
املقرتحات املعدة للتصويت
)النطام األسايس واللوائح الداخلية(

وثيقة املؤمتر رقم 5
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مقدمة

ترسد هذه الوثيقة االقرتاحات املقرتحة تحت هيكل جمعية خريية املقرتحات املعدة للتصويت. هذه هي االقرتاحات املقرتحة التي تؤثر عىل النظام األسايس  واللوائح الداخلية للجمعية العاملية والتي يجب 
أن يتم تقاسمها مع املنظامت األعضاء قبل مرور 120 يوما من انعقاد املؤمتر العاملي.

وستعمم املقرتحات املعدة للتصويت التي ال تؤثر عىل النظام األسايس  واللوائح الداخلية بشكل منفصل.

وسيجري التصويت يف املؤمتر العاملي يف اليوم األول، االثنني املوافق 18 سبتمرب/ أيلول، ويف اليوم الرابع، الخميس املوافق 21 سبتمرب/ أيلول.
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PROPOSED MOTIONS
 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

1
مستند املؤمتر 1 –أ، 1ب، 1ج: 

القواعد اإلجرائية

 اقرتاح املعد للتصويت 1-1

 أن يتم تعيني زينة جامل للعمل كمسئولة عد األصوات يف املؤمتر العاملي السادس والثالثني والجمعية

العامة غري العادية.

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:

1
 مستند املؤمتر 1 –أ، 1ب، 1ج:

القواعد اإلجرائية

 اقرتاح املعد للتصويت 2-1

 أن يتم تعيني ما ييل للعمل يف الفريق اإلجرايئ للمؤمتر العاملي السادس والثالثني والجمعية العامة غري

العادية:

أوالً. هيلني جيسرتين )املنسقة(

ثانيا. كانديال جونزاليس

ثالثا. زينة جامل

رابعاً. ايفي واسيك

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:

2
 مستند املؤمتر1ج: القواعد

اإلجرائية

 اقرتاح املعد للتصويت 1-2

 بأن يتم اعتامد القواعد اإلجرائية كام هي واردة يف كتيب اإلجراءات املؤمتر الستخدامها أثناء االجتامع

العمومي الغري عادي.

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:

2
اقرتاح املعد للتصويت 2-2مستند املؤمتر رقم 5

 بأن يتم حل الجمعية الخريية املسجلة باسم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )رقم

الجمعية الخريية 521603( وشطبها من سجل مفوضية الجمعيات الخريية الخاص بالجمعيات الخريية".

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:

3
 مستند املؤمتر1أ: القواعد

اإلجرائية

اقرتاح املعد للتصويت 1-3

بأن يتم اعتامد القواعد اإلجرائية  )النسخة أ( كام هي واردة يف كتيب إجراءات املؤمتر الستخدامها أثناء 

املؤمتر العاملي السادس والثالثني.

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

3
 مستند املؤمتر1أ: القواعد

اإلجرائية

قرتاح معّد للتصويت 2-3

بأن يتم تعديل الفقرة الفرعية 3-3-3-12 ليصبح نصها “إعطاء تفاصيل القرارات املزمع تحريكها يف االجتامع 

وعن الطبيعة العامة لألنشطة األخرى املزمع تناولها يف االجتامع. ويف حالة املؤمتر العاملي، يجوز تقديم 

قرارات إضافية يف املؤمتر العاملي متشياً مع القواعد اإلجرائية.”

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح: أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

3
 مستند املؤمتر1أ: القواعد

اإلجرائية

اقرتاح معّد للتصويت 3-3 

بأن تُضاف الئحة داخلية جديدة )3-9( تحت القواعد اإلجرائية لتنص عىل “يجوز للمنظامت األعضاء أن 

تجدول القرارات يف املؤمتر وفقاً لالشرتاطات املحددة يف القواعد اإلجرائية، ويف حالة قبولها، فيتم إعادة ترقيم 

الالئحة الداخلية الحالية 3-9 لتُصبح 3-10”.

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح: أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

3
 مستند املؤمتر1ب: القواعد

 اإلجرائية

االقرتاح معّد 3-4

بناءاَ عىل افرتاض أن االقرتاحني املعدين للتصويت 3-2 و 3-3  تم إقرارهام، يتم املوافقة عىل استخدام 

القواعد اإلجرائية املعدلة )النسخة 1 ب التي تم تنقيحها لتعكس قدرة املنظامت األعضاء عىل جدولة 

االقرتاحات( عىل النحو الوارد يف دليل إجراءات املؤمتر املنقح، بتأثري فوري خالل املؤمتر العاملي السادس 

والثالثني.

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

 كاميل ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع:

6
اقرتاح معّد للتصويت 4-1مستند املؤمتر5

بأن يتم إضافة بند جديد 4-4-1-10، للنظام األسايس للجمعية العاملية ونصه “عند تلبية اشرتاطات العضوية 

الكاملة، يجوز إدخال منظمة عضو جديدة للعضوية الكاملة مبوافقة األعضاء كاميل العضوية الذين يلتقون 

يف املؤمتر العاملي التايل باتخاذ قرار بأغلبية بنسبة %75 من األصوات التي يديل بها األعضاء كاملو العضوية 

يف مؤمتر عاملي”. 

 التصويت لألعضاءاملجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح: أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

6
اقرتاح معّد للتصويت 4-2مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 1-9-10 )ح( من النظام األسايس عىل النحو التايل: إثبات االلتزام برشوط العضوية عىل النحو 

املبني يف البند الفرعي 10. 1 .2 وهذا البند الفرعي 10 .9. 1 

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

6
اقرتاح معّد للتصويت3-4مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل الفقرة الفرعية 4-4-11 )ج( ليصبح نصها “لدى إقرار طلبات االلتحاق للعضوية مبوجب أحكام البند 

الفرعي 4-1-10 2- و -1-10 4-4، شامالً الطلبات من األعضاء منتسبي العضوية الراغبني يف أن يصبحوا أعضاء كاميل 

العضوية وتغيري الكيانات.

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

6
اقرتاح معّد للتصويت 4-4مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل الالئحة الداخلية 3-2 لتصبح كام ييل:

“األعضاء كاميل العضوية، إذا رغبت جمعية مرشدات وطنية أن تصبح عضواً كامل العضوية فيجب عليها أن تُقنع 

املجلس العاملي بأنها مستعدة وجاهزة لتلبية رشوط العضوية كام هي واردة يف 2-1-10 و9-10 وسوف تخضع عادة 

إلجراءات انضامم ذات مرحلتني كام هي واردة يف 4-1-10 إذا اقتنع املجلس العاملي بأن املنظمة العضو املحتملة 

تستويف االشرتاطات للعضوية الكاملة، وسوف يتم تقديم الطلب عندئذ إىل اجتامع األعضاء كاميل العضوية يف املؤمتر 

العاملي، ويف حالة  املوافقة، سوف يتم االعرتاف باملنظمة العضو كعضو كامل العضوية عىل وجه التو”

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

6
اقرتاح معّد للتصويت 4-5مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل الالئحة الداخلية 2-4 عىل النحو التايل: 

“إن املنظامت الوطنية املؤسسة حديثاً أو املعاد تأسيسها و/ أو الجمعيات التي تقبل رشوط العضوية بالجمعية 

العاملية وتعمل بنشاط نحو تحقيق تلك العضوية فيمكن أن تصبح عضواً منتسباً لدى تقديم الطلب”

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:



6             WAGGGS.ORG  |  CONNECT, GROW, IMPACT – PROPOSED MOTIONS

 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
اقرتاح معّد للتصويت 5مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 1-9-10 )ح( من النظام األسايس عىل النحو التايل: “أن تدفع سنوياً إىل الجمعية 

العاملية رسوم العضوية املتفق عليها مسبقاً من قبل املؤمتر العاملي. وسوف تكون رسوم العضوية 

املالمئة مستحقة الدفع سنوياً ابتداًء من أول يناير / كانون الثاين يف السنة الثانية لاللتحاق

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

9
اقرتاح معّد للتصويت 6مستند املؤمتر5

يعدل البند 1-13 من الدستور ليشمل 3-1-13 عىل النحو التايل: “من واجب املجلس العاملي إبالغ 

جميع املنظامت األعضاء مبارشة بالقرارات املتخذة يف الوقت املناسب”.

التصويت لألعضاء اتحاد املرشدات األملاين

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

9
اقرتاح معّد للتصويت 1-7مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 3-18 من النظام األسايس عىل النحو التايل: يجوز للمجلس العاملي تفويض 

اإلدارة والشئون اإلدارية اليومية للجمعية العاملية إىل الرئيسة التنفيذية األوىل داخل إطارات العمل 

اإلسرتاتيجية والخاصة بالسياسة واملساءلة املوضوعة من قبل املجلس العاملي، باإلضافة إىل توصيف 

الوظيفة.

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

9
اقرتاح معّد للتصويت 2-7مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 81-4 من النظام األسايس عىل النحو التايل: “فيام يتعلق بكل مدير يتعني عىل 

الرئيسة التنفيذية األوىل:

 81-4-1 تقديم وصف لدور املدير؛ و 

81-4-2  وضع حدود سلطة املدير داخل نظام التفويض الخطي

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
اقرتاح معّد للتصويت 3-7مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 5-18 من النظام األسايس عىل النحو التايل: "عىل الرئيسة التنفيذية األوىل أن 

تقوم بصورة منتظمة وعىل وجه التو بإبالغ املجلس العاملي عن األنشطة التي يتم القيام بها وفقاً 

لدورهم". 

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

9
اقرتاح معّد للتصويت 8مستند املؤمتر5

بأن يتم تعديل املادة 4-21 من النظام األسايس لتصبح كام ييل: 

"يتعني عىل اللجنة اإلقليمية أن تنتخب من بني أعضائها رئيسة إقليمية. ويتعني عىل كل لجنة إقليمية 

أيضاً أن تنتخب، من بني أعضائها نائبة رئيسة إقليمية. ويف حالة عدم متكن الرئيسة اإلقليمية من 

حضور اجتامع للمجلس العاملي، فيتعني عىل نائبة الرئيسة اإلقليمية الحضور مكان الرئيسة اإلقليمية 

مع حقها يف التصويت.

ويف حالة عدم متكن كل من الرئيسة اإلقليمية ونائبة الرئيسة اإلقليمية من حضور اجتامع للمجلس 

العاملي، فيجوز للمجلس العاملي أن يدعو عضواً آخر من اللجنة اإلقليمية لحضور االجتامع. عىل أن 

يتمتع ذلك العضو بحق التصويت".  

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

4
اقرتاح معّد للتصويت 9مستند املؤمتر2

بأن يتم اعتامد تقرير الفرتة الثالثية )"رحلة 2015 - 2017"( للسنوات 2015 ، 2016، و 2017.

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:

5
اقرتاح معّد للتصويت 10مستند املؤمتر3

بأن يتم اعتامد الخطة اإلسرتاتيجية العاملية 2018 – 2020 شامالً ميزانية 2018 – 2020. 

التصويت لألعضاء املجلس العاملي

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع:
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