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 سیاسة وإجراءات تعارض المصالح – 4الملحق 

 
یختلف تعارض المصالح بین المنظمات كما أن ما ھو مقبول كممارسة عملیة في إحدى المنظمات ربما ال تقبلھ منظمات أخرى. 

صالح ما یشكل تعارضاً للمصالح. یجب أن یعمل أعضاء اللجان ألجل مبومن المھم أن یكون أعضاء اللجان على درایة واضحة 
الجمعیة العالمیة فقط ویجب أن یتجنبوا جعل أنفسھم في وضع یتعارض فیھ واجبھم للعمل لمصلحة الجمعیة العالمیة، أو یمكن 
 أن یعتبر متعارضاً، مع مصالحھم الشخصیة. كما یجب أیضاً أن یؤخذ بعین االعتبار تعارض المصالح المحتملة والمتصورة.

 
تعارض مصالح عضو المجلس الشخصیة أو المھنیة أو العائلیة أو والئھ مع تلك الخاصة قد ینشأ تعارض المصالح عندما ت

 :إلى تعارض المصالح ھذا أن یؤديبالجمعیة العالمیة، ویمكن 
 

 إعاقة المناقشة؛ •
 یؤدي إلى قرارات أو أفعال لیست لصالح الجمعیة العالمیة بأفضل صورة؛ •
 لى نحو غیر مالئم.بأن الجمعیة العالمیة تصرفت ع اء انطباععطإ •

 
 :قائیةویمكن تطبیق ثالثة إجراءات و

 
یمكن إعداد سیاسة تتعلق بتعارض مصالح مصممة من قبل كافة أعضاء المجلس العالمي ولجانھ أثناء إنضمامھم إلى  •

المجلس العالمي أو إحدى اللجان. ویمكن أن یكون البیان عبارة عن إقرار بسیط، أو عند الضرورة یمكن إعطاء 
 سواء كانت مالیة أو تجاریة أو شخصیة. –لومات تفصیلیة عن مصالح أعضاء المجلس مع

یجب أن یكون اإلفصاح ممارسة عادیة، بصورة رسمیة أو عن طریق التوقیع على إقرار وبطریقة غیر رسمیة، عند  •
المصالح الذي الضرورة وعند تولي أي عمل یختص بالجمعیة العالمیة. ویمكن عندئذ عمل ترتیبات لمنع تعارض 

 یؤثر على الجمعیة العالمیة أو سمعتھا.
یجب أن تبرز المتطوعات وجھاز العاملین، على سبیل المثال وبالمواقف، بیئة من النزاھة الشخصیة. ویجب أن یتم  •

 اتخاذ كافة القرارات واإلجراءات لتحقق أفضل مصالح الجمعیة العالمیة. 
 

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة تجنب تعارض المصالح بین مصالح یجب على كافة المتطوعات والموظفین في 
الجمعیة العالمیة ومصالحھم الشخصیة والمھنیة والتجاریة . ویشمل ذلك تجنب تعارض المصالح المحتملة والفعلیة باإلضافة 

 إلى توقعات تعارض المصالح.
 

خر من المشاركة ذات طبیعة مالیة أو شخصیة أو مھنیة، أو یمكن ویمكن تعریف تعارض المصالح على أنھ عالقة أو نوع آ
فھمھا بأنھا تؤثر على إستقاللیة أعضاء اللجنة. ویمكن تطبیق ھذا التعریف أیضاً على شریك الحیاة أو الشركاء أو عائالت 

 أعضاء اللجان.
 

 القواعد اإلرشادیة
 

 أثناء أحد إجتماعات اللجنة:
 

المصلحة تؤثر علیھا  لالنحیاز، بأنجاري مناقشتھ یشكل احتماالً فعلیاً  موضوعفي مصلحة إذا كان ألحد أعضاء لجنة  .1
أو على أحد أفراد عائلتھا، فیجب علیھا أن تعلن طبیعة المصلحة وأن تنسحب من الغرفة ما لم یُقدم لھا تصریح 

 ر جلسة االجتماع.بالتحدث. ولن یسمح لھا بالتصویت على ھذا الموضوع. وسوف یتم تدوین ذلك في محض
 

مصلحة مالیة أو شخصیة أو مھنیة في موضوع جاري مناقشتھ، یجب أن تعلن طبیعة مصلحتھا بأن أي عضو لدیھ  .2
 تنسحب من الغرفة، ما لم یتم إعطاء اإلذن لھا بالتحدث. وسوف یتم تدوین ذلك في محضر جلسة االجتماع.
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لیاً من ناحیة االنحیاز، ولكن ربما تتسبب على نحو معقول إذا كان لدى عضو لجنة مصلحة أخرى ال تنشئ خطراً فع .3
إعالن طبیعة المصلحة، ولكن تظل متواجدة في  أن تؤثر على قراراتھم، فیجب علیھافي تفكیر اآلخرین بأنھا یمكن 

 وسوف یتم تدوین ذلك في محضر جلسة االجتماع.الغرفة وأن تشارك في المناقشة والتصویت إذا رغبوا في ذلك. 
 

تلك الخاصة بالجمعیة مستمر بین المصالح المالیة أو الشخصیة الخاصة بھا، و بأن ھناك توتر ذا شعر عضو لجنةإ .4
قد یؤثر على قدرتھا في اتخاذ قرارات غیر متحیزة فیجب علیھا أن تفكر في تقدیم إستقالة من منصبھا في  العالمیة مما

 اللجنة.
 

التشاور مع رئیسة اللجنة ذات الصلة أو رئیسة  اراءات، فیجب علیھإذا كان ھناك أي شك بشأن تطبیق ھذه اإلج  .5
جراء الفعل أو المعاملة التي تتسبب في بالنسبة إلتفویض قانوني محدد المجلس العالمي. فقد تستلزم الضرورة طلب 

 تعارض المصلحة.
 

ل أن یقوموا بإبالغ رئیسة یجب على أعضاء اللجان الذین أصبحوا على علم بتعارض مصالح جدید أو فعلي أو محتم .6
المجلس العالمي الذي سوف تحرص على تدوین ذلك في الملف. ویجوز لعضوة اللجنة أن تفكر في اإلستقالة من 

 منصبھا من اللجنة.
 

مطالبین بالتوقیع على اتفاقیة سریة (مرفقة)، والتي تؤكد بأن عضو اللجنة  ،سوف یكون أعضاء اللجان، لدى تعیینھم .7
یُدرك تماماً طبیعة سریة العمل عن أعمال اللجنة وأنھم سوف یفصحون عن أي مصالح أو عالقات یمكن أن تؤدي 

بصورة محتملة إلى تعارض مصالح. وسوف یتم االحتفاظ بھذه اإلقرارات الموقعة في الملف طوال مدة شغلھم 
 منصبم.
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  إقرار عضو اللجنة

 لس العالميبعد تعیینھا في اللجنة التابعة للمج

 

 وأؤكد ما یلي: أقر ....................................................................................................................................................  أنا،

 أنا مستعدة للعمل كعضو بإحدى لجان الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة. .1

سوف أراعي في كافة األوقات اشتراطات النظام األساسي والالئحة الداخلیة الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  .2
 (موثقة).

ى جھدي للتأكد من تحقیق ھذا الھدف ت وفتیات الكشافة وسوف أبذل قصاربھدف الجمعیة العالمیة للمرشدا إنني على درایة وعلم .3
 الخاص بالجمعیة العالمیة.

 ).2الملحق  –لقد قرأت إقرار السریة المرفق وأوافق على الشروط الواردة داخل اإلستمارة (إتفاقیة السریة  .4

(مرفقة)، وأدرك محتویاتھا. وال یوجد لدّي أي مصالح مالیة أو شخصیة أو مھنیة  تعارض المصالحلقد قرأت سیاسات وإجراءات  .5
(سواء بصفة شخصیة أو بسبب أحد أفراد تتعارض مع المصالح أو الھدف الخاص بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، 

و المجلس العالمي في حالة ظھور أي مصالح عائلتي أو مصالحي التجاریة أو بخالف ذلك)، وسوف أقوم بإخطار رئیسة لجنتي أ
 متعارضة في المستقبل.

 إنني أدرك بأنھ سوف یتم االحتفاظ بھذا اإلقرار الموقع بإمضائي في الملف طوال مدة شغلي منصبي كعضو باللجنة. .6

 

 

 

 

   ............................................................................................................................................................  عضو في لجنة

 النظام األساسي والالئحة الداخلیة للجمعیة العالمیة مرفقات:

 اقیة السریةإتف –الملحق أ 

  سیاسة وإجراءات تعارض المصالح

 

 

 Head of ، رئیسة الحوكمة Clare Parry بمجرد إستكمال بیانات ھذه اإلستمارة یُرجى توقیعھا وإرجاعھا إلى: كلیر باري
Governance:  

Clare.Parry@wagggs.org  

 التاریخ: التوقیع:

mailto:Clare.Parry@wagggs.org
mailto:Clare.Parry@wagggs.org
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 لسریةإقرار ا –الملحق أ 

عن طریق التوقیع على ھذا اإلقرار، فإن عضو اللجنة، بعد تعیینھ في اللجنة، تُقر وتعلن بأنھا تدرك وتفھم 
 ما یلي:

إنني أدرك بأنھ سوف یتم إعطائي كیفیة التوصل إلى معلومات سریة شفویة وخطیة تتعلق بأنشطة  .1
في الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة فیما یتعلق بخدمتي

الكشافة بصفتي عضو لجنة. وإنني أقر بأن المعلومات السریة بغض النظر عن كیفیة إستالمھا سواء 
 كان مؤشراً علیھا بعالمة "سریة" ، تشكل معلومات إمتالكیة سریة مقیدة بالنسبة للجنة ذات الصلة.

 
  یشمل المعلومات التي:ومع ذلك، فإن مصطلح "المعلومات السریة" ال

 .بواسطتيبخالف اإلفصاح عنھا تكون أو تُصبح بصفة عامة متاحة للجمھور بطریقة    ) أ
 معروفة بالفعل أو تصبح متاحة لي على أساس غیر سري قبل إفصاحھا لي عن طریق الجمعیة. ) ب
 قمت بإعدادھا بصورة مستقلة بدون االعتماد على المعلومات السریة من الجمعیة.  ) ج

 
ھد باالحتفاظ بكافة المعلومات السریة سواء كانت سریة أو كتومة، وعدم اإلفصاح أو الكشف عنھا أتع .2

ما أو تقدیم ھذه المعلومات إلى أي شخص، سواء كان یتمتع بعضویة بالجمعیة العالمیة أم ال، فیما عدا 
القانون أو بموجب تصرح بھ الجمعیة العالمیة أو بحسب ما یقتضیھ القانون. وإذا كنت مطالبة بموجب 

إجراءات قانونیة أن أفصح عن أي معلومات، فیجب إمداد الجمعیة بإشعار فوري بذلك الطلب لتمكین 
 الجمعیة من السعي للحصول على صدور أمر واقي مالئم.

 
توجیھات الجمعیة لن أستخدم المعلومات السریة ألي غرض سواء مباشر أو غیر مباشر بخالف  .3

المعلومات الشخصیة المتعلقة بالمجلس العالمي أو بأعضاء اللجان ویشمل ذلك العالمیة. ویشمل ذلك 
 الفاكس الخاصة بھم. صیة وعناوین البرید اإللكتروني وأرقامالعناوین الشخ

 
ولدى طلب الجمعیة العالمیة، سوف أقوم فوراً بإرجاع كل المعلومات السریة بما في ذلك كافة النسخ 

 جزات والتحالیل والمستخلصات.واإلصدارات المنسوخة والمو
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