
برنامج وجدول أعامل املؤمتر العاملي السادس والثالثني

شامالً إشعار باجتامع الجمعية العمومية الغري عادي باملؤمتر العاملي

وثيقة املؤمتر العاملي رقم 12



معلومات عملية  .1

التواريخ

سينعقد املؤمتر العاملي السادس والثالثني عىل مدى خمسة أيام كاملة من يوم االثنني 18 إىل يوم الجمعة 22 سبتمرب/ أيلول.	 

من املتوقع أن تصل غالبية الوفود يوم األحد املوافق 17 سبتمرب / أيلول واملغادرة يوم السبت 23 سبتمرب/ أيلول.	 

يبدأ املؤمتر أعامله كل يوم يف متام  الساعة 08:30 صباحاً وميكن للمشرتكني أخذ مقاعدهم من الساعة 08:00 صباحاً.	 

املكان

 	.New Delhi Aerocity فندق بوملان نيودلهي أيروسيتي

العنوان: Asset No. 2, Aerocity Hospitality District, IDI Airport New Delhi, 110037 ، نيودلهي، الهند.	 

التسجيل 

يفتتح التسجيل يوم األحد املوافق 17 سبتمرب/ أيلول يف منطقة االستقبال خارج قاعة الطاووس الرئيسية )قاعة الجلسات العامة(.	 

سوف يتم تزويدكم بحقيبة املؤمتر الخاصة بكم وشارة االسم/ مع رشيط التعليق الذي سوف تحتاجون إىل ارتدائه يف جميع األوقات لدخول فعاليات املؤمتر ولتناول الوجبات.	 

يُرجى التأكد من أن كل عضو من أعضاء وفدكم قد تم تسجيله قبل افتتاح املؤمتر العاملي يوم االثنني املوافق 18 سبتمرب/أيلول.	 

 

الجلسة التوجيهية

هناك أربع جلسات توجيهية يوم األحد املوافق 17 سبتمرب/ أيلول.	 

يوىص أن تحرص كل منظمة عضو من متكن عضو واحد من وفدهم حضور املؤمتر.	 

هناك مقدمة ملوظفي املؤمتر الرئيسيني، حيث يتم استعراض الربنامج، وموجز عن كتيب إجراءات املؤمتر العاملي مع تقديم تفاصيل عن ترتيبات النظام والتدبري باملؤمتر.	 

مركز استعالمات املؤمتر

يبدأ املركز أعامله من يوم االثنني 18 إىل الجمعة 22 سبتمرب /أيلول خالل كافة فرتات الراحة )شامالً فرتات اإلفطار والغداء والعشاء وفرتات تناول الشاي يف الصباح وبعد الظهر(.	 

ميكن هنا استكامل التسجيل للحصول عىل تذكرة اليوم )وحفل االفتتاح / الختام(.	 

نظام الزي الواجب ارتداءه 

حفل االفتتاح: الزي الرسمي	 

الليلة الدولية والسوق العاملي: الزي الوطني	 

حفل الختام: سوف تتوفر أزياء الساري عىل منط بوليوود لرشائها من متجر الجمعية العاملية.	 

ويف األوقات األخرى، ميكن لكل منظمة عضو أن تختار أنسب زي مالئم لوفدهم.	 

يُرجى املالحظة أنه من املناسب ثقافياً ارتداء مالبس معقولة يف الهند، وخصوصاً أثناء التواجد خارج مكان انعقاد املؤمتر.	 

الفرنسيةاإلنجليزيةاألسبانيةالعربيةاللغة

21:00-20:0020:00-19:0019:00-18:0018:00-17:00الوقت
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الجمعةالخميساألربعاءالثالثاءاألثننيالوقت

جلسة ترحيب 10:30-08:30الجلسة األوىل

اجتامع الجمعية 

العمومية غري العادي

تأمالت إقليمية تأمالت الصباح تأمالت الصباحتأمالت الصباح

جلسة املناقشة 

األوىل )االقرتاحات 

املطروحة للتصويت/ 

التعديالت(

جلسة التصويت 

األوىل )االقرتاحات 

املطروحة للتصويت 

وتعديالتها(

تجمعات إقليمية ورش منتدى 2017

فرتة الراحة الصباحية  10:30-11:15

جلسة املناقشة جلسة عمل افتتاحية12:45-11:15الجلسة الثانية

الثانية )االقرتاحات 

املطروحة للتصويت/ 

التعديالت تكملة(

جلسة التصويت ورش منتدى 2017 

الثانية )االقرتاحات 

املطروحة للتصويت 

وتعديالتها، تكملة(

استمرار التجمعات 

اإلقليمية

الغداء 12:45-14:00 

تعالوا معاً ورش منتدى 2017 سوق األفكارالعضوية15:30-14:00الجلسة الثالثة

“من أجل عاملها”

جلسة التصويت 

الثالثة )انتخاب 

أعضاء املجلس 

العاملي(

فرتة الراحة بعد الظهر 15:30-16:15

مرشحات املجلس 17:45-16:15الجلسة الرابعة

العاملي 

استمرار سوق األفكار 

جلسات للتواصل يف 

شبكات

تعالوا معاً ورش منتدى 2017

“من أجل عاملها”

جوائز املؤمتر

األعامل الختامية

مرشحات املجلس 20:00-18:30العشاء

العاملي 

يف الرحالت يحصلن 

عىل وجبة عشاء 

مغلفة عند مغادرتهم 

يف متام الساعة 17:45

العشاء فيام بعد 

كجزء من حفل 

الختام

حفل االفتتاحأنشطة األمسيات

)19:30- 22:30(

مقابالت رسيعة مع 

املرشحات للمجلس 

العاملي 

)20:00-22:00(

أمسية حرة – رحالت 

اختيارية

الليلة الدولية 

والسوق العاملي

)20:00-22:00( 

حفل الختام

)19:30-22:30(

استمرار جلسات 

التواصل يف شبكات

 1 الربنامج مزود بألوان إشارة وفقاً لعنارص املحتوى الثالثة: الحوكمة ومنتدى 2017 و”حامل الشعلة”.

منتدى حامل الشعلة الحوكمة
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There are three elements of programme content at the 36th Word Conference: governance matters (dis-
 cussion and then voting on Proposed Motions / Amendments); Forum 2017 (MO networking and sharing

 .(spaces) and ‘Keeper of the flame’ (ceremonial aspects

  .The specific agenda items for each of these are set out below

Governance 3.1

The main purpose of the World Conference is to complete the necessary governance business. This in-
 cludes reviewing progress since 2014; setting the strategy for the next triennium; and electing the new

.World Board members

األوراق ذات الصلة أو الوصفالبنود املحددة يف جدول األعاملمدة وتاريخ الجلسةعنوان الجلسة

جلسة ترحيب

اجتامع الجمعية العمومية غري العادي

 08:30-10:30

األثنني 18 سبتمرب/ أيلول

جلسة ترحيب. 1

اجتامع الجمعية العمومية غري . 2

العادي

كتيب إجراءات املؤمتر العاملي. 3

يوجد جدول أعامل اجتامع الجمعية العمومية الغري عادي يف 	 

امللحق 1

وثيقة املؤمتر رقم 1ج: كتيب إجراءات املؤمتر العاملي 	 

)الستخدامها يف اجتامع الجمعية العمومية الغري عادي(

وثيقة املؤمتر رقم 1أ: كتيب إجراءات املؤمتر العاملي	 

وثيقة املؤمتر رقم 1ب: كتيب إجراءات املؤمتر العاملي	 

وثيقة املؤمتر رقم 5: االقرتاحات املطروحة للتصويت )النظام 	 

األسايس والالئحة الداخلية(

12:45-11:15 أعامل افتتاحية

األثنني املوافق 18 سبتمرب/أيلول

4. تقرير السنوات الثالثة والتقرير املايل 

 2015-2017

5. الخطة اإلسرتاتيجية العاملية -2018

 2020

وثيقة املؤمتر رقم 2: تقرير السنوات الثالث والتقرير املايل 	 

 2015-2017

وثيقة املؤمتر رقم 3: الخطة اإلسرتاتيجية العاملية 2018-2020	 

وثيقة املؤمتر رقم 7: رسوم العضوية	 

15:30-14:00 العضوية

االثنني املوافق 18 سبتمرب/أيلول

وثيقة املؤمتر رقم 8: تغيري الكيان	 6. تنمية العضوية

وثيقة املؤمتر رقم 9: طلبات بخصوص العضوية الكاملة 	 

واملنتسبة

وثيقة املؤمتر رقم 10: إنهاء العضوية بالجمعية العاملية	 

17:45-16:15 ترشيحات املجلس 

االثنني املوافق 18 سبتمرب/أيلول

وثيقة املؤمتر رقم 4:  كتيب انتخاب املجلس العاملي 	 7. تقديم العروض من 

جلستا املناقشة 1 و 2 )االقرتاحات 

املطروحة للتصويت والتعديالت(

08:30-12:45

الثالثاء املوافق 19 سبتمرب/ أيلول

8. تقديم العروض الستضافة املؤمتر 

العاملي السابع والثالثني

9. اقرتاحات أخرى مطروحة للتصويت

وثيقة املؤمتر رقم 11: هيكل رسوم املؤمترات	 

وثيقة املؤمتر رقم 5: االقرتاحات املطروحة للتصويت )النظام 	 

األسايس والالئحة الداخلية(

وثيقة املؤمتر رقم 6: اقرتاحات أخرى مطروحة للتصويت	 



لقاءات رسيعة مع املرشحات لعضوية 

املجلس العاملي

20:00-22:00

الثالثاء املوافق 19 سبتمرب/ أيلول

 	 .This will follow a similar format to 2014

 	 Continuing members of the World Board will also

 be available so that delegates can gather a sense of

.the full skills matrix across the team

الجلستان األوىل والثانيةجلسات التصويت 1، و2 و 3

 08:30-12:45

الخميس 21 سبتمرب/ أيلول

الجلسة الثالثة 

 14:00-15:30

الجمعة 22 سبتمرب/أيلول

10. التصويت عىل االقرتاحات املطروحة 

والتعديالت

11. التصويت عىل انتخاب أعضاء 

املجلس العاملي

وثيقة املؤمتر رقم 4: كتيب انتخاب أعضاء املجلس العاملي	 

وثيقة املؤمتر رقم 5: االقرتاحات املطروحة للتصويت )النظام 	 

األسايس والالئحة الداخلية(

وثيقة املؤمتر رقم 6: اقرتاحات أخرى مطروحة للتصويت	 

أي تحديثات ملا هو مذكور أعاله يتم تعميمها يف موعد أقصاه 	 

الساعة 15:30 يوم األربعاء 20 سبتمرب/أيلول

17:45-16:15ختام األعامل

الجمعة 22 سبتمرب/أيلول

بعد التأمالت النهائية من املتحدث الرئييس، سوف تقوم 	 

جمعية بهارات للكشافة واملرشدات بتسليم الراية العاملية إىل 

الجمعية املضيفة للمؤمتر العاملي السابع والثالثني.

ما الذي يجب أن أفعله لالستعداد للمؤمتر؟

 	 www.wagggs.org/36woco التأكد من قراءة وثائق املؤمتر ذات الصلة ومناقشتها داخل جمعياتكم الوطنية وشبكاتكم. وتوجد كافة الوثائق مبوقع اإلنرتنت

التنسيق مع نقطة االتصال بلجنتكم اإلقليمية أو مبديرة العالقات بالجمعية العاملية إذا احتجتم إىل أي معلومات إضافية بخصوص أي من هذه الوثائق.	 

االقرتاحات املطروحة للتصويت والتعديالت املقرتحة

آخر موعد للتعديالت املقرتحة هو يف متام الساعة السادسة والنصف يوم الثالثاء املوافق 19سبتمرب/أيلول 2017.	 

يف حالة قيام املؤمتر باملوافقة عىل االقرتاحني املطروحني 2-3 و 3-3  )يوم االثنني 18 سبتمرب/أيلول(، فعندئذ ميكن أيضاً للفريق 	 

اإلجرايئ أن يتسلم اقرتاحات جديدة مطروحة للتصويت حتى الساعة السادسة والنصف يوم الثالثاء املوافق 19 سبتمرب/أيلول 

.2017

سوف يتم تعميم املجموعة النهائية للوثائق واألوراق الخاصة بجلسات التصويت إىل املنظامت األعضاء يف موعد أقصاه الساعة 	 

الثالثة والنصف بعد ظهر يوم األربعاء املوافق 20 سبتمرب/ أيلول 2017.

2االقرتاح املطروح 2-3: بأن يتم تعديل الفقرة الفرعية 3-3-3-12 من النظام األسايس لتصبح “إعطاء تفاصيل القرار املطلوب املوافقة عليها يف االجتامع والطبيعة العامة لألعامل األخرى املطلوب التعامل معها 

يف االجتامع. ويف حالة املؤمتر العاملي، يجوز تقديم قرارات إضافية يف املؤمتر العاملي أسوة بالقواعد اإلجرائية”.

االقرتاح املطروح 3-3: بأن يتم إضافة الئحة جديدة )9-3( تحت القواعد اإلجرائية ونصها هو “يجوز للمنظامت األعضاء جدولة قرارات باملؤمتر وفقاً لالشرتاطات املحددة يف القواعد اإلجرائية ويف حالة قبولها 

يتم ترقيم الالئحة الحالية 9-3 لتصبح 3-10”.



2-3 منتدى 2017

سوف يقدم املؤمتر العاملي السادس والثالثني سلسلة من الجلسات املتجاوبة داخل منتدى 2017 الذي سيوجه األنظار نحو أنشطة عرض القيمة بالجمعية العاملية بعنوان، “التطوير 

والنمو” و “العمل كجرس”. والهدف هو تقديم األدوات واملساندة إىل املنظامت األعضاء لتنمية الحركة؛ ومساعدة املنظامت األعضاء نحو توجيه اهتامماتهم بتقديم تجارب فائقة الجودة 

للمرشدات/ فتيات الكشافة، وتدعيم االتصاالت بني األعضاء، والتواصل مع املنظامت األخرى والرشكاء اآلخرين من ذوي نفس التوجه.

الوصفوقت وتاريخ الجلسةعنوان الجلسة

17:45-14:00سوق األفكار

الثالثاء 19 سبتمرب/أيلول

سوف نفتتح املنتدى 2017 يف سوق األفكار. وسوف تتاح للوفود منرباً ملشاركة اإلبداع وأفضل املامرسات الجيدة.	 

17:30-16:00جلسات التواصل يف شبكات

17:45-19:15

19:30-21:00

الثالثاء 19 سبتمرب/أيلول

	هذه االجتامعات مخصصة ملجموعات املنظامت األعضاء، استجابة لدعوة مقدمة لطلب مثل هذه الجلسات.	 

سوف يتم تعميم الدعوات إىل مجموعات الشبكات هذه مسبقاً قبل املؤمتر من قبل املنظمة العضو املضيفة أو الجمعية 	 

العاملية.

منتدى 2017: "القيادة من أجل 

عاملها" 

All day

)17:45–08:30(

األربعاء 20 سبتمرب/ أيلول

سوف ينشئ منتدى 2017 مجموعة متنوعة من املساحات للتواصل واستكشاف الشعار “القيادة من أجل عاملها”. وسوف 	 

يتم تقديم ذلك من خالل ثالثة مسارات للتعلم: تحول القيادة؛ تطويع التجربة والخربة؛ ومشاركة قصتكم.

تعمل الوفود جنباً إىل جنب مع الفريق العاملي بالجمعية العاملية لتقديم مجموعة واسعة من الورش والندوات عن 	 

املوضوعات التي ستحدد أهميتها املنظامت األعضاء.

ومع نهاية اليوم، البد وأن يشعر كل شخص باالستفادة وأنه سيأخذ معه شيئاً إىل بيته وللعمل يف منظمتهم العضو.	 

لاللتقاء معاً 

“من أجل عاملها” 

14:00-17:45

الخميس 21 سبتمرب/أيلول

اجتامعات تجاوبية حيث تركز عىل أهداف التنمية املستدامة والبحث عن نهج جديد للجمعية العاملية ألجل هذه 	 

األهداف باإلضافة إىل السامع من الرشكاء عن الكيفية التي نعمل بها معاً لخلق العامل الذي نريده للفتيات. 

سوف تدرك الوفود الكيفية التي ميكن لعرض برنامج الجمعية العاملية الحايل أن يصل إىل إطار أهداف التنمية املستدامة 	 

وكيف ميكن لهذه األهداف أن متكننا من عرض املزيد من الفرص ملزيد من الفتيات؛ وتحقيق نفوذ عاملي أكرب بأن نكون 

جزًء من حركة قوية نابضة بالحياة. 

12:45-08:30التجمعات اإلقليمية

الجمعة 22 سبتمرب/أيلول

تجتمع األقاليم معاً لتناول أعامل محددة باإلضافة إىل دراسة تفصيلية عن كيفية تحقيق الخطة اإلسرتاتيجية العاملية 	 

2018-
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سوف تكون هذه الجلسات هي الجوانب االحتفالية للمؤمتر العاملي ومبثابة لحظات لإللهام واالحتفال.

الوصفوقت وتاريخ الجلسةعنوان الجلسة

22:30-19:30احتفال االفتتاح

األثنني 18 سبتمرب/ أيلول

سوف يتم الرتحيب بالوفود إىل الهند من قبل جمعية بهارات للكشافة واملرشدات وسوف 	 

نحتفل رسمياً بافتتاح املؤمتر.

22:00-20:00الليلة الدولية والسوق العاملي

الخميس 21 سبتمرب/أيلول

نشجع كل منظمة عضو بأن يكون لها جناح أو منصة.	 

سوف تتاح فرص لعروض مرتجلة، وكالعادة دامئاً سوف تكون هناك احتفاالت ممتعة مرحة 	 

تعكس التنوع الثقايف لحركتنا.

17:45-16:15جوائز املؤمتر

الجمعة 22 سبتمرب/ أيلول

سوف يخصص املؤمتر وقتاً للتأمل واالحتفال باملساهامت املتميزة التي قدمها شتى األفراد 	 

نحو الحركة.

22:30-19:30حفل الختام

الجمعة 22 سبتمرب/ أيلول

سوف ينتهي املؤمتر العاملي السادس والثالثني بحفل الختام والعشاء الذي سوف يكون عىل 	 

منط بوليوود، مستلهامً من أجواء الهند الرائعة.

طوال اليوم )23:00 -07:00("غرفة للتأمل والصالة "شاال"

االثنني 18 إىل الجمعة 22 سبتمرب/أيلول

سوف تتاح غرفة للصالة والتأمل “شاال” للمشاركات ألجل الصالة أو التأمل الهادئ. 	 



امللحق 1: اجتامع الجمعية غري العادي للمؤمتر العاملي

لعناية األعضاء كاميل العضوية بالجمعية العاملية

جدول األعامل

االثنني 18 سبتمرب/أيلول، الساعة 09:15 إىل الساعة 09:45 
قاعة الطاووس “بيكوك”، فندق بوملان، نيودلهي

متهيد

سينعقد اجتامع غري عادي قصري للجمعية العمومية الستكامل إجراءات املؤمتر األخري حيث تقرر رضورة قيام الجمعية العاملية بتغيري وضعها القانوين لتصبح منظمة خريية تأسيسية 

)CIO(. وقد تم اتخاذ هذا القرار يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني حيث تم تسجيل الجمعية العاملية اآلن يف اململكة املتحدة لدى مفوضية الجمعيات الخريية كمنظمة خريية تأسيسية 

CIO )رقم تسجيل الجمعية الخريية 1159255(. 

الستكامل اإلجراء املعتمد، تم نقل جميع أصول الجمعية العاملية إىل هذا الكيان القانوين الجديد. مل يعد الكيان القانوين السابق )رقم الجمعية الخريية 306125( متواجداً ألي مهام تقوم 

بها الجمعية العاملية كام أنه ال ميتلك أي أصول ويجب اآلن شطبه من سجل الجمعيات الخريية يف اململكة املتحدة.

اإلجراءات

بعد افتتاح املؤمتر العاملي السادس والثالثني والرتحيب، سوف تستلزم الرضورة تعيني فريق إجرايئ )واملسئول عن عّد األصوات(، وإجراء املناداة عىل األسامء ملعرفة املنظامت األعضاء 

الحارضة ثم ننتقل بعد ذلك إىل االجتامع الغري عادي للجمعية العاملية بهدف عرض االقرتاح املطروح من املجلس العاملي )الذي تم تعميمه يف وثيقة املؤمتر العاملي( والذي يتعلق باستكامل 

إنجاز وضعية الجمعية العاملية كجمعية خريية تأسيسية باململكة املتحدة وهو القرار الذي متت املوافقة عليه يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني عام 2014:- 

االقرتاح املطروح للتصويت 2-2

بأن يتم حل الجمعية الخريية املسجلة باسم الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )رقم الجمعية الخريية 306125( وشطبها من “سجل الجمعيات الخريية” التابع ملفوضية 

الجمعيات الخريية”

إجراءات املؤمتر

سوف يتم استخدام كتيب إجراءات املؤمتر الذي تم تبنيه من قبل يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني لتيسري أعامل االجتامع الغري عادي للجمعية العمومية )كام تم تعميمه يف وثيقة 

املنظمة رقم 1ج(.

وبحسب النظام األسايس والالئحة الداخلية للجمعية العاملية املطبقة يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني عندما تم اتخاذ قرار بالتحويل إىل منظمة خريية تأسيسية، يجب أن يتواجد ثلثي 

كافة األعضاء كاميل العضوية للتصويت عىل هذا املقرتح، ويتطلب األمر أغلبية بنسبة الثلثني للموافقة عىل هذا االقرتاح.

بنود جدول األعامل

افتتاح االجتامع غري العادي للجمعية العمومية  .1

تقديم االقرتاح املطروح للتصويت 2-2   .2

التصويت  .3

ختام االجتامع غري العادي للجمعية العمومية  .4
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