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 2019يوليو 
 
 

 
 

 الشروط المرجعية : رئيسة المؤتمر العالمي
 

 
 :اللــــاسته

 
المؤتمر العالمي هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، وهو يعقد 

 األخير من كل فترة ثالثية )فترة الثالث سنوات(.في العام 
 

التأكد من تنفيذ و ،مؤتمرال مهمتها رئاسةأدناه،  مبينيتم رئاسة كل مؤتمر من قبل رئيسة للمؤتمر كما هو 
في القيام رئيسة المؤتمر أعمال المؤتمر بشكل صحيح. قد يكون هناك أيًضا نائبة أو نائبات للرئيسة لدعم 

 بمهامها.
 

 التعييــــــن
 

 مع يتماشى بما ،لها نائبات أو نائبة تعيين ،االقتضاء وحسب المؤتمر، رئيسة بتعيين يقوم المجلس العالمي
على نحو  أو ترشيحات، لتقديم مفتوحة دعوة ارسال يمكن. الدور لهذا الالزمة المحددة والخبرات المهارات

 .للدور مناسبًا عتبرهي ما شخص مع المجلس العالمي مباشرةً  تواصلي قد ، آخر
 
 تسافرإلى أن أو ،العالمي المؤتمر في عضو منظمة وفد في دور أي المؤتمر لرئيسة يكون أن ينبغي ال

 تكون أن فينبغي عليها. للمؤتمر كرئيسة دورها على يؤثر قد مما عضو، منظمة عن نيابة العالمي المؤتمر
 . وانفتاح بحرية للمؤتمر كرئيسة بدورها القيام على قادرة

 

 المهـــــام
 

 قبـل المؤتمــر العالمي

 للمؤتمر اإلجرائية القواعد وفهم معرفة 

 معرفة وفهم النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، ولوائحها الداخلية 

 مقترحة تعديالت وأي للتصويت المعدة المقترحات وفهم معرفة 

  في اجتماعات منتظمة عبراالنترنت للمؤتمر العالمي وتشاركأن تكون عضًوا في فريق التخطيط ،
 فترة ما قبل المؤتمر. خاللوجهاً لوجه ،  اجتماعات محتملة وأحيانًا

 
 :العالمي المؤتمر أثنـــاء

 ليةبفاع العالمي المؤتمر جلسات ورئاسة المؤتمر رئاسة 

 ديمقراطية قرار صنع عملية إجراء ضمان ذلك في بما ، صحيح بشكل المؤتمر أعمال تنفيذ ضمان 
 وشفافة

 اإلجرائية القواعد في المبين النحو على اإلجراءات اتباع 

 واإلرشاد النصيحة على للحصول ، اإلجرائي الفريق إلى باإلجراءات المتعلقة األسئلة جميع إحالة، 
 غير بالتصويت خاصة نقطة أي وبشأن اإلجرائية المسائل جميع بشأن النهائية السلطة لديها ولكن

 اإلجرائية القواعد في مشمولة
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 ،تعميمها يتم لم التي للتصويت المعدة المقترحات على اإلجرائي، الفريق منسقة مع الموافقة  ً  مسبقا
 عليها ويصوت المؤتمر فيها ينظر لكي

 الوثائق أن فريق الرئيسة، وكبيرة المديرين التنفيذيين، ورئيسة الحوكمة، مع باالشتراك ،التأكد 
 .صحيح نحو على وتقديمها إعدادها تم قد األعمال جدول ببنود المتعلقة

 سبيل على وليس ذلك، في بما اإلجرائية المسائل جميع بشأن نهائي قرار هو المؤتمر رئيسة قرار 
 .األعمال جدول بنود وإدارة التصويت، طرق الخطب، إلقاء مدة الحصر،

 
 :العالمي المؤتمر بعد

  .الختام من شهر واحد غضون في تقديمه ويتمالمشاركة في إصدار وثيقة سجل قرارات المؤتمر 
 .للمؤتمر الرسمي

 الرسمي الختام من شهرين غضون في تقديمه ويتم. مؤتمرلل يتقييم تقرير إصدار في المشاركة 
 .للمؤتمر

 
 

 المهارات والخبرة
  

  يجب أن تكون رئيسة المؤتمر:

 الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية بالجمعية عضو منظمة في عضًوا 

  لهماعلى دراية بالنظام األساسي للجمعية العالمية ولوائحها الداخلية، وتفهم طرق التنفيذ العملي 

 لديها خبرة سابقة في رئاسة تجمع رسمي كبير 

 فريق في وكعضو مستقل بشكل العمل على قادرة 

 المؤتمر رئيسة ونـتك أن المستحسن ومن. اـوخطي اـشفهي زيةـاإلنجلي ةـباللغ واصلـالت على ادرةـق 
بلغة واحدة على األقل من اللغات الرسمية األخرى  التواصل علىأيضاً  قادرة الرئيسة نائبة أو/  و

 للجمعية العالمية

 تظهر  ً  الثقافي التنوع وتقدر المتنوعة النظر لوجهات تفهما

 الرشيد الحكم وممارسة المواقف تقييم على قادرة 

 المعلومات وتفسير تحليل على القدرة لديها 

 مؤتمراً  حضرت قد تكون أن المثالي من  ً ً  مؤتمراً  أو إقليميا ً  عالميا  .سابقا
 

تخوض انتخابات المجلس العالمي في المؤتمر العالمي كرئيسة أو نائبة لرئيسة  مرشحةال يمكن اختيار أي 
 المؤتمر .
 

عاًما بحلول  30المهارات والخبرات ذات الصلة، والالتي تقل أعمارهن عن ونشجع الشابات ممن لديهن 
 اليوم األول للمؤتمر، على التقدم بطلب لرئاسة المؤتمر.

 
 

 االجتماعات وطرق العمـل
 

 االجتماعات في بالمشاركة مكلفة وستكون العالمي للمؤتمر التخطيط فريق في عضًوا المؤتمر رئيسة ستكون

 فريق أعضاء جميع من المتوقع ومن. الشخصي بالحضور أو هاتفي مؤتمر من خالل المؤتمر تسبق التي

يجب أن تكون رئسة المؤتمر مستعدة وقادرة و .المراسالت جميع مع الفور على التعامل للمؤتمر التخطيط

 .2019على حضور اجتماع المجلس العالمي في لندن في أكتوبر 

  



Page 3 of 4 
 

 نصف لمدة والبقاء العالمي المؤتمر بدء من األقل على واحد يوم قبل الوصول المؤتمر رئيسة على يتعين

 .للمؤتمر األخير اليوم بعد يوم

  

 عبر تدريبجلسة تعريفية و لحضور ، االقتضاء حسب الرئيسة، نائبات أو ونائبة المؤتمر رئيسة دعوة سيتم

 .العالمية الجمعية حوكمة لجنة بتنسيقه تقوم االنترنت

 

 نائبة إلى المؤتمر رئيسة دور نقل يتم ، العالمي المؤتمر في دورها مهام أداء عن المؤتمر رئيسة عجزت إذا

 بدياًل  يحدد المجلس العالمي أن يجب الدور، بهذا القيام على أيًضا الرئيسة نائبة قدرة عدم حالة وفي. الرئيسة

عضو فخرية أو حالية من أعضاء المجلس : مراقبة أو المثال سبيل على)المؤتمر حضور بين من مناسبًا

 (.العالمي

 

 

 وكــالسل واعدـــق
 

 :يلي بما المؤتمر رئيسة تقوم

 وأعضائها الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية مصلحة أجل من فقط العمل 

 شخص ألي سرية معلومات تقديم أو اإلفصاح أو الكشف وعدم السرية على الحفاظ 

 المخاوف عن للتعبير واالستعداد وانفتاح بمرونة التصرف 

 المناسب الوقت وفي فعال بشكل التواصل 

 والوفاء الداعمة الوثائق وقراءة المؤتمر بأعمال اطالع على نفسها إلبقاء الشخصية المسؤولية تحمل 
 عليها المتفق النهائية بالمواعيد

 تقودها األعضاء ، شجاعة ، شاملة ،  الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية بقيم االقتداء(
 تمكينية، شفافة ، احترافية(

  وموظفي الجمعية العالمية المسؤولين عن تنفيذ  متطوعاتتكون العبة فريق، بالعمل في شراكة مع
  المؤتمر

 
قواعد الكشافة بما في ذلك  جمعية العالمية للمرشدات وفتياتتلتزم رئيسة المؤتمر بسياسات ال من المنتظر أن

  السلوك، وسياسة حماية البيانات، وبيان السرية.
 
 

 اتالجلس رئيسات
  

 .للجلسة لرئيسة معينة جلسات أو معينة جلسة رئاسة تفويض ،العالمي المؤتمر أثناء المؤتمر، لرئيسة يجوز
 
 

 الرئيسية االتصال جهات
 

 العالمي للمؤتمر التخطيط فريق في األعضاء الزمالء  

 المجلس العالميوأعضاء  رئيسة  

 رئيسة الحوكمة ومديرة المناسبات خاصةً  ، الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية موظفي 

 اإلجرائي الفريق وأعضاء منسقة  

 بها الخاص المشروع وفريق المضيفة العضو المنظمة 

 الترشيحات لجنة  
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 الرسمي الزي
 

 الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية زي )ونائبتها حسب االقتضاء( المؤتمر رئيسة ترتديينبغي أن 
 العالمية الجمعية بواسطة توفيرها فسيتم ، المطلوبة الزي عناصر بالفعل لديهما يكن لم إذاو. المؤتمر خالل

 .المؤتمر قبل
 
 

 النفقـــات
 
 المعقولة النفقات من وغيرها بالمؤتمر التسجيل ومصاريف واإلقامة السفر تكاليف الجمعية العالمية مولست

 العالمية الجمعية لسياسات وفقًا ا،مبدوره لالضطالع)ونائبتها حسب االقتضاء(  المؤتمر لرئيسةالالزمة 
 .الصلة ذات الكشافة وفتيات للمرشدات
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