاسة الفخرية
 .   التوجه بالنصح واإلرشاد ألعضاء القيادة1
 

. مدة الخدمة لجميع األدوار هي سنة مايوسنويًّا وذلك في اجتماع شهر  اسم االئتالف*تقام االنتخابات الخاصة بفريق قيادة 
 .  يشغل الرئيس السابق دور الرئاسة الفخرية ال يتقيد هذا المنصب بفترة محددة.أبريل(-)مايوتقويمية واحدة 

 
 www.facebook.com/yourlocalcoalition  تابع صفحتنا على الفيس بوك! 

 http://yourlocalcoalition.com  زر موقعنا اإللكتروني!

 info@yourlocalcoalition.com  تواصل معنا بأسئلتك!

 
 
 

http://www.facebook.com/yourlocalcoalition
http://www.facebook.com/yourlocalcoalition
http://www.facebook.com/yourlocalcoalition
http://yourlocalcoalition.com/
http://yourlocalcoalition.com/
http://yourlocalcoalition.com/

