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 العالميالشروط المرجعية: الفريق اإلجرائي للمؤتمر 

 

 :اللــــاسته

المؤتمر العالمي هو الهيئة الرئيسية لصنع القرار في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، وهو يعقد 
 العام األخير من كل فترة ثالثية )فترة الثالث سنوات(.في 

 

 من قبل فريق إجرائي كما هو موضح أدناه. عالمي يتم دعم كل مؤتمرو
 

 الغرض: 
 

يساعد الفريق اإلجرائي المنظمات األعضاء على فهم إجراءات المؤتمر، وعلى تقديم مقترحات  (1
ملية ويقوم بتطبيقها، كما ينسق أي تغييرات وتعديالت للتصويت عليها. حيث يقوم الفريق بشرح الع

 في الصياغة.
 يدعم الفريق رئيسة المؤتمر في ضمان تنفيذ القواعد اإلجرائية، والتزام المنظمات األعضاء بها. (2
 األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية. للنظاميعمل الفريق على ضمان سير المؤتمر طبقاً  (3

 

  التعييــــن:
 

 الفريق اإلجرائيمنسقة 
 

شهر على األقل من بدء المؤتمر. وتحدد  12الفريق اإلجرائي قبل  منسقةيتم إرسال دعوة مفتوحة لترشيح 
 الدعوة المهارات والخبرات المطلوبة للقيام بالدور.

  

العالمي لجنة الحوكمة بمراجعة الترشيحات المستلمة وفق المعايير المحددة وتقدم توصياتها للمجلس تقوم 
 لطلب الموافقة عليها.

  

 .العالميأشهر على األقل من بدء المؤتمر  تسعةقبل  ةالمختار اإلجرائي الفريق منسقةيتم إخطار 
 

 أعضاء الفريق اإلجرائي
 

يتم إرسال دعوة مفتوحة لترشيح أعضاء الفريق اإلجرائي قبل تسعة أشهر على األقل من بدء المؤتمر. وتحدد 
 والخبرات المطلوبة للقيام بالدور. الدعوة المهارات

  

لجنة الحوكمة بمراجعة الترشيحات المستلمة وفق المعايير المحددة وتقدم توصياتها للمجلس العالمي تقوم 
 لطلب الموافقة عليها.

  

 .العالمييتم إخطار أعضاء الفريق المختارات قبل ستة أشهر على األقل من بدء المؤتمر 
 

الفريق اإلجرائي أن يكّن مندوبات لمنظماتهن األعضاء في المؤتمر. وال ينبغي أن يكون ال يمكن ألعضاء 

لعضو الفريق أي دور في وفد أي منظمة عضو أو أن تسافر نيابة عن أي منظمة عضو حتى ال يؤثر ذلك 

ا عضواً على دورها كعضو في فريق اإلجراءات. فينبغي أن تكون قادرة على المشاركة بحرية وانفتاح بصفته

كما ال يمكن اختيار أي مرشحة لخوض انتخابات المجلس العالمي كعضو بالفريق  .في فريق اإلجراءات

 اإلجرائي.



 

 5 من 2 صفحة
 

بالمهارات والخبرات ذات  يتمتعن الالتيتحت سن الثالثين وقت حلول أول أيام المؤتمر،  ونشجع الشابات
 بالتقدم لعضوية الفريق اإلجرائي.  الصلة

 
 المؤتمر، يوافق المؤتمر على أعضاء الفريق اإلجرائي.خالل افتتاح 

 

 العضويـــة:
 

ينبغي أن تشمل عضوية الفريق اإلجرائي ثالثة أعضاء من منظمات أعضاء مختلفة. وتكون إحدى هؤالء 
 الثالثة هي المنسقة اإلجرائية ، التي ستقود فريق اإلجراءات.

 

تكون واحدة على األقل من أعضاء الفريق شابة تحت سن أن بقدر اإلمكان ، يجب بذل كل جهد ممكن لضمان 
 1*الثالثين وقت حلول أول أيام المؤتمر، على أن تتمتع بالمهارات والخبرات ذات الصلة

 

 وستقوم موظفة معينة بدعم عمل الفريق اإلجرائي.
 

سة إضافة إلى أعضاء فريق اإلجراءات، تدعمهن رئي يعتبرنمحصيات األصوات  / محصيةمالحظة: 
المؤتمر، ويقدمن تقاريرهن لها. ويمكنكن االطالع على دور ووظائف محصيات األصوات في وثيقة القواعد 

 اإلجرائية للمؤتمر.
 

  المهــــــام:
 

 :العالميقبل المؤتمر 
 معرفة وفهم القواعد اإلجرائية للمؤتمر -
 الكشافة، ولوائحها الداخليةمعرفة وفهم النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  -
 معرفة وفهم المقترحات المعدة للتصويت وأي تعديالت مقترحة -
طلب المعلومات الالزمة لضمان الفهم الكامل للمعنى والقصد من المقترحات المعدة للتصويت والنتائج  -

 المترتبة عليها، وأيضاً ألي تعديالت مقترحة.
لتنسيق وتوضيح أي تعديل مقترح، وأيضاً  –ة ومتسقة بطريقة عادل –العمل مع المنظمات األعضاء  -

 أي مقترح جديد معد للتصويت من أجل:
o تنقيح لغة أي تعديل مقترح أو أي مقترح جديد 
o التأكد من وضوح القصد والنتائج ، وأن الترجمات صحيحة 
o  األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية بالنظامضمان االلتزام. 

 
 :لعالمياخالل المؤتمر 

 مساعدة الوفود على الحصول على فهم مشترك للقواعد اإلجرائية الواجب اتباعها خالل المؤتمر. -
 ضمان عملية صنع قرار ديمقراطية وشفافة -
 اتباع اإلجراءات على النحو المبين في القواعد اإلجرائية للمؤتمر -
 ضمان اتباع المشاركات في المؤتمر لإلجراءات المتفق عليها -
 في أوقات يتم تحديدها مسبقاً لإلجابة على أسئلة الوفود حول إجراءات المؤتمر.التواجد  -
لتنسيق وتوضيح أي تعديل مقترح، وأيضاً  –بطريقة عادلة ومتسقة  –العمل مع المنظمات األعضاء  -

 أي مقترح جديد معد للتصويت من أجل:
o تنقيح لغة أي تعديل مقترح أو أي مقترح جديد 
o د والنتائج ، وأن الترجمات صحيحةالتأكد من وضوح القص 
o  األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية بالنظامضمان االلتزام. 

                                                           
يهدف ذلك إلى تشجيع الشابات على المشاركة، وزيادة عدد الشابات اللواتي يشاركن في مناصب الحوكمة    1

 (.2017للمؤتمر العالمي السادس والثالثين ) 32، بما يتماشى مع القرار رقم ةكبير زيادة



 

 5 من 3 صفحة
 

 :العالميبعد المؤتمر 

  .للمؤتمر الرسمي الختام من شهر واحد غضون في اتقديمه ويتمإتمام وثيقة سجل قرارات المؤتمر. 

 غضون في تقديمه ويتم. تنفيذها قبل وأثناء المؤتمرعن إجراءات المؤتمر وكيفية  يتقييم تقرير إتمام 
 .للمؤتمر الرسمي الختام من شهرين

 
 باإلضافة إلى تلك المهام، تقوم منسقة الفريق اإلجرائي )المنسقة اإلجرائية( بالمهام اإلضافية التالية:

 
النترنت ، أن تكون عضًوا في فريق التخطيط للمؤتمر العالمي وتشارك في اجتماعات منتظمة عبرا -

 فترة ما قبل المؤتمر. خاللوجهاً لوجه ،  اجتماعات محتملة وأحيانًا
 قيادة الفريق اإلجرائي ودعم أعضائه في تنفيذ المهام المطلوبة -
تقديم المشورة إلى رئيسة المؤتمر إذا طرأ أي موقف لم تتبع فيه مشاركة/مشاركات بالمؤتمر  -

 اإلجراءات المتفق عليها.
لرئيسة المؤتمر حول ترتيب األولوية التي يتم من خاللها عرض التعديالت على تقديم اإلرشاد  -

 المؤتمر.
العمل مع الفريق اإلجرائي والموظفة المعينة للعمل مع الفريق على ضمان وضوح لغة كل مقترح  -

 معد للتصويت وكل تعديل مقترح من حيث القصد منه والنتائج.
على المقترحات المعدة للتصويت التي لم يتم تعميمها  –ر باالشتراك مع رئيسة المؤتم –الموافقة  -

 مسبقاً للنظر والتصويت من قبل المؤتمر.
 تقديم المشورة لرئيسة المؤتمر بشأن أي نقطة لم تغطها القواعد اإلجرائية -

  
 المهارات والخبرة:

  
 الفريق اإلجرائي باآلتي: يتمتع أعضاءينبغي أن 

 
األساسي واللوائح الداخلية وسياسات الجمعية العالمية للمرشدات  بالنظامعملية  حالية معرفة نلديه -

 وفتيات الكشافة، وأي سياسات وخطوط إرشادية إقليمية.
 معرفة بالقواعد اإلجرائية للمؤتمر. نلديه -
 في منظمة عضو بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. أعضاء -
 عضو في فريق.القدرة على العمل بشكل مستقل وك نلديه -
 القدرة على التواصل باللغة اإلنجليزية شفاهةً وكتابةً. نلديه -

الرسمية من المفضل أن تكون أعضاء الفريق اإلجرائي فيما بينهن قادرات على التواصل باللغات 
 للجمعية العالمية

 التنوع الثقافي. ويقدرنلوجهات النظر المتنوعة  نتفهمه يظهرن -
 المواقف وممارسة الحكم الرشيد.القدرة على تقييم  نلديه -
 القدرة على تحليل وتفسير المعلومات. نلديه -
 الخبرة أو االهتمام بالحوكمة وعملية صنع القرار الجماعي نلديه -
 لمؤتمر إقليمي أو عالمي سابق نحضوره من المثالي -
خبرة في استخدام مجموعة متنوعة من أساليب  نمفيد ألعضاء الفريق أن يكون لديهسيكون من ال -

ً التصويت اإللكتروني  ومن المثالي خبرة في استخدامالتصويت المختلفة ،   .أيضا
 معرفة وخبرة بأنشطة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. نلديه -
 

لمؤتمر  جرائياإلفريق المن المفضل أن تكون منسقة الفريق اإلجرائي قد عملت في وقت سابق كعضو في 
 .عالمي أو إقليمي
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 االجتماعات وطرق العمل:
 

من خالل البريد اإللكتروني واالجتماعات عن بعد )المكالمات الجماعية عبر  العالمييتم العمل قبل المؤتمر 
في  المشاركةمستعدة وقادرة على ، باإلضافة إلى أنه ينبغي على منسقة الفريق اإلجرائي أن تكون اإلنترنت(

ً ، وأحياناجتماعات منتظمة عبراالنترنت ً لوجه اجتماعات محتملة ا بصفتها عضو في فريق التخطيط ، وجها
 .للمؤتمر العالمي

  
 من المتوقع من أعضاء الفريق التعامل السريع مع جميع المراسالت

 
على علم بعناوين بريدهن اإللكترونية التي يفضلن  الجمعية العالميةمطلوب من أعضاء الفريق إبقاء 

استعمالها، وأرقام هواتفهن. ويشمل ذلك اتخاذ ترتيبات لالتصال في حالة الغياب عن العناوين المعتادة ألي 
 مدة من الزمن.

 
مطلوب من أعضاء الفريق الوصول قبل بدء المؤتمر بيوم واحد على األقل، والبقاء لمدة نصف يوم بعد آخر 

 يوم من أيام المؤتمر.
 

 ينبغي على أعضاء الفريق التوافق على أي قرار يحتاج الفريق إلى اتخاذه كفريق.
المجلس عندما ال يمكن التوصل إلى قرار بتوافق اآلراء، تقوم منسقة الفريق اإلجرائي بالتشاور مع رئيسة 

 باتخاذ القرار النهائي. العالمي
 

ستحضر أعضاء الفريق اإلجرائي جلسة تعريفية وتدريباً، على شبكة اإلنترنت، تنسقه لجنة الحوكمة بالجمعية 
 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

 
 

 األماكن الشاغرة:
 

من االستمرار في الفريق اإلجرائي،  المجلس العالميقبل انعقاد المؤتمر، إذا لم تتمكن عضو مختارة من قبل 
 ينبغي إيجاد بديلة مناسبة قبل بدء المؤتمر.

 
، ينبغي إيجاد بديلة مناسبة من العالميإذا لم تتمكن عضو بالفريق من أداء مهام دورها خالل المؤتمر 

 الحاضرات بالمؤتمر )مراقبة على سبيل المثال(، وينبغي أن يوافق المؤتمر على العضو الجديد.
 

في حالة تعذر إيجاد بديلة مناسبة في المؤتمر، أو لم يوافق عليها المؤتمر، سيستمر الفريق اإلجرائي في أداء 
 مهامه بعضوية عضوين فقط.

 

إذا لزم األمر، يمكن أن تتم الموافقة على منسقة جديدة للفريق اإلجرائي من قبل المؤتمر من بين العضوتين 
 المكونتين للفريق.

 

 ارــواإلشع ةــالعملي
من الناحية المثالية، يتم إعادة النظر في الترشيحات وعن إيجاد بديلة مناسبة.  مسؤول المجلس العالمي -

عندما ال و التي تم استالمها استجابةً للدعوة المفتوحة للترشيح، وإعادة تقييمها إليجاد بديلة مناسبة.
اختيار أي شخص يشعر أن لديه المؤهالت  ،يكون ذلك ممكنًا، قد يقرر المجلس العالمي، حسب تقديره

 .والمهارات المطلوبة
بإعفاء العضو رسمياً من واجباتها كتابياً، وإعالمها بأنه قد تم استبدالها بعضو  سيقوم المجلس العالمي -

 جديد.
 

 الحكــم التقديـــري:
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أنه من الضروري إستبعاد عضو من الفريق اإلجرائي قبل أو أثناء المؤتمر  يرى المجلس العالميقد  -
في حالة وجود تضارب في المصالح لدى هذه العضو يؤثر على قدرتها في أن تكون محايدة في أداء 

 دورها، أو في حالة عدم عملها لصالح المؤتمر والجمعية العالمية. 
، يلزم ابالغ المؤتمر بذلك. غير أنه ال عالميمؤتمر عند استبعاد عضو من الفريق اإلجرائي خالل  -

 يلزم بالضرورة مشاركة األسباب المحددة التي أدت إلى هذا االستبعاد. 
باستبدال عضو من الفريق اإلجرائي خالل سريان أعمال المؤتمر  المجلس العالميفي حالة قيام  -

وكما ورد أعاله، إذا تعذر العثور على  على العضو البديلة. العالمي، ينبغي موافقة المؤتمر العالمي
بديلة مناسبة في المؤتمر، أو في حالة لم يوافق المؤتمر على البديلة، فسيواصل الفريق أداء مهامه مع 

 بقاء المكان فارغاً.
 

 

 :قواعد السلوك
 

 على أعضاء الفريق:
 التصرف فقط لمصلحة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وأعضائها -
 الحفاظ على السرية وعدم الكشف أو اإلفصاح أو اإلدالء بأي معلومات سرية ألي شخص. -
 التصرف بمرونة وعقل متفتح واالستعداد للتعبير عن المخاوف ومصادر القلق -
 التواصل بشكل فعال وفي الوقت المناسب -
قراءة الوثائق مسؤوليتها الشخصية في إبقاء نفسها على علم بأعمال المؤتمر، و أن تتحمل كل منهن -

 الداعمة وااللتزام بالمواعيد النهائية المتفق عليها.
 دعم ورعاية بعضهن البعض، والحفاظ على السلوك والنهج اإليجابيان لعمل الفريق. -
)تقودها األعضاء ، شجاعة ، شاملة ،  الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية بقيم االقتداء -

 تمكينية، شفافة ، احترافية(
وموظفي الجمعية العالمية  متطوعاتتكون كل منهن العبة فريق، بالعمل في شراكة مع أن  -

  المسؤولين عن تنفيذ المؤتمر
 

 الـــــــزي:
 

لدى  يكن لم إذاو .خالل المؤتمرأعضاء الفريق اإلجرائي ارتداء زي الجمعية العالمية الرسمي  ينبغي على
 .المؤتمر قبل العالمية الجمعية بواسطة توفيرها فسيتم ، المطلوبة الزي عناصر بالفعل إحداهن

 

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

 وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية لسياسات وفقًا ،بأدوارهن لالضطالع ؛الالزمة ألعضاء الفريق اإلجرائي
 .الصلة ذات الكشافة

 

 تعريف المصطلحات:
 

تحت سن الثالثين، إذا لم يبلغن سن الثالثين بحلول اليوم األول من أيام  شابات يتم تعريف الشابات على أنهن
 .العالميالمؤتمر 

 
 

 

 2019 يوليوأقر المجلس العالمي هذه الشروط المرجعية في 


