W.B.3487

سجل القرارات

سبتمبر  /أيلول 4102

المؤتمر العالمي رقم  ،53الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
هونج كونج 9 – 3 ،يوليو /تموز 4102
بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

4

وثيقة المؤتمر – 0
دليل إجراءات
المؤتمر

5

وثيقة المؤتمر -0
دليل إجراءات
المؤتمر

2

وثيقة المؤتمر -0
دليل إجراءات
المؤتمر

3

وثيقة المؤتمر – 05
التقرير المالي

الطلب المقترح 0-4
أن يتم تعيين جيسكا دابس لتعمل كراوية للمؤتمر العالمي رقم .53

مقدم الطلب
المجلس العالمي

التصويت في اليوم األول باستخدام نظام التصويت اإللكتروني

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

التصويت
لألعضاء كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

ضد :صفر

= 011

= 32

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

التصويت
لألعضاء كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 011

= 32

مع89 :

النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح ( 0-5مأخوذ كأجندة الموافقة مع الطلب المقترح )0-4
أن يتم التالية أسماؤهن للعمل في الفريق اإلجرائي الخاص بالمؤتمر العالمي رقم
:53
 -0كلير كولفر (منسقة)
 -4جسيكا دابس
 -5اليزابيث ماكالين
 -2زينا نجيم

المجلس العالمي

ضد :صفر

التصويت في اليوم األول باستخدام نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح 0-2

مع89 :

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

المجلس العالمي

أن يتم اعتماد القواعد اإلجرائية الواردة بدليل إجراءات المؤتمر الستخدامها خالل
المؤتمر العالمي رقم .53

التصويت
لألعضاء كاملي
العضوية
= 011

تم التصويت في اليوم األول باستخدام نظام بطاقات المنظمات األعضاء نظراً ألن
نظام التصويت اإللكتروني غير شغال

أغلبية
بسيطة

مع 014
ضد0 :
ممتنعون عن تصويت0 :

= 32

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 0 – 3

المجلس العالمي

التصويت
لألعضاء كاملي

ثلثي األغلبية

مع:
ضد:
24 November 2014~14:51~CR

S:\35th W.Conf Record of Decisions\WB3487 35 World Conference Record of Decisions October 2014 ARABIC.doc

سجل القرارات

W.B.3487
Page 2 of 24

بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

للسنوات الثالث
4105 – 4100

أن يتم اعتماد تقرير السنوات الثالث لألعوام 4102 ،4105 ،4104
تم تقديم التقرير بالتفصيل إلى المؤتمر ولكن لم يتم تسجيل التصويت إلقرار
التقرير.

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

الطلب المقترح 0-1

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

ومنتسبي
العضوية

المجلس العالمي

أن يتم االعتراف بالجمعية الوطنية لجمهورية غينيا كمنظمة كاملة العضوية
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

= 011
التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 99

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

نتائج التصويت
ممتنعون عن تصويت:

ثلثي األغلبية

مع88 :
ضد :صفر

= 10

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

الطلب المقترح 4-1

المجلس العالمي

أن يتم االعتراف بالجمعية الوطنية لجمهورية الكاميرون كمنظمة كاملة العضوية
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 88

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

ثلثي األغلبية

مع88 :
ضد :صفر

= 70

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

الطلب المقترح 5-1

المجلس العالمي

أن يتم االعتراف بجمعية منغوليا للمرشدات والمنظمة الوطنية كعضوة كاملة
العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 99

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

ثلثي األغلبية

مع88 :
ضد :صفر

= 10

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

الطلب المقترح 2 – 1
أن يتم االعتراف بجمعية جزر كوك للمرشدات والمنظمة الوطنية لجزر كوك
كمنظمة كاملة العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 99

ثلثي األغلبية

مع88 :
ضد :صفر

= 10

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

1

وثيقة المؤتمر - 7
العضوية

1

وثيقة المؤتمر – 9
تغيير الكيان

1

وثيقة المؤتمر – 9
تغيير الكيان

1

وثيقة المؤتمر – 9
تغيير الكيان

الطلب المقترح 3 – 1

مقدم الطلب
المجلس العالمي

أن يتم االعتراف باالتحاد الوطني للمرشدات وفتيات الكشافة بأرمنيا والمنظمة
الوطنية لجمهورية والمنظمة الوطنية لجمهورية أرمينيا كمنظمة كاملة العضوية
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 99

األغلبية
المطلوبة
ثلثي األغلبية

مع89 :
ضد :صفر

= 10

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.
الطلب المقترح 1 – 1

نتائج التصويت

ممتنعون عن تصويت0 :
تم قبول الطلب المقترح

المجلس العالمي

أن يعاد االعتراف بجمعية مرشدات ميانمار (والمعروفة سابقا ً بجمعية اتحاد بورما
للمرشدات) والمنظمة الوطنية لجمهورية اتحاد ميانمار بأنها منظمة منتسبة
العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 88

ثلثي األغلبية

= 70

مع89 :
ضد :صفر
ممتنعون عن تصويت0 :

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

تم قبول الطلب المقترح

الطلب المقترح 1 – 1
ً
أن يتم المصادقة على تغيير هوية اسكوترنا( ،والمعروفة سابقا بالمجلس السويدي
لإلرشاد والكشافة) أثناء انعقاد المؤتمر العالمي رقم .53

المجلس العالمي

تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية

= 99

= 10

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية

مع88 :
ضد :صفر
ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

الطلب المقترح 8 – 1

المجلس العالمي

أن يتم في المؤتمر العالمي رقم  53إقرار تغيير هوية الفرع اإلقليمي لجنوب
السودان بجمعية مرشدات السودان ليصبح "جمعية مرشدات جنوب السودان" وأن
يتم االعتراف لجمعية مرشدات جنوب السودان وفقا ً لذلك كعضو كامل العضوية
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.
الطلب المقترح 9 – 1
بأن يقوم المؤتمر العالمي رقم  53بإقرار هوية الجمعية الهولندية
’ ‘PADVINDSTERSVERENIGING V/D NEDERLANDSE ANTILLENلتصبح
’‘ASOSIASHON DI GUIA PNA

= 99

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

مع88 :
ضد :صفر

= 10
ثلثي األغلبية

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح
مع88 :
ضد :صفر

= 10

ممتنعون عن تصويت:
صفر
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بند جدول
األعمال

وثيقة المؤتمر 4

1

وثيقة المؤتمر – 02
إلغاء العضوية

8

وثيقة المؤتمر – 3
الخطة اإلستراتيجية
لألعوام من 4103
إلى 4107

8

وثيقة المؤتمر – 3
الخطة اإلستراتيجية
لألعوام من 4103
إلى 4107

الطلب المقترح
تم التصويت في اليوم األول ببطاقات الجمعيات األعضاء.
الطلب المقترح 01 – 1

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

تم قبول الطلب المقترح

= 88
المجلس العالمي

أن يتم إلغاء عضوية جمعية المرشدات بأورجواي ،المنظمة الوطنية لجمهورية
أروجواي شرقي على الفور.

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

= 10

ممتنعون عن تصويت01 :
تم قبول الطلب المقترح

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

هولندا وسويسرا

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية

= 011

= 10

أن يتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية العالمية لألعوام من  4103إلى  4107مما في
ذلك ميزانية الفترة من  4103إلى  4107مع التعديالت الموضحة أدناه.
التعديل المقترح  0للطلب المقترح 0 – 8
مع األخذ في الحسبان بأن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تعرض
برنامج تعليم غير رسمي فائق الجودة ألعضائها،
ومع العلم بأن هذا البرنامج الخاص بالتعليم غير الرسمي يعتمد على المبادئ
األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة ،ومع األخذ في الحسبان بأن القادة
العاملون في المنظمات األعضاء يقودون عن طريق تطبيق هذه المبادئ األساسية
لحركة المرشدات وفتيات الكشافة،
ومع األخذ في االعتبار بأن الجمعية العالمية تدعم المنظمات األعضاء في أعمالها
اليومية؛
يقرر المؤتمر العالمي:
بأن يتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية العالمية  4107 – 4103وشامالً ميزانية
 4107 – 4103مع إدخال التعديالت التالية لألهداف الموضحة في اإلطار
اإلستراتيجي لرؤية  4141الوارد على صفحة  2من وثيقة المؤتمر العالمي رقم :3
الهدف :0
إتاحة المزيد من الفرص للفتيات والشابات بالنمو والقيادة من خالل البرامج
واألساليب المعتمدة على المبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة
الهدف :4
تفعيل الفتيات والشابات ليكونوا وكالء التغيير في العالم من خالل البرامج
واألساليب المعتمدة على المبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة.

مع70 :
ضد09 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستخدام نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح  0 – 8حيث تم التصويت بالصيغة المعدلة (انظر أدناه).

نتائج التصويت

ثلثي األغلبية

النتائج الكاملة موضحة
مع:
ضد:
ممتنعون عن تصويت:
مع82 :
ضد8 :

ممتنعون عن تصويت5 :
…………………….......
.
تم قبول التعديل المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستخدام نظام التصويت اإللكتروني
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بند جدول
األعمال

وثيقة المؤتمر 4

8

وثيقة المؤتمر – 3
الخطة اإلستراتيجية
لألعوام من 4103
إلى 4107

8

وثيقة المؤتمر - 3
الخطة اإلستراتيجية
لألعوام من 4103
إلى 4107

الطلب المقترح
التعديل المقترح  2للطلب المقترح 1 – 8

مقدم الطلب

أحقية التصويت

هولندا وسويسرا

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

مع األخذ في الحسبان بأن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تعرض
برنامج تعليم غير رسمي فائق الجودة ألعضائها،

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

ثلثي األغلبية
= 10

= 011

 ومع العلم بأن هذا البرنامج الخاص بالتعليم غير الرسمي يعتمد على المبادئاألساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة،
ـ ومع األخذ في الحسبان بأن القادة العاملون في المنظمات األعضاء يقودون عن
طريق تطبيق هذه المبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة،
ـ ومع األخذ في االعتبار بأن الجمعية العالمية تدعم المنظمات األعضاء في أعمالها
اليومية؛

مع89 :
…………………………
.
ضد7 :
…………………………
.
ممتنعون عن تصويت0 :

يقرر المؤتمر العالمي:
بأن يتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية العالمية  4107 – 4103شامالً ميزانية
 4107 – 4103مع إدخال التعديالت التالية للنتيجة  4من خطة اإلستراتيجية
العالمية ("مهمتنا هي :)" .....

تم قبول التعديل المقترح
النتائج الكاملة موضحة

عن طريق استبدال الكلمات" :مهمتنا هي....
أن نكون موجهين للخارج ونوصل تأثيرنا بصفتنا الحركة العالمية الوحيدة التي
تضع احتياجات ومصالح الفتيات كأساس لكل ما نفعله".
الستبدالها بالكلمات" :مهمتنا هي ....
أن نكون موجهين للخارج ونوصل تأثيرنا بصفتنا الحركة العالمية الوحيدة التي
تقدم للفتيات والشابات تعليما ً شامالً غير رسميا ً لتمكينهم من تنمية طاقاتهم
الكامنة على أكمل وجه كمواطنات مسئوالت في العالم".
تم التصويت في اليوم النهائي باستخدام نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح  – 0 – 8كما هو معدل في التعديلين  0و 4
يقرر المؤتمر العالمي:
بأن يتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية العالمية لألعوام  4107 – 4103بما في ذلك
الميزانية عن الفترة من  4107 – 4103مع التعديالت التالية لألهداف المذكورة
في اإلطار اإلستراتيجي لرؤية  4141الواردة في صفحة  2من وثيقة المؤتمر
العالمي رقم :3

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية مع013 :
…………………………
.
ضد :صفر

= 10
…………………………
.
ممتنعون عن تصويت 0 :
24 November 2014~14:51~CR
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

الهدف :0
إتاحة المزيد من الفرص للفتيات والشابات بالنمو والقيادة من خالل البرامج
واألساليب المعتمدة على المبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة

تم قبول الطلب المقترح
بحسب ما هو معدل

الهدف :4

النتائج الكاملة موضحة

تفعيل الفتيات والشابات ليكونوا وكالء التغيير في العالم من خالل البرامج
واألساليب المعتمدة على المبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة.
ومع التعديالت التالية للنتيجة  4من الخطة اإلستراتيجية العالمية ("مهمتنا هي....
عن طريق استبدال الكلمات التالية:
أن نكون موجهين للخارج ونوصل تأثيرنا بصفتنا الحركة العالمية الوحيدة التي
تضع احتياجات ومصالح الفتيات كأساس لكل ما نفعله".
الستبدالها بالكلمات" :مهمتنا هي ....
أن نكون موجهين للخارج ونوصل تأثيرنا بصفتنا الحركة العالمية الوحيدة التي
تقدم للفتيات والشابات تعليما ً شامالً غير رسميا ً لتمكينهم من تنمية طاقاتهم
الكامنة على أكمل وجه كمواطنات مسئوالت في العالم".
تم التصويت في اليوم النهائي باستخدام نظام التصويت اإللكتروني
00

وثيقة المؤتمر – 8
التقرير الخاص
بالمركز العالمي
الخامس

الطلب المقترح 0 – 00
لقد أثبتت الدراسة الرائدة للمركز العالمي الخامس أهمية تأسيس تواجد في أفريقيا
الستضافة التجارب والخبرات الدولية للمركز العالمي أسوة برؤية WAGGGS
لعام .4141
ومع مراعاة االستثمارات التي تمت في إعداد منهجية المركز العالمي الخامس
والنتائج خالل السنوات الثالث الماضية ،وحتى تستطيع  WAGGGSالوصول
إلى مزيد من الفتيات والشابات وتقديم تجربة مبنية على العروض المتميزة
والخاصة لهذه القارة فإنه يوصى بما يلي:
أن يتم جمع األموال من الخارج من أجل إمكانية استمرار التطوير للفترة ما بين
 4103وحتى  ،4107بهدف وجود نموذج مستديم من الناحية المالية في مكانه،
الذي يدعم األهداف والغايات اإلستراتيجية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة  WAGGGSفيما يتعلق بالتجارب الدولية للجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة وذلك قبل بداية عام .4109

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 001

= 31

مع017 :

ضد5 :

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

00

وثيقة المؤتمر – 8
التقرير الخاص
بالمركز العالمي
الخامس

00

وثيقة المؤتمر – 8
التقرير الخاص
بالمركز العالمي
الخامس

00

وثيقة المؤتمر – 8
التقرير الخاص
بالمركز العالمي
الخامس

04

وثيقة المؤتمر – 00
استعراض الكوته

الطلب المقترح 4 – 00
أن يجري التفاوض بشأن مسئولية التقييم المستمرة وعملية صنع القرار حول
الخيارات المستجدة للمجلس العالمي بالتشاور مع لجنة إقليم أفريقيا ولجنة المراكز
العالمية.

مقدم الطلب
المجلس العالمي

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

الطلب المقترح 5 – 00

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

المجلس العالمي

على أن يتم تقديم تقرير إضافي بتقدم سير العمل إلى المؤتمر العالمي رقم  51عام
.4107

األغلبية
المطلوبة
أغلبية
بسيطة

مع015 :
ضد5 :

= 31

ممتنعون عن تصويت2 :
تم قبول الطلب المقترح

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 001

= 31

النتائج الكاملة موضحة
مع019 :
ضد :صفر
ممتنعون عن التصويت4 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح 2 – 00
أنه بالنسبة للمجلس العالمي للفترة من  4103إلى  ،4107وبالتنسيق مع لجنة إقليم
أفريقيا والنظر في إمكانية القيام بأنشطة أو أحداث دولية لمرة واحدة في أفريقيا والتي
يستمر استثمارها في تنمية قدرات المنظمة العضو وتطورات رأس المال داخل
مراكز التدريب الخاصة بالمنظمة العضو ،وفقا ً للتمويل والموارد والشركاء الذين يتم
تحديدهم.

نتائج التصويت

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 001

= 31

مع001 :

ضد :صفر

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

ممتنعون عن التصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 0 – 04
اعتماد وسيلة بديلة لحساب رسوم عضوية المنظمات األعضاء على النحو الموضح
في الفقرة  3 – 2من وثيقة المؤتمر رقم  – 00استعراض الكوته .

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

ثلثي األغلبية

مع80 :
ضد00 :
ممتنعون عن تصويت5 :

= 10

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة
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بند جدول
األعمال

وثيقة المؤتمر 4

الطلب المقترح

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

04

وثيقة المؤتمر – 00
استعراض الكوته

الطلب المقترح  4 – 04ال يتم التصويت عليه في حالة قبول المقترح 0 – 04
(يجب اتخاذه فقط في حالة عدم تلبية المقترح)
أ) أن تصل قيمة المبلغ المزمع تحصيله من خالل الكوته النسبية خالل الفترة من
 4103إلى  4107إلى  3.037.202جنيه إسترليني.
ب) أن تكون شرائح الثروة وحدودها القصوى على النحو المبين في الجدول الوارد
تحت الفقرة  2-3-2ب من هذه الورقة.
ج) أال يكون هناك تغيير في رسوم الحد األدنى المعيارية بواقع  051جنيه
إسترليني.

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية

04

وثيقة المؤتمر – 00
استعراض الكوته

الطلب المقترح 5 – 04
أال تكون هناك زيادة في كوته أية منظمة عضو (أو رسوم العضوية) في الفترة بين
عام  4109إلى  4141نتيجة للزيادة في حجم عضويتها منذ تعداد  .4104وسوف
يستمر تطبيق أي زيادات واجبة ترجع النتقال المنظمة العضو إلى شريحة ثروة
أعلى.
و
أنه خالل الفترة المتبقية بين عام  4102وعام  ،4103يواصل المجلس العالمي
والمكتب العالمي استكشاف مصادر تمويل بديلة وذلك لإلقالل من االعتماد على
رسوم الكوته (أو العضوية) .وأنه إذا أمكن تقييم مصادر التمويل البديلة بثقة فسوف
ينسق المجلس العالمي والمكتب العالمي سويا ً مع األقاليم والمنظمات األعضاء من
أجل تطوير نهج لتحديد رسوم الكوته (أو العضوية) التي تقوم بما يلي:

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية

05

وثيقة المؤتمر – 01
جدول الرسوم
الخاص بالمؤتمرات
في المستقبل

05

وثيقة المؤتمر – 01

مع:
ضد:

ممتنعون عن تصويت:

= 011

مع015 :

= 10
ضد5 :

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

 تدعم نمو المنظمات األعضاء
 تساعد في جعل حركة المرشدات والكشافة أكثر تناو ً
ال
 تدعم قيم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وتطوير أهدافنا
اإلستراتيجية
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح 0-05
ضرورة استخدام شرائح الثروة لتحديد رسوم التسجيل المستحقة خالل المؤتمر
العالمي رقم  51على النحو المفترض في إطار شكل وثيقة المؤتمر رقم - 00
مراجعة الكوته لعدد يصل إلى  2أعضاء من الجمعيات األعضاء ممن تقل أعمارهم
عن  51عاما ً اعتباراً من تاريخ افتتاح المؤتمر.

نتائج التصويت

النتائج الكاملة موضحة

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

مع014 :
ضد5 :

= 10

ممتنعون عن تصويت:
صفر
تم قبول الطلب المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح 4-05

النتائج الكاملة موضحة

المجلس العالمي

التصويت

ثلثي األغلبية

مع015 :
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

جدول الرسوم
الخاص بالمؤتمرات
في المستقبل

مقدم الطلب

ينبغي تطبيق خصم يزيد عن ( %55من المبلغ المقتطع الفعلي) على الرسوم
المستحقة من قبل المنظمة العضو ،على أي مندوبة من الوفد أو مراقبة تقل
أعمارهن عن سن  51من تاريخ بداية المؤتمر وبحد أقصى أربعة أعضاء من وفد
المنظمة العضو ممن تقل أعمارهم عن  51عاما ً اعتباراً في تاريخ افتتاح المؤتمر.

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

للعضوات كاملي
العضوية
= 011

نتائج التصويت
ضد4 :

= 10

ممتنعون عن تصويت0 :
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الموافقة على مشروع دستور الجمعية التأسيسية الخيرية ()CIO
سوف يتم تناول المقترحات المقدمة من  0-02حتى  1-02خالل جلسة غير عادية من جلسات المؤتمر العالمي

وفي هذه التوصيات:
يقصد بالجمعية غير التأسيسية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ( )WAGGGSوالتي يحكمها دستورها ونظامها الداخلي الحالي الذي تم تبنيه رسميا ً عام ( 0851وتعديالته) والمسجلة لدى مفوضية
المؤسسات الخيرية إلنجلترا وويلز تحت رقم جمعية خيرية 511043؛
والجمعية التأسيسية الخيرية  CIOتعني المنظمة التأسيسية الخيرية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ،كما يحكمها (مسودة) الدستور النموذجي "للجمعية" على النحو المرفق بجدول أعمال المؤتمر العالمي
لعام  4102وتم كتابتها على النحو التالي.
02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

الطلب المقترح  0- 0-02مع الخيارات بحسب ما يتم التصويت عليه أدناه
أنه ينبغي الموافقة على مسودة دستور الجمعية الخيرية التأسيسية  CIOعلى النحو
الوارد بجدول أعمال المؤتمر ،باعتبارها وثيقة النظام التأسيسي للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة والتي تخضع للتسجيل لدى مفوضية المنظمات الخيرية
إلنجلترا وويلز ووفقا ً للخيارات التالية (كما هو موضح بشكل كامل في مسودة
الدستور) التي يتم الموافقة عليها أو رفضها:

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

= 10

مع71 :
ضد07 :
ممتنعون عن تصويت05 :
تم قبول الطلب المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 4 -0 - 02
الخيار  :0البند ( 5األهداف)
بأن يتم المصادقة على المسودة المستحدثة ألهداف الجمعية الخيرية الخاصة
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة باستثناء أهداف المؤسسات الخيرية

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية
مع93 :
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

القائمة بحيث يجب أن تكون غايات الجمعية العالمية هي:
"يعزز هدف الجمعية العالمية للمرشدات أهداف حركة المرشدات وفتيات الكشافة
من خالل إتاحة فرص للفتيات والشابات لتطوير أنفسهن عن طريق القيادة
والمواطنة المسئولة وتقديم الخدمات داخل مجتمعاتهن وفي العالم من حولهن"

أحقية التصويت
= 011

األغلبية
المطلوبة
= 10

ضد05 :

(في حالة عدم قبول هذا المقترح  ،فينبغي الموافقة على األهداف الحالية للجمعية
العالمية للمرشدات على النحو المشار إليه في الخيار ( )0في إطار مسودة دستور
الجمعية الخيرية التأسيسية ).CIO

ممتنعون عن تصويت9 :
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

02

وثيقة المؤتمر – 5

الطلب المقترح 5-0-02

نتائج التصويت

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية

ثلثي األغلبية
مع13 :

الخيار  :4البند ( 2-01-01صالحية العضوات في إنشاء فئات من العضوية غير
المصوتة)
أن يتم اعتماد أحكام البند  2-01-01وتظل ضمن مسودة دستور الجمعية الخيرية
التأسيسية  CIOعلى النحو التالي:
"يجوز للعضوات كاملي العضوية داخل المؤتمر العالمي بأغلبية بسيطة أن ينشئوا
فئات أخرى من العضوية غير المصوتة  ،ومن الممكن تحديد حقوق والتزامات أي
من تلك العضوات (بما في ذلك دفع رسوم العضوية) وشروط قبول وإنهاء
العضوية ألي فئة من فئات العضوية هذه"

ممتنعون عن تصويت03 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

لم يتم قبول الطلب المقترح

= 011

= 10
ضد43 :

النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 2-0-02

المجلس العالمي

الخيار  :5البند ( 7-04السماح بالتصويت البريدي والتصويت اإللكتروني)
وجوب الموافقة على أحكام البند ( 7-04الذي يشمل البنود الفرعية  0-7-04إلى
 )05-7-04وإبقائها في مسودة دستور الجمعية الخيرية التأسيسية .CIO

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

= 10

مع31 :

ضد23 :
ممتنعون عن تصويت00 :
لم يتم قبول الطلب المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 3-0-02

المجلس العالمي

التصويت

ثلثي األغلبية

مع27 :
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مراجعة الحوكمة

مقدم الطلب

الخيار  :2البند  8 – 04التصويت بالتوكيل
بأن يتم اعتماد البند ( 8 -04البنود الفرعية من  0 -8-04إلى  )9-8-04وأن تظل
في مسودة دستور الجمعية الخيرية CIO

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

للعضوات كاملي
العضوية

نتائج التصويت
ضد27 :
ممتنعون عن تصويت04 :

= 011

= 10

لم يتم قبول الطلب المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
النتائج الكاملة موضحة

02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

02

وثيقة المؤتمر – 5
مراجعة الحوكمة

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح 4-02
ضرورة أن يسمح المجلس العالمي بقبول تلك التغيرات البسيطة واإلضافية التي
تطرأ على مسودة الدستور  CIOالتي تلزم لتنفيذ الخيارات المتفق عليها (وفقا ً لما
جاء بالمقترحات  4-02إلى  3-02أعاله) ومن أجل التسجيل مع مفوضية
المؤسسات الخيرية إلنجلترا وويلز.

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

= 10

مع73 :
ضد03 :
ممتنعون عن تصويت02 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح 5-02
إنه بشرط اعتماد مسودة دستور الجمعية الخيرية التأسيسية  CIOيجب أن يتم دمج
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل نقل األصول والتعهدات
الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات من جمعية غير تأسيسية بالمنظمة الخيرية
التأسيسية  CIOعلى هذه الشروط وبالطريقة التي يوافق عليها المجلس العالمي
بحيث ًتصبح المنظمة الخيرية التأسيسية  CIOهي هيئة الخالفة التي تحل محل
الجمعية غير المسجلة.

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
العضوية
= 011

ثلثي األغلبية

= 10

مع93 :
ضد00 :

ممتنعون عن تصويت01 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

تأجيل انعقاد جلسة غير عادية للمؤتمر.
الطلب المقترح  – 0-03التصويت بصيغته المعدلة – أنظر أدناه
على المؤتمر العالمي

الحركة الكشفية
الفرنسية

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي

أغلبية
بسيطة

مع:
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بند جدول
األعمال

وثيقة المؤتمر 4

الطلب المقترح

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

العضوية
مع إدراك تحرك الشباب أكثر وأكثر كجزء من دراستهم أو تدريباتهم المهنية
واللغوية ،حيث يستغرق االنغماس والتكيف وقتا ً طويالً ويمكن أن يكون شاقا ً أحياناً.
ومع ذلك يُعبر الشباب عن رغبتهم في مواصلة مشاركتهم المدنية من خالل حركة
اإلرشاد وذلك ضمن طرق وأساليب أخرى.
ويالحظ أنه استجابة لهذا الواقع ،تقوم الجمعيات والمنظمات األعضاء بالترويج
الستضافة الشباب لفترات طويلة لديها وإرسال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
عمر  07و  51عاما ً الذين يدرسون أو يتدربون في الخارج (إقامة طويلة األجل)؛

ضد:

واقتناعا ً منها بقيمة تلك الممارسات والفرص التعليمية التي تسمح للشباب باالندماج
بشكل أفضل داخل البلد المضيف وزيادة قدرتهم على العمل والحث على خلق وجهة
نظر أكثر سلمية للعالم والتي تكون منفتحة أمام االختالفات؛
واقتناعا ً منها بتلك الفرصة تعني أن الشباب لن يضطرون لمقاطعة مشاركتهم في
الحركة واإلرشاد والكشافة ،وتتيح لهم الممارسة والتجربة على الصعيد المحلي
والبعد العالمي لإلرشاد؛
ويالحظ أنه في كل قارة من القارات ،تصبو المؤسسات في الوقت الراهن إلى
تيسير انتقال وتبادل الشباب بقدر اإلمكان ،داخل المدرسة وفي البيئات المهنية على
حد سواء؛
لذا ،يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
أن يكون لديها صفحة على شبكة اإلنترنت عبر الموقع  waggsworld.orgحيث
يستطيع الشباب المهتمون من خالله إيجاد:

ممتنعون عن تصويت:

 البحث عن جهات اتصال لمشاركة قادة المشروع من المنظمات األعضاء.
 مشاركة خبراتهم والتحدث عنها (صفحة الدردشة ،منتدى للنقاش).
باإلضافة إلى التشجيع واالرتقاء بتلك الفرصة أثناء إقامة األحداث (الحلقات
الدراسية ،والمؤتمرات ،والتدريبات) ومن خالل وسائل االتصال المتاح.
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بند جدول
األعمال

03

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

مقدم الطلب

التعديل المقترح للطلب المقترح المقدم 0-03

الحركة الكشفية
الفرنسية

أن يتم تعديل الطلب المقترح  0-03لينطبق على الشباب ممن تتراوح أعمارهم بين
 51-07عاما ً بحيث يُصبح نص المقترح كما يلي:

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

األغلبية
المطلوبة
أغلبية
بسيطة

نتائج التصويت
مع89 :
…………………………
.
ضد01 :

= 001

يوصي المؤتمر العالمي باآلتي:
أن يكون لديها صفحة على شبكة اإلنترنت عبر الموقع
حيث يستطيع الشباب المهتمون من خالله وممن تتراوح أعمارهم بين  07و51
عاماً) إيجاد:

WAGGSWORLD.ORG

= 31

…………………………
.
ممتنعون عن تصويت4 :

 البحث عن جهات اتصال لمشاركة قادة المشروع من المنظمات األعضاء.
 مشاركة خبراتهم والتحدث عنها (صفحة الدردشة ،منتدى للنقاش).
باإلضافة إلى التشجيع واالرتقاء بتلك الفرصة أثناء إقامة األحداث (الحلقات
الدراسية ،والمؤتمرات ،والتدريبات) ومن خالل وسائل االتصال المتاح.
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
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بند جدول
األعمال

03

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح  ،0-03كما هو معدل من التعديل 0
على المؤتمر العالمي
مع إدراك تحرك الشباب أكثر وأكثر كجزء من دراستهم أو تدريباتهم المهنية
واللغوية ،حيث يستغرق االنغماس والتكيف وقتا ً طويالً ويمكن أن يكون شاقا ً أحياناً.
ومع ذلك يُعبر الشباب عن رغبتهم في مواصلة مشاركتهم المدنية من خالل حركة
اإلرشاد وذلك ضمن طرق وأساليب أخرى.
ويالحظ أنه استجابة لهذا الواقع ،تقوم الجمعيات والمنظمات األعضاء بالترويج
الستضافة الشباب لفترات طويلة لديها وإرسال الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين
عمر  07و  51عاما ً الذين يدرسون أو يتدربون في الخارج (إقامة طويلة األجل)؛
واقتناعا ً منها بقيمة تلك الممارسات والفرص التعليمية التي تسمح للشباب باالندماج
بشكل أفضل داخل البلد المضيف وزيادة قدرتهم على العمل والحث على خلق وجهة
نظر أكثر سلمية للعالم والتي تكون منفتحة أمام االختالفات؛
واقتناعا ً منها بتلك الفرصة تعني أن الشباب لن يضطرون لمقاطعة مشاركتهم في
الحركة واإلرشاد والكشافة ،وتتيح لهم الممارسة والتجربة على الصعيد المحلي
والبعد العالمي لإلرشاد؛
ويالحظ أنه في كل قارة من القارات ،تصبو المؤسسات في الوقت الراهن إلى
تيسير انتقال وتبادل الشباب بقدر اإلمكان ،داخل المدرسة وفي البيئات المهنية على
حد سواء؛
لذا ،يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
أن يكون لديها صفحة على شبكة اإلنترنت عبر الموقع  waggsworld.orgحيث
يستطيع الشباب المهتمون (ممن تتراوح أعمارهم بين  07و  51سنة) من خالله
إيجاد:

مقدم الطلب
الحركة الكشفية
الفرنسية

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

أغلبية
بسيطة

= 31

مع83 :
………………………….
ضد04 :
…………………………
..
ممتنعون عن تصويت5 :
تم قبول الطلب المقترح
وجد تعديله
النتائج الكاملة موضحة

 البحث عن جهات اتصال لمشاركة قادة المشروع من المنظمات األعضاء.
 مشاركة خبراتهم والتحدث عنها (صفحة الدردشة ،منتدى للنقاش).
باإلضافة إلى التشجيع واالرتقاء بتلك الفرصة أثناء إقامة األحداث (الحلقات الدراسية،
والمؤتمرات ،والتدريبات) ومن خالل وسائل االتصال المتاح.
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
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بند جدول
األعمال

03

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح 4-03
يجب على المؤتمر العالمي لحركة المرشدات وفتيات الكشافة
اإلقرار بأن القيم الروحانية هي أحد أهم القيم العالمية التي تؤمن بها الجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وفتيات الكشافة وتعتبر أمراً أساسيا ً في تطور
الشباب،

مقدم الطلب
الحركة الكشفية
الفرنسية

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

أغلبية
بسيطة

= 31

مع79 :

واإلقرار بأن تطوير القيم الروحانية يعني إثراء كل ما يتعلق بالمعتقدات ونظم القيم
والعواطف ،وتعني السماح باكتشاف وتشكيل القناعات العميقة التي سوف تحدد
المسار الذي اختاره كل شخص لحياته،
إقرار الحاجة إلى االعتراف والتقديم بأشكال مختلفة من القيم الروحانية من أجل
تأدية وتحقيق األهداف المتعلقة بالتنوع الثقافي داخل المنظمات األعضاء بالجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة،
مالحظة أن القيم الروحانية المذهبية وغير المذهبية هي صميم التأمالت داخل العديد
من المنظمات األعضاء والعمل كأفراد أو كتجمعات،
إعادة التأكيد على درجة أهمية تعزيز تطوير القيم الروحانية كجزء من التطور
الشخصي لحركة المرشدات وفتيات الكشافة،

ضد40 :

فهناك توصية شديدة وطلب للقيام بذلك ،بدون اآلثار المالية المترتبة على جزء من
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة،


أن تعمل جميع الشبكات على تطوير البعد الروحاني الذي يشكل مجموعات
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

ذات اهتمامات خاصة بالجمعية العالمية للمرشدات،


إعطاء اهتمام خاص لتيسير الفرص للتبادل والمشاركة في أمور أخرى ذات
االهتمام المشترك التي لها صلة بالقيم الروحانية،



تقدم تلك الشبكات والمجموعات دعمها للجمعية العالمية للمرشدات عن العمل
على القضايا التعليمية المعنية بتطوير القيم الروحانية ،وكذلك تنظيم
المجتمعات من أجل إحداث تحسين بالمحتوى بشكل متعاون وتنظيم األوقات
الروحانية أثناء إقامة المناسبات واألحداث الدولية.

ممتنعون عن تصويت00 :
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح 5-03
مع األخذ في الحسبان الحاجة المتزايدة إلى المرونة والتجاوب؛
األخذ بعين االعتبار تطور نظم التواصل في جميع أنحاء العالم ،سواء كانت
مطبوعة أو رقمية والسرعة المتزايدة النتشار األفكار والمعلومات؛

اللجنة المشتركة
للمرشدات بالدانمارك
وجمعية المرشدات
وفتيات الكشافة
البلجيكية

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

أغلبية
بسيطة

= 31

يطرح المؤتمر العالمي المنعقد عام  ،4102أن يكون الموعد النهائي لتقديم الطلبات
المقترحة أمام المؤتمرات العالمية أقرب إلى المؤتمر حتى ( )2شهور قبيل انعقاد
المؤتمر.

األخذ بعين االعتبار الحاجة المتزايدة للمرونة والتجاوب،
يوصي المؤتمر بأن:
إمكانية تعديل المقترحات خالل المؤتمر كأمر دائم لجميع المؤتمرات المنعقدة في
المستقبل.

ضد3 :

ممتنعون عن تصويت0 :

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

الطلب المقترح  2-03التصويت بالصيغة المعدلة – أنظر ما يلي:

مع015 :

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

جمعية المرشدات
والكشافة البلجيكية

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

مع:
ضد:
ممتنعون عن تصويت:
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

التعديل المقترح للطلب المقترح رقم 2 – 03
بأن يتم الموافقة على الطلب المقترح  2-03مع إدخال الكلمات التالية بأحرف بارزة
بلون داكن:

مقدم الطلب

جمعية مرشدات
أستراليا

إمكانية تعديل المقترحات التي تتطلب أغلبية بسيطة أثناء المؤتمر العالمي كأمر
دائم لجميع المؤتمرات المنعقدة في المستقبل.

أحقية التصويت

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
=001

األغلبية
المطلوبة

أغلبية
بسيطة
= 31

نتائج التصويت

مع92 :
ضد40 :
ممتنعون عن تصويت2 :
تم قبول التعديل المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

النتائج الكاملة موضحة

الطلب المقترح المعدل 2 -03
األخذ بعين االعتبار الحاجة المتزايدة للمرونة والتجاوب،

جمعية مرشدات
استراليا

يُوصي المؤتمر بأن:
إمكانية تعديل المقترحات التي تتطلب أغلبية بسيطة خالل المؤتمرات كأمر دائم
لجميع المؤتمرات المنعقدة في المستقبل.

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

أغلبية
بسيطة

= 31

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح المعدل 3 -03
مع األخذ بعين االعتبار أن اإلرشاد يعني تقديم برامج جودة ذات نوعية تربوية
للعضوات؛
مع األخذ بعين االعتبار أن للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إمكانية جلب
رسائل تربوية قوية إلى الميدان وتوفير دعم قيمة مضافة عالية في نطاقات البرنامج
والتدريبات اإلرشادية؛

مع83 :
ضد8 :
ممتنعون عن تصويت1 :
تم قبول الطلب المقترح بعد
تعديله
النتائج الكاملة موضحة

جمعية المرشدات
والكشافة البلجيكية

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

=001

= 31

مع012 :

ضد2 :
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

ومع األخذ بعين االعتبار انتقال المنظمات األعضاء إلى جمعياتهم العالمية إليجاد
الدعم ذي الصلة باحتياجات القائدات بشكل مباشر ألنشطتهن اليومية داخل الميدان
والوقوف بالقرب من المخاوف اليومية لعضواتهن؛
مع األخذ بعين االعتبار أن وسائل االتصال لدى الجمعية العالمية للمرشدات على
مدى السنوات الماضية ُتركز بشكل أساسي على موضوعات التأييد والمناصرة
وطورت وسائل اتصال قوية بشأن القيادة؛
ممتنعون عن تصويت4 :

من أجل مساعدة المنظمات األعضاء في تحقيق غاياتهم العامة لتقديم حركة
مرشدات وفتيات الكشافة للعديد من العضوات الشابات في جميع أنحاء العالم،
يُوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
أن يركز تطوير االتصاالت والموارد الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة بقوة على الوسائل والمبادئ اإلرشادية التوجيهية والبرنامج التعليمي
والتدريب واالهتمامات اليومية للقائدات والعضوات ميدانياً.

تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

مرة أخرى ،تجعل الجمعية العالمية للمرشدات األولوية ،لزيادة أو سرعة تطوير
أدوات وموارد داعمة والمتمثلة في عمل الجمعية العالمية األخير الخاص باألساليب
غير الرسمية ،والتي تجلت واضحة في موارد "االستعداد للتعلم واالستعداد للقيادة"
بما في ذلك الخطوط اإلرشادية المعنية بالبرنامج والتدريب ،ووضع كمجموعة
األدوات باإلضافة إلى غيرها من الوسائل المفيدة للغاية لعناية وإلدارة الجمعيات.
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح المعدل 6 -11
إقرار مقترح برنامج الجمعية العالمية لتطوير القيادة WLDP
من قبل المؤتمر العالمي المنعقد في  4100الذي يصادق على تنمية برنامج تطوير
القيادة الخاص بالجمعية العالمية للمرشدات  WLDPكي يضم الكثير من

اللجنة المشتركة
لمرشدات الدانمارك

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة
مع012 :
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

االتصاالت المباشرة مع المنظمات األعضاء ،وأهمية عملية تطوير القيادة،
وضرورة تطبيق وسائل تعليمية جديدة للقيادة.
يقترح المؤتمر العالمي لعام  4102إحداث تطور مستمر لبرنامج الجمعية العالمية
لتطوير القيادة  WLDPوالتركيز على بُعد القيادة عن طريق:





ندوات القيادة التي تنظمها الجمعية العالمية للمرشدات بالتنسيق مع المنظمات
األعضاء
تطوير فكرة برنامج الجمعية العالمية لتنمية القيادة كمعيار جودة مستقبلي
للتدريبات على القيادة على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني
التطوير المستمر لمفهوم عملية التيسير ودور المُيسّرة
استخدام إمكانيات وقدرات مجموعة عمل المُيسّر القائمة لتثقيف المزيد من
المُيسّرات من المنظمات األعضاء.

مقدم الطلب

أحقية التصويت
=001

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

= 31

ضد5 :

ممتنعون عن تصويت4:

تم قبول الطلب المقترح

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
النتائج الكاملة موضحة
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بند جدول
األعمال

03

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح  – 1-03التصويت على الصيغة المعدلة (أنظر أدناه)
يتعين على المؤتمر العالمي القيام بما يلي:
مراعاة وإقرار حجم التشجيع الذي تقدمه المؤتمرات العالمية الماضية من خالل
حث المنظمات األعضاء والجمعيات المكونة على استعراض البرنامج الشبابي
للمراهقات والشابات لضمان أن يتيح فرص تحدي للقيادة والتطوير الشخصي داخل
وخارج حركة اإلرشاد؛
إعادة التوكيد على المحتويات والقيم التي يتم التعبير عنها من خالل القيادة من أجل
تطوير الشابات في تحقيق كامل لقدراتهن المادية والفكرية واالجتماعية والروحانية
الكاملة كأفراد وكمواطنات مسئوالت وكعضوات داخل مجتمعاتهن المحلية والوطنية
والدولية؛

مقدم الطلب
االتحاد اإليطالي
للكشافة

أحقية التصويت
التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

أغلبية
بسيطة

مع:

إيمانا ً بقيمة العمل الجماعي كفريق ألجل تحقيق األهداف المشتركة ولمشاركة
المعرفة والمهارات بل األهم من ذلك ،احترام وتكميل مهارات بعضهم البعض،
بإتباع نموذج بادن باول التعليمي الذي استخدم نظام الجوّ الة
واعترافا ً بقيمة العمل المنجز لتطوير القيادة ،وخاصة من خالل برنامج الجمعية
العالمية لتطوير القيادة  WLDPالذي يدرك بالفعل تنوع األنماط القيادية عن طريق
تناول وحدة نمطية معينة على فرق القيادة؛
النظر للعمل الجماعي بأنه وسيلة تعليمية تحث على االندماج االجتماعي من خالل
تمكين جميع الفتيات والشابات من تطوير المهارات والمعرفة بالقدر الكافي ،واتجاه
التعاون المتبادل والقدرة على إظهار األفضل ما لديه  /لديها كمؤدي وكعضو
بالفريق.
وفيما يلي التوصيات التي أعلنها المجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وهي:




االهتمام بفكرة القيادة التي يتم تعزيزها بواسطة فريق العمل في جميع البرامج
التي يتم فيها تطوير وتمكين الشباب ومشاركة الشباب من خاللها.
تطوير فكرة "العمل الجماعي" في إطار برنامج الجمعية العالمية لتطوير
القيادة .WLDP
إفادة المؤتمر القادم بتقارير حول نتائج دمج هذا المفهوم الموسع للقيادة ،حيث
يجب أن يوضح هذا التقرير الذي يكون له تأثير على مشاركة الشباب في
عمليات صنع القرار داخل هيكلية الجمعية العالمية للمرشدات .كما يظهر
التقرير أيضا ً كيفية مواصلة إدماج فكرة القيادة هذه ضمن برنامج تطوير
القيادة  WLDPوتيسيرات التدريب األخرى بالجمعية العالمية للمرشدات.

ضد:
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت
ممتنعون عن تصويت:

03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

تعديل مقترح للطلب المقترح المقدم  1-03ليصبح كما يلي
يقترح عمل تعديل للطلب المقترح  1-03ليصبح كما يلي:
يتعين على المؤتمر العالمي القيام بما يلي:
 مراعاة وإقرار حجم التشجيع الذي تقدمه المؤتمرات العالمية الماضية
من خالل حث المنظمات األعضاء والجمعيات المكونة على استعراض
البرنامج الشبابي للمراهقات والشابات لضمان أن يتيح فرص تحدي
للقيادة والتطوير الشخصي داخل وخارج حركة اإلرشاد؛


إعادة التوكيد على المحتويات والقيم التي يتم التعبير عنها من خالل
القيادة من أجل تطوير الشابات في تحقيق كامل لقدراتهن المادية
والفكرية واالجتماعية والروحانية الكاملة كأفراد وكمواطنات مسئوالت
وكعضوات داخل مجتمعاتهن المحلية والوطنية والدولية؛



إيمانا ً بقيمة العمل الجماعي كفريق ألجل تحقيق األهداف المشتركة
ولمشاركة المعرفة والمهارات بل األهم من ذلك ،احترام وتكميل
مهارات بعضهم البعض ،باتباع نموذج بادن باول التعليمي الذي استخدم
نظام الجوّ الة



واعترافا ً بقيمة العمل المنجز لتطوير القيادة ،وخاصة من خالل برنامج
الجمعية العالمية لتطوير القيادة  WLDPالذي يدرك بالفعل تنوع األنماط
القيادية عن طريق تناول وحدة نمطية معينة على فرق القيادة؛

االتحاد اإليطالي
للكشافة

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

أغلبية
بسيطة

= 31

مع 81 :
……………………..
ضد7 :
……………………
ممتنعون عن تصويت7:
……………………..
تم قبول التعديل المقترح

النتائج الكاملة موضحة

النظر للعمل الجماعي بأنه وسيلة تعليمية تحث على االندماج االجتماعي من خالل
تمكين جميع الفتيات والشابات من تطوير المهارات والمعرفة بالقدر الكافي ،واتجاه
التعاون المتبادل والقدرة على إظهار األفضل ما لديه  /لديها كمؤدي وكعضو
بالفريق.
 حتى يمكن إدماج منهجية القيادة في برنامج تطوير القيادة  WLDPوتسهيالتالتدريب األخرى في الجمعية العالمية للمرشدات.
التوصيات التي أعلنها المجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وهي:
 دراسة وتطوير المنهجية الحالية "للعمل كفريق" على كافة مستويات تدريبات24 November 2014~14:51~CR
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بند جدول
األعمال

الطلب المقترح

وثيقة المؤتمر 4

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

القيادة وأينما يجري تفعيل الشباب ومشاركة الشباب؛
 المشاركة في المؤتمر الحالي لنتائج إدماج هذه المنهجية الموسعة للقيادة داخلإطار العمل الحالي لتدريبات القيادة.
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
03

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المقدمة

الطلب المقترح المعدل 1-03
يتعين على المؤتمر العالمي القيام بما يلي:
 مراعاة وإقرار حجم التشجيع الذي تقدمه المؤتمرات العالمية الماضية
من خالل حث المنظمات األعضاء والجمعيات المكونة على استعراض
البرنامج الشبابي للمراهقات والشابات لضمان أن يتيح فرص تحدي
للقيادة والتطوير الشخصي داخل وخارج حركة اإلرشاد؛


إعادة التوكيد على المحتويات والقيم التي يتم التعبير عنها من خالل
القيادة من أجل تطوير الشابات في تحقيق كامل لقدراتهن المادية
والفكرية واالجتماعية والروحانية الكاملة كأفراد وكمواطنات مسئوالت
وكعضوات داخل مجتمعاتهن المحلية والوطنية والدولية؛



إيمانا ً بقيمة العمل الجماعي كفريق ألجل تحقيق األهداف المشتركة
ولمشاركة المعرفة والمهارات بل األهم من ذلك ،احترام وتكميل
مهارات بعضهم البعض ،باتباع نموذج بادن باول التعليمي الذي استخدم
نظام الجوّ الة



واعترافا ً بقيمة العمل المنجز لتطوير القيادة ،وخاصة من خالل برنامج
الجمعية العالمية لتطوير القيادة  WLDPالذي يدرك بالفعل تنوع األنماط
القيادية عن طريق تناول وحدة نمطية معينة على فرق القيادة؛



النظر للعمل الجماعي بأنه وسيلة تعليمية تحث على االندماج االجتماعي
من خالل تمكين جميع الفتيات والشابات من تطوير المهارات والمعرفة
بالقدر الكافي ،واتجاه التعاون المتبادل والقدرة على إظهار األفضل ما
لديه  /لديها كمؤدي وكعضو بالفريق.

االتحاد اإليطالي
للكشافة

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 001

= 31

مع80 :
……………………..
ضد04 :
……………………
ممتنعون عن تصويت1 :
……………………..
تم قبول الطلب المقترح بعد
تعديله

النتائج الكاملة موضحة

 حتى يمكن إدماج منهجية القيادة في برنامج تطوير القيادة  WLDPوتسهيالتالتدريب األخرى في الجمعية العالمية للمرشدات.
التوصيات التي أعلنها المجلس العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وهي:
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األعمال

وثيقة المؤتمر 4

الطلب المقترح

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

 دراسة وتطوير المنهجية الحالية "للعمل كفريق" على كافة مستويات تدريباتالقيادة وأينما يجري تفعيل الشباب ومشاركة الشباب؛
 المشاركة في المؤتمر الحالي لنتائج إدماج هذه المنهجية الموسعة للقيادة داخلإطار العمل الحالي لتدريبات القيادة.

04

وثيقة المؤتمر – 2
المقترحات المطروحة

09

غير متاحة

09

غير متاحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح – 8 – 03
إقراراً بالتحديات التي تحدث نتيجة لغياب االتحاد في بعض المنظمات األعضاء؛

اتحاد المرشدات
بساحل العاج

وبغية إدراك فكرة التنوع وتمكين عدد أكبر من الفتيات والشابات لالنضمام لحركة
المرشدات وفتيات الكشافة ،بالتزامن مع إستراتيجية تطوير العضوية فإنه يقترح ما
يلي:

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية
= 001

أغلبية
بسيطة

ضد08 :

= 31

تستعرض الجمعية العالمية للمرشدات سياستها بشأن إنشاء اتحادات جديدة وتوسيع
حجم االتحادات الموجودة مما يجعل العملية والشروط واضحة التي يمكن من
خاللها قبول الجمعيات المكونة الجديدة داخل الجمعية العالمية للمرشدات ،عندما
يكون ذلك هو السبيل األنسب لتوسيع حجم العضوية وتنوع الدعم.

ممتنعون عن تصويت05:
تم قبول الطلب المقترح
النتائج الكاملة موضحة

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح  9-03بالتصويت على الطلب المقترح المعدل – أنظر أدناه

مع71 :

المجلس العالمي

التصويت كامل
ومنتسب
العضوية

األغلبية
بسيطة

لكسنبورج وليشنخنتين
& Luxembourg
Liechtenstein

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

مع81 :
…………………………
ضد00 :
………………………....
ممتنعون عن تصويت3 :

= 001

= 31

تم قبول الطلب المقترح بعد
تعديله

بأن يتم قبول عرض الجمعية التونسية لفتيات الكشافة الستضافة المؤتمر العالمي
رقم .51

مع:
ضد:
ممتنعون عن تصويت:

التعديل المقترح للطلب المقترح 9-03
اعترافا ً بأن التكاليف المرتبطة بحضور المؤتمرات العالمية يمكن أن تشكل صعوبة
للمنظمات األعضاء ؛
واعترافا ً بأنه لمصلحة الجمعية العالمية للمرشدات بأن يتمكن أكبر عدد ممكن من
المنظمات األعضاء في حضور المؤتمر العالمي والمشاركة في العملية
الديمقراطية؛
يُقترح تعديل الطلب المقترح  8-03ليصبح:

النتائج الكاملة موضحة
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الطلب المقترح

مقدم الطلب

أحقية التصويت

األغلبية
المطلوبة

نتائج التصويت

بأن يتم قبول عرض الجمعية التونسية لفتيات الكشافة باستضافة المؤتمر العالمي
رقم  51وأن يتم تشجيع الجمعية التونسية لفتيات الكشافة وكل مضيفي
المؤتمرات العالمية في المستقبل الستكشاف السبل لتنظيم المؤتمر بتكلفة معقولة.
تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني
الطلب المقترح  9-03كما هو معدل
بأن يتم قبول عرض الجمعية التونسية لفتيات الكشافة باستضافة المؤتمر العالمي
رقم  51وأن يتم تشجيع الجمعية التونسية لفتيات الكشافة وكل مضيفي المؤتمرات
العالمية في المستقبل الستكشاف السبل لتنظيم المؤتمر بتكلفة معقولة.

المجلس العالمي

التصويت
للعضوات كاملي
ومنتسبي
العضوية

أغلبية
بسيطة

= 001

= 31

مع83 :
………………………....
.
ضد00 :
…………………………
.
ممتنعون عن تصويت2 :
تم قبول الطلب المقترح بعد
تعديله

تم التصويت في اليوم النهائي باستعمال نظام التصويت اإللكتروني

النتائج الكاملة موضحة
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