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Ref. 36.4  

 
 

  4 -36إشارتنا: 
 

  2016ديسمبر / كانون األول  23
 

 كافة المنظمات األعضاء )شامالً الجمعيات الفرعية( إلى:
 أعضاء المجلس العالمي )شامالً األعضاء بحكم المنصب واألعضاء البدالء( 
 لجان المجلس العالمي 
 ةجهاز موظفي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشاف 
  

 

 أصدقائي األعزاء، 
 دعوة لتقديم االقتراحات المطروحة للتصويت ومحتوى البرنامج

 

ام الثالثين لعوالسادس  لمنظمات األعضاء تقديم اقتراحات لطرحها للتصويت و/ أو اقتراح بنود إلدخالها في برنامج المؤتمر العالميليمكن 

 داخلية.ئحته الاالشتراطات الحالية الواردة في النظام األساسي الحالي وال. وتُطبق اإلرشادات الواردة في هذا الخطاب على 2017
 

سي لنظام األسالغييرات يُرجى المالحظة بأن المجلس العالمي سوف يتشاور قريباً بصورة أكثر مع المنظمات األعضاء بشأن إمكانية اقتراح ت
  خالل الفعالية.  والقواعد اإلجرائية ألجل تمكين إدخال اقتراحات مطروحة للتصويت

 

 28د أقصاه في موع وألي اقتراحات مقترحة للتصويت تؤدي إلى التغيير في أحد اللوائح الداخلية للنظام األساسي، فإننا نطلب استجابة

ً  120لتوفير مهلة ال تقل عن  8/2)هذا لتلبية االشتراط الوارد في الالئحة الداخلية  2017فبراير / شباط  ريخ المؤتمر خالصة قبل تا يوما
  العالمي الذي سوف تؤخذ فيه االقتراحات بعين االعتبار(. 

 

لقد تقرر هذا و. 2017مايو / آيار  17وألي اقتراحات أخرى مطروحة للتصويت، فيمكننا أن نقبل العروض المقدمة إلى موعد أقصاه 
ن المنظمات ملواردة بحسب الخطة، استجابة للتعليقات ا التاريخ على أساس أنه بعد مرور شهر واحد من توزيع مستندات المؤتمر الرئيسية

  األعضاء.

 

 االقتراحات المقترحة لطرحها للتصويت والتعديالت المقترحة لالقتراحات المقترحة   -1
 

معية جعضاء الأيجب أن تكون االقتراحات المقترحة للتصويت ذات أهمية وتمثل شأن مباشر وذات صلة بالجمعية العالمية؛ وتتطلب من 
 العالمية أن يتخذوا فيها قراراً أو يأخذوها بعين االعتبار.

 

 . ضوعية حاليةسائل مووقد ترتبط االقتراحات المقترحة للتصويت بالمسائل التشريعية والدستورية، ورسالة الجمعية العالمية أو مناقشة م
 

ة المنظمات اسي( لمساعدام األسلمعروفة اآلن باسم اللجنة الفرعية للنظنُقدم إليكم فيما يلي القواعد اإلرشادية التي أعدتها لجنة الدستور )وا

، 1999األول  ، أكتوبر / تشرين1361األعضاء عند تقديم اقتراحات مقترحة أو تعديالت مقترحة )المجلس العالمي، النظام األساسي 

قبل موعد تصويت ءات بخصوص تقديم اقتراح مقترح لل(. وتشرح هذه القواعد اإلرشادية اإلجرا2006والمعدل في أكتوبر / تشرين األول 
 ، أو تعديل مقترح القتراح ٌمقترح قامت بتقديمه بالفعل منظمة عضو أخرى أو المجلس العالمي. المؤتمر

 

 
 المقترحات المقترحة للتصويت

اه تاريخ عد أقضاالستجابات في مو يتم توزيع طلب لالقتراحات المقترحة للتصويت إلى المنظمات األعضاء كما يتطلب األمر تقديم -1

 يرات مقترحة للوائح )باستثناء أي تغي 2017مايو / آيار  17معين. وللمؤتمر العالمي السادس والثالثين، سوف يكون هذا التاريخ هو 
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ضوع يثير االهتمام بمو ويجب أن يكون االقتراح المقترح للتصويت يتعلق(. 2017فبراير / شباط  28الداخلية بحيث يكون آخر موعد هو 
 قديم اقتراحتلن يتم ووله الصلة برسالة الجمعية العالمية أو موضوع يراه من اقترحه بأن الجمعية العالمية يجب أن تعبر عن وجهة نظر. 

 مقترح للتصويت إلى المؤتمر إذا لم يكن ممتثالً لهذا االشتراط.
 

 .ما كان ممكنناً، يجب أن يوضح أساليب العمل في المستقبليجب أن يكون االقتراح المقترح واضحاً ومحدداً، وأين -2
 

طرحها على لالئمة يجب أن يتسلم المجلس العالمي كافة االقتراحات المقترحة للتصويت المقدمة وأن يُحدد عما إذا كان ذات صلة وم -3
 المؤتمر.

 

 قد يكون من قدم االقتراح مطالباً آنا ذاك بما يلي: -4
 

 في صياغة االقتراح المقترح لضمان الوضوح وليكون عرضاً مفهوماً. عمل تلك التغييرات 

 ر احين أو أكثيم اقترالعمل مع جهة )أو جهات( أخرى اقترحته للتطوير والموافقة على اقتراح ُمركب ُمقترح للتصويت، في حالة تقد
 من اقتراحات مقترحة عن نفس الموضوعات أو موضوعات مشابهة.

 
 قترحة لالقتراحات المطروحة للتصويتالتعديالت الم -أوال 
 

قترحاً م تعديالً من تُقدعند توزيع االقتراحات المقترحة للتصويت إلى المنظمات األعضاء في الجمعية العالمية، فيجوز ألي منظمة عضو أ -1
 .لمحددةرة الزمنية اخطياً، بشرط أن يكون التعديل المقترح له صلة باالقتراح المطروح ويتم تقديم هذا التعديل خالل الفت

 

 الغرض يتعارض مع أالسوف يُعدّل التعديل المقترح في صيغة العرض المقترح عن طريق إضافة كلمات أو حذفها، ولكن بشرط  -2
وضوع مثل نفس الم لالقتراح المقترح، أو يتسبب في إنتاج اقتراح مضاد ُمقترح )االقتراح المضاد المقترح هو اقتراح يتناولالجوهري 

لمقترح، اقتراح االقتراح المقترح، ولكن يتعارض بصورة أساسية مع الغرض من االقتراح المقترح(. وإذا لم توافق منظمة عضو على اال
 تها عن طريق التصويت ضد االقتراح المطروح للتصويت في المؤتمر.فيجب أن تُبرز عدم موافق

 

 ئمة لطرحهالة ومالسوف يتسلم المجلس العالمي كافة التعديالت المقترحة لالقتراحات المقترحة المقدمة ويقرر عما إذا كانت ذات ص -3
 على المؤتمر.

 

 قد يكون "لمن قام بالتعديل" مطالباً بما يلي: -4
 ييرات في صيغة التعديل المقترح مع ضمان الوضوح والعرض الجلي الواضح.عمل تلك التغ 

 ن قديم تعديليتي حالة العمل مع جهة )أو جهات( أخرى قامت باالقتراح أو التعديل للتطوير أو االتفاق على تعديل ُمركب ُمقترح، ف
 أو أكثر مقترحين على نفس الموضوعات أو موضوعاً مشابهاً.

 
 مناقشة.د من الن قدموا االقتراحات، يجوز للمجلس العالمي أن يحيل أي إقتراح مقترح إلى اللجنة المالئمة لمزيبعد التشاور مع م

 
 محتوى البرنامج -ثانيا  
 

يت. وندعو بالتصو يجوز للمنظمات األعضاء أو المجلس العالمي تقديم بنود لجدول أعمال المؤتمر العالمي، لمناقشتها أو التخاذ قرار

راير / شباط فب 28و ت األعضاء لتقديم بنود أثناء المراحل األولى من التخطيط للمؤتمر. وآخر موعد الستالم محتوى البرنامج هالمنظما

2017. 
 

جدول  بنود القانونية التالية فيال ل( الخاص بالجمعية العالمية يتطلب اشما1-12النظام األساسي واللوائح الداخلية )النظام األساسي  -1
 ل:األعما

 

 الدعوات المتسلمة من المنظمات األعضاء ألجل استضافة المؤتمر العالمي 

 تقديم موجز لكشف الميزانية والحسابات المدققة عن الفترة ذات الصلة 

 أخرى  لة أو لفترةث المقبدراسة السياسة والخطط المالية العامة لجمع وإدارة األموال الخاصة بالجمعية العالمية عن السنوات الثال
 تفق عليهايُ 

 تقرير السنوات الثالث والتقارير األخرى التي يقدمها المجلس العالمي 

 انتخاب وتعيين األعضاء للمجلس العالمي 

 

 البرنامج االجتماعي -2
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 سوف يتم أيضاً إعداد برنامج اجتماعي يشمل ما يلي:

 نا العالميتقديم عرض استعراضي من جمعية بهارات للكشافة والمرشدين، المستضيفين لمؤتمر 

 فرصة لاللتقاء مع المجلس العالمي الحالي في جلسة غير رسمية 

 فرصة لاللتقاء مع المرشحين لعضوية المجلس العالمي 

 السوق العالمي وأمسية عالمية معاً بصورة مشتركة 

 

تكم ا كانت منظممثالً إذفبنود معينة  وقد تكون هذه المقترحات عن –ونود أن نتسلم أي مقترحات قد تكون لديكم إلدخالها في برنامج المؤتمر 
عالية فعية أو العضو ترغب في استضافة/ تقديم جلسات أو ببساطة جلسات ترغبون حضورها. وقد تكون هذه الجلسات داخل الجلسة الجما

 للتواصل كشبكات أو ورشة.

 

ج المؤتمر فيجب أن يتم ذلك على االستمارات المالئمة وإذا رغبتم في تقديم اقتراحات مقترحة للتصويت أو عمل اقتراحات إلدخالها في برنام

. وإذا كنتم تفكرون في تقديم اقتراح لطرحها على المؤتمر للتصويت، يُرجى إبالغ الجمعية العمومية 2و  1الخاصة بها الواردة في الملحقين 
(woco@wagggs.org)  .في أسرع وقت ممكن 
 

 قدم بالشكر الجزيل لجميعكم وأتطلع إلى استالم مقترحاتكم،ونت
 

 
 

 Nicola Grinsteadنيكوال جرينستد 

  Chair, World Board رئيسة المجلس العالمي

 World Association of Girl Guides and Girl Scouts الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 

 االقتراحات المقترحة للتصويت –استمارة الرد  -1ات: الملحق المرفق

 برنامج المؤتمر –استمارة الرد  -2الملحق             
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