
وثيقة املؤمتر رقم  6 

املقرتحات األخرى املطروحة للتصويت
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
غري قابل للتطبيق - انظر الرابط 

إىل موقع الجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة

 اقرتاح املعد للتصويت 11

 أبقبول سجل القرارات من املؤمتر العاملي رقم 35

 https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/world-conference/35th-world-

conference/ 

 تصويت لألعضاء كاميلاملجلس العاملي

 العضوية ومنتسبي

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
اقرتاح املعد للتصويت   12وثيقة املؤمتر رقم 8

 Bureau de Liaison بأن يتم إقرار تغيري هوية مكتب التنسيق لجمعيات املرشدات يف لكسمبورج

des Associations des Guides du Luxembourg ليصبح Letzebuerger Guiden a Scouten 

 يف املؤمتر العاملي السادس والثالثني وأن يتم االعرتاف بجمعية ليتزبريجر للمرشدات وفتيات الكشافة ،

Letzebuerger Guiden a Scouten مبوجب ذلك كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات 

وفتيات الكشافة

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

6
 اقرتاح املعد للتصويت 13.1وثيقة املؤمتر رقم 9

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

العمومي الغري عادي.

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

6
 اقرتاح املعد للتصويت 13.2 وثيقة املؤمتر رقم 9

 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".

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

6
اقرتاح املعد للتصويت 13.3وثيقة املؤمتر رقم 9

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

املؤمتر العاملي السادس والثالثني.

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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مقدمة

ترسد هذه الوثيقة جميع االقرتاحات املقرتحة للتصويت التي تم استالمها، أو التي تم تضمينها يف وثائق املؤمتر، والتي ال تؤثر عىل النظام األسايس 
للجمعية العاملية أو الئحتها الداخلية. وستعمم نسخة منقحة من هذه الوثيقة – الوثيقة 6 ب – يف املؤمتر، قبل جلسة التصويت، يوم الخميس 
املوافق 21 سبتمرب/ أيلول 2017. وسيشمل ذلك أي تعديالت مقرتحة عىل االقرتاحات املقرتحة التي ترد قبل املؤمتر أو أثناء املؤمتر. وباإلضافة إىل 

ذلك، ورهناً بالقرار املتعلق باالقرتاحني املطروحني للتصويت 2-3 و 3-3، فقد يكون من املمكن أيضاً للمنظامت األعضاء أن تدرج االقرتاحات املقرتحة 
يف املؤمتر العاملي السادس والثالثني، وستدرج أيضاً يف الوثيقة 6 ب. 

وقد تم إبالغ املنظامت األعضاء بأن التعديالت ميكن تقدميها حتى الساعة السادسة والنصف مساء يوم الثالثاء املوافق 19 سبتمرب/ أيلول 2017. 
ومع ذلك، إذا كانت منظمة عضو تنوي تقديم تعديل قبل املؤمتر، فسيكون من املفيد لو تسلمه الفريق اإلجرايئ يف أقرب وقت ممكن عن طريق 

.proceduralteam@wagggs.org الربيد اإللكرتوين

يف حالة إذا متت املوافقة عىل االقرتاحني املطروحني للتصويت 2-3 و 3-3، يجوز أيضاً للمنظامت األعضاء أن تعرض االقرتاحات املطروحة حتى 
الساعة السادسة والنصف من يوم الثالثاء املوافق 19 سبتمرب/ أيلول 2017. ومرة أخرى، إذا كانت املنظامت األعضاء تعتزم طرح إقرتاح للتصويت، 

.proceduralteam@wagggs.org سيكون من املفيد لو تسلمه الفريق اإلجرايئ يف أقرب وقت ممكن عن طريق الربيد اإللكرتوين

وفيام عدا االقرتاحات املطروحة للتصويت التي يجب اتخاذها خالل الجلسة االفتتاحية من املؤمتر ، أي فيام يتعلق ببنود جدول األعامل 2 ,3 & 6 ، 
سيتم التصويت عىل جميع االقرتاحات املطروحة األخرى خالل دوريت التصويت صباح يوم الخميس )21 سبتمرب/ أيلول 2017(.
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
اقرتاح املعد للتصويت 15وثيقة املؤمتر رقم  7

 بأن يتم استخدام رشائح الرثوة الخاصة برسوم العضوية واملعايري الخاصة بها ملن هم تحت سن الثالثني يف

 يوم افتتاح املؤمتر وذلك لتحديد رسوم التسجيل مستحقة الدفع يف املؤمتر العاملي السابع والثالثني واملؤمترات

:العاملية املستقبلية مع تطبيق التخفيضات التالية

التخفيضاترشيحة الرثوة لرسم العضوية

تحت عمر الثالثنيالرسوم الكاملة

A - D25%50%
E & F15%43%
G & H10%40%
I & J 0%33%

بأن يتم تطبيق الرسوم املعدلة لرشائح الرثوة فقط عىل أربعة أفراد من الوفود أو املراقبني 	 

كحد أقىص لكل منظمة عضو.

تُطبق التخفيضات ملن هم تحت عمر الثالثني بعدد أقصاه أربعة أفراد من الوفود أو املراقبني 	 

لكل منظمة عضو.

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

8
ااالقرتاح املطروح للتصويت 16  وثيقة املؤمتر رقم 11

اختيار الجمعية املضيفة للمؤمتر العاملي السابع والثالثني املزمع أن ينعقد عام 2020.  

 تصويت لألعضاء كاميلبلجيكا

 العضوية ومنتسبي

العضوية

اختيار أوغندا / الواليات املتحدة أغلبية بسيطة

األمريكية الستضافة املؤمتر العاملي 

السابع والثالثني للجمعية العاملية 

للمرشدات وفتيات الكشافة

9
االقرتاح املقرتح رقم 17وثيقة املؤمتر رقم 6

يويص املؤمتر بتطوير أداة لدعم املنظامت األعضاء ألجل مساعدتها عىل تطوير/ أو تحسني برامجها الرتبوية 

بناًء عىل األساليب التعليمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع األخذ بعني االعتبار الفئات العمرية املختلفة. 

 تصويت لألعضاءبلجيكا

 كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتررقم بند األجندة

6
 اقرتاح املعد للتصويت 13.4وثيقة املؤمتر رقم 9

 برشط الخضوع للموافقة عىل االقرتاح املطروح للتصويت 4-1، يويص املجلس العاملي باالعرتاف بجمعية

 فتيات الكشافة يف أزربيجان، وهي املنظمة الوطنية يف أزربيجان كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية

للمرشدات وفتيات الكشافة.

 يف حالة عدم املوافقة عىل االقرتاح املطروح للتصويت 4-1، فعندئذ يويص املجلس العاملي بأن يتم االعرتاف

 بجمعية فتيات الكشافة يف أزربيجان وهي املنظمة الوطنية يف أزربيجان كعضو منتسب بالجمعية العاملية

للمرشدات وفتيات الكشافة

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

6
اقرتاح املعد للتصويت   13.5وثيقة املؤمتر رقم 9

 برشط املوافقة عىل االقرتاح املطروح للتصويت 4-1، يويص املجلس العاملي بأن يتم االعرتاف بجمعية الكشافة

 الفلسطينية، وهي املنظمة الوطنية يف فلسطني كعضو كامل العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات وفتيات

الكشافة.

 يف حالة عدم املوافقة عىل االقرتاح املطروح للتصويت 4-1 فعندئذ يويص املجلس العاملي بأن يتم االعرتاف

 بجمعية الكشافة الفلسطينية، وهي املنظمة الوطنية لفلسطني كعضو منتسب يف الجمعية العاملية

للمرشدات وفتيات الكشافة.

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

6
 اقرتاح املعد للتصويت 13.6وثيقة املؤمتر رقم 9

 بأن يتم االعرتاف بجمعية كشافة سوريا وهي املنظمة الوطنية يف سوريا كعضو كامل العضوية بالجمعية

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
 اقرتاح املعد للتصويت 14 وثيقة املؤمتر رقم 10

 وهي املنظمة ، )Lietuvos Skauciu Seserija )LSS بأن يتم فوراً إنهاء عضوية جمعية كشافة ليثوانيا

الوطنية الوطنية يف ليثوانيا

 تصويت األعضاء كاميلاملجلس العاملي

العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
االقرتاح املقرتح رقم 22:وثيقة املؤمتر رقم 6

أن يستمر مركز كوزافريي متامشيا مع املراكز العاملية األربعة األخرى يف الجمعية العاملية، ويدعمه 

فريق امليزانية واملوظفني واملتطوعات املخصص، مبا يف ذلك اللجنة اإلقليمية ألفريقيا. وسوف تتم 

املتابعة والدعم من الجمعية العاملية واللجنة اإلقليمية إىل املنظامت األعضاء املختارة الستضافة 

الفعاليات يف إطار العمل أثناء اإلعداد، وأن يستمر تقديم املنح الدراسية للحضور.

تصويت لألعضاء كاميل مدغشقر

العضوية 

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 23:وثيقة املؤمتر رقم 6

بعد إعادة هيكلة الجمعية العاملية يف عام 2016، ووفقاً لعرض قيمها املقرتحة، ومع األخذ يف الحسبان 

أن الجمعية العاملية هي جمعية يوجهها األعضاء، ومن أجل الشفافية تجاه املنظامت األعضاء، يُوىص 

بتقييم أعادة الهيكلة وأثره عىل املستوى العاملي واإلقليمي وعىل مستوى املنظامت األعضاء، وتقديم 

النتائج إىل املؤمتر العاملي السابع والثالثني للجمعية العاملية عام 2020.

تصويت لألعضاء كاميل السنغال

العضوية ومنتسبي 

العضوية

لصالح:أغلبية بسيطة

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 24 :وثيقة املؤمتر رقم 6

وفقاً لرسالة الجمعية العاملية ورؤيتها التي تؤكد عىل قيمة وإمكانات الفتيات لتغيري العامل، يُوىص بأن 

تقوم الجمعية العاملية مبا ييل:

مساندة املزيد من املنظامت األعضاء عىل جميع املستويات )العاملية واإلقليمية والوطنية(   .1

يف تقديم برامج الجودة ، و

إعطاء األولوية للتخطيط بشأن برامج الجمعية العاملية التي تهدف إىل مساندة وتدعيم   .2

قيادة الفتيات والشابات

مساندة املزيد من املنظامت األعضاء يف تخصيص املوظفني عىل املستوى اإلقليمي الذين   .3

سريكزون عىل متابعة تقدم املنظامت األعضاء، مبا يف ذلك فهم السياق الثقايف للبلد وسلوكيات املرشدات 

وفتيات الكشافة.

تصويت لألعضاء  كاميل السنغال

العضوية 

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 25:وثيقة املؤمتر رقم 6

أن يتم دمج هذا العمل مع تنفيذ أجندة عام 2030 وقرار مجلس األمن رقم 2250 بشأن السالم واألمن 

للشباب وذلك مع الخطة اإلسرتاتيجية 2018 – 2020 وميزانيتها تحت تأثري عاملي أكرب، مع اإلشارة إىل 

أن حركة املرشدات وفتيات الكشافة سوف تكون صوتاً عاملياً للشابات بوصفهن العبات رئيسيات يف 

الحفاظ عىل السالم.  

التصويت لألعضاء السويد

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
االقرتاح املقرتح رقم 18:وثيقة املؤمتر رقم 6

يويص املؤمتر بتنظيم منتدى لخربة املرشدات / فتيات الكشافة يف السنوات الثالث الجديدة.

التصويت لألعضاء بلجيكا

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 19:وثيقة املؤمتر رقم 6

بأن يتم اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية الرابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة 

جنباً إىل جنب مع اللغات اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية.

التصويت لألعضاء مرص وعامن

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 20:وثيقة املؤمتر رقم 6

يجب أن تتضمن الخطة اإلسرتاتيجية لخطة العمل للفرتة الثالثية 2018 - 2020 طريقة لإلبالغ عن 

القرارات الصادرة عن املجلس العاملي بالجمعية العاملية إىل املنظامت األعضاء يف الجمعية العاملية، 

وأن يتم إرسال املعلومات املتعلقة بتلك القرارات يف الوقت املناسب وتشمل:

1( جميع القرارات التي تؤثر عىل جميع املنظامت األعضاء أو عىل مجموعة من املنظامت األعضاء

2( خلفية هذه القرارات.

التصويت لألعضاء املانيا 

كاميل العضوية

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:

9
االقرتاح املقرتح رقم 21:وثيقة املؤمتر رقم 6

تدعم الجمعية العاملية املنظامت األعضاء عىل اتخاذ إجراءات لدعم حقوق اإلنسان والتصدي لعدم 

املساواة وعدم اإلنصاف استجابة للحالة الراهنة للمهاجرين والالجئني. 

تصويت لألعضاء كاميل اليونان

العضوية 

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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االقرتاح املقرتح رقم 17: بلجيكا

اقرتاح عن األسلوب التعليمي للمرشدات / فتيات الكشافة

تأكيداً أن حركة املرشدات تعني تقديم برنامج تربوي فائق الجودة ألعضائها؛

واقتناعاً عميقاً بأن الجمعية العاملية لديها إمكانية لتقديم رسائل تثقيفية قوية إىل أعضائها وتقديم دعم إلضافة القيمة يف مجاالت 

الربامج التوجيهية والتدريب؛

ومن أجل مساعدة املنظامت األعضاء يف هدفها العام من ناحية تقديم حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل العديد من األعضاء 

الشباب يف جميع أنحاء العامل؛

مع األخذ يف االعتبار االقرتاح عن األساليب التعليمية الذي تم تبنيها بصيغتها املعتمدة املؤمتر العاملي الخامس والثالثني الذي 

انعقد يف هونج كونج، والذي أعاد تأكيد توجه الجمعية العاملية نحو األساليب واملبادئ التوجيهية، والربامج التعليمية والتدريب 

وتطوير األدوات واملوارد الداعمة، مبا يف ذلك تجديد القواعد اإلرشادية عن الربامج والتدريب وإنشاء مجموعات األدوات؛

ومع الشعور باالرتياح لنجاح شعار “االستعداد للتعلم، واالستعداد للقيادة”، وأحدث أعامل الجمعية العاملية يف األساليب غري 

النظامية؛

واسرتشاداً بالنتائج والتوصيات الواردة يف تقرير منتدى خربات املرشدات/ فتيات الكشافة الذي انعقد يف مسقط بعامن خالل شهر 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2015، ويضم:

“-2 إعطاء األولوية واالستثامر عىل نحو أكرث يف أعامل برنامج الجمعية العاملية حول املجاالت األساسية للمرشدات وفتيات 

الكشافة مثل تجربة الفتاة وتنمية النزعة التطوعية واإلقالل من املوضوعات الخاصة؛

-3 تصميم عدد أقل من األنشطة الجاهزة واملزيد من الربامج عىل مستوى النتائج واألسلوب، مع اإلسرتاتيجية والنامذج، والتوجيه، 

وما إىل ذلك، حتى تستطيع املنظامت األعضاء تطويرها عىل نحو يتناسب مع احتياجاتهم؛

-4 مواصلة تطوير “االستعداد للتعلم، واالستعداد للقيادة” والتوجه بصورة متعمقة وتوفري املزيد من األدوات لفرق املنظامت 

األعضاء الستخدامها عىل املستوى الوطني مع نهج خطوة بخطوة لتصميم الربامج الوطنية التي ميكن للفرق الوطنية أن 

تستخدمها.”

ومع االقتناع العميق بأن توفري أدوات لدعم املنظامت األعضاء يف تطوير أو تحسني برنامجهم التثقيفي الوطني، هو وسيلة فعالة 

لتعزيز جودة تجربة املرشدات/ فتيات الكشافة؛

وإذ نالحظ أن الهدف األول يف الخطة اإلسرتاتيجية 2018 – 2020 يتعلق بتوفري املزيد من الفرص للفتيات والشابات للنمو 

والقيادة من خالل الربامج واألساليب املتعلقة باملبادئ الجوهرية لحركة املرشدات وفتيات الكشافة.

وإن املؤمتر عىل يقني بأن ذلك سوف يساهم نحو:

مساعدة املنظامت األعضاء يف تعزيز قدراتهم عىل تطوير برامجهم التثقيفية عالية الجودة عىل أساس املبادئ األساسية 	 

لحركة املرشدات وفتيات الكشافة؛

تحسني جودة الربامج الوطنية القامئة؛	 

دعم املنظامت األعضاء لضامن تأثري أقوى ألسلوب حركة املرشدات وفتيات الكشافة يف املجتمع املحيل وأيضاً يف املجتمع 	 

عىل الصعيد العام؛

دعم وتسهيل منو املرشدات وفتيات الكشافة من خالل الجودة.	 

يويص املؤمتر بتطوير أداة لدعم املنظامت األعضاء ألجل مساعدتها عىل تطوير/ أو تحسني برامجها  االقرتاح املطروح:  

الرتبوية بناًء عىل األساليب التعليمية للفتيات ومرشدات وفتيات الكشافة مع األخذ بعني االعتبار الفئات العمرية املختلفة. 

االقرتاح املقرتح رقم 18: بلجيكا

اقرتاح بشأن منتدى تجربة املرشدات/ فتيات الكشافة

تأكيداً أن حركة املرشدات تعني تقديم برنامج تربوي فائق الجودة ألعضائها؛

واقتناعاً عميقاً بأن الجمعية العاملية لديها إمكانية لتقديم رسائل تثقيفية قوية إىل أعضائها وتقديم دعم إلضافة القيمة يف مجاالت 

الربامج التوجيهية والتدريب؛

ومن أجل مساعدة املنظامت األعضاء يف هدفها العام من ناحية تقديم حركة املرشدات وفتيات الكشافة إىل العديد من األعضاء 

الشباب يف جميع أنحاء العامل؛

مع األخذ يف االعتبار االقرتاح عن األساليب التعليمية الذي تم تبنيها بصيغتها املعتمدة يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني الذي 

انعقد يف هونج كونج، والذي أعاد تأكيد توجه الجمعية العاملية نحو األساليب واملبادئ التوجيهية، والربامج التعليمية والتدريب 

وتطوير األدوات واملوارد الداعمة، مبا يف ذلك تجديد القواعد اإلرشادية عن الربامج والتدريب وإنشاء مجموعات األدوات؛
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 رقم بند

األجندة

نتائج التصويتاألغلبية املطلوبةاستحقاق التصويتمن اقرتحهاالقرتاح املعد للتصويترقم املستند باملؤمتر

9
االقرتاح املقرتح رقم 26:وثيقة املؤمتر رقم 6

يكلف املؤمتر العاملي املجلس العاملي بالعمل مع األقاليم من أجل تحقيق:

 وضع إسرتاتيجية طويلة األجل وأساليب عمل جيدة إلعالء وحوكمة وإدارة الصناديق 	 

اإلقليمية

 الخيارات الحالية للتغيريات الدستورية التي تسمح لألقاليم بأن تكون كيانات قانونية 	 

منفصلة ضمن إطار عمل الجمعية العاملية املعني بكفاءات مالية مستقلة فيام يتعلق 

بالصناديق اإلقليمية

 ضامن تأثري املناطق املؤثر يف إدارة وحوكمة أموالها: وتشمل اقرتاحا بشأن كيفية متكني 	 

املؤمترات اإلقليمية واللجان اإلقليمية من السيطرة الكاملة أو الغالبة عىل أموالها.

ويتعني عىل املجلس العاملي أن يقدم  إىل املنظامت األعضاء تقريرا يتضمن خيارات مختلفة، 

وعىل املؤمتر العاملي القادم أن يختار من بني هذه الخيارات.

تصويت لألعضاء كاميل سويرسا

العضوية 

لصالح:أغلبية بنسبة 75%

ضد:

ممتنع عن التصويت:
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االقرتاح املقرتح رقم 21: اليونان

تدعم الجمعية العاملية املنظامت األعضاء عىل اتخاذ إجراءات لدعم حقوق اإلنسان والتصدي لعدم املساواة وعدم اإلنصاف 

استجابة للحالة الراهنة للمهاجرين والالجئني. 

ونويص بأن تقوم الجمعية العاملية مبا ييل:

استكشاف كيفية تشجيع الرشاكات مع املنظامت اإلنسانية املحلية والوطنية والدولية التي ميكن أن تدعم املنظامت األعضاء يف 

اتخاذ إجراءات وتحديد فرص العمل لدعم حقوق اإلنسان وحالة املهاجرين والالجئني يف جميع أنحاء العامل.

تطوير و/ أو استخدام برامج التعليم غري النظامي الجاهزة للمنظامت األعضاء للعمل مع األعضاء وغري األعضاء يف قضايا مختلفة 

مثل كراهية األجانب، والتبادل الثقايف وقبول التنوع، بهدف زيادة الوعي وتعزيز املواقف والسلوكيات اإليجابية تجاه املهاجرين 

والالجئني ويف قضايا الالجئني.

معلومات الخلفية

مع األخذ يف االعتبار االلتزام التاريخي لحركة املرشدات نحو اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق الطفل؛ ومع التذكري 

بأن حركة املرشدات وفتيات الكشافة تعتمد عىل القيم الشاملة يف القدرة عىل املساعدة واملواطنة النشطة؛ مع االعرتاف بأنه لدى 

الجمعية العاملية والكثري من املنظامت األعضاء خربات وتجارب واسعة يف تطوير وتنفيذ برامج التعليم غري النظامي فائقة الجودة 

ملعالجة القضايا الهامة يف حياة الفتيات والشابات اليوم. وبالنظر إىل جمعية مرشدات اليونان، التي قامت بتطوير وتيسري العمل 

تحت عنوان “عامل يف حقيبة سفر”، عىل أساس تدفقات الالجئني والحقوق اإلنسانية والربامج التثقيفية للثقافات املتعددة، تحت 

رعاية مفوضية األمم املتحدة لشئون الالجئني ووزارة التعليم اليونانية، وهذا الربنامج مصمم ألعامر من 5 إىل 14 عاماً وميكن 

مشاركتها للتكيف إذ تتالءم مع سياقات مختلفة حتى تستطيع املزيد من املنظامت األعضاء استخدامها.

االقرتاح املقرتح رقم 22: مدغشقر

نعرتف بالفوائد الهائلة التي حققها مركز كوسيفريي، وهو املركز العاملي الخامس إىل أعضاء الجمعية العاملية يف أفريقيا ويف جميع 

أنحاء العامل من حيث بناء القدرات بشأن مواضيع مختلفة مثل تنمية املهارات القيادية، ومبادرات الجمعية العاملية املعنية، وغري 

ذلك من الدورات التدريبية / الفعاليات ذات الصلة، والتنوع والتبادل بني األعضاء عرب العامل.

وبغية ضامن زيادة عدد األعضاء، وال سيام الشابات، من إقليم أفريقيا، الاليت يختربن النطاق الدويل املثري لحركة املرشدات، يُقَدم 

االقرتاح املقرتح التايل إىل املؤمتر العاملي:

أن يستمر مركز كوزافريي متامشيا مع املراكز العاملية األربعة األخرى يف الجمعية العاملية، ويدعمه فريق امليزانية واملوظفني 

واملتطوعات املخصص، مبا يف ذلك اللجنة اإلقليمية ألفريقيا. وسوف تتم املتابعة والدعم من الجمعية العاملية واللجنة اإلقليمية 

إىل املنظامت األعضاء املختارة الستضافة الفعاليات يف إطار العمل أثناء اإلعداد، وأن يستمر تقديم املنح الدراسية للحضور.

معلومات الخلفية

استمرت الدعوة إىل إقامة مركز عاملي خامس يرن صداها عىل مدى سنوات عديدة وحفزت مناقشات مستفيضة وآراء قوية 

والتزاما معنويا لفكرة الفرص الدولية يف أفريقيا للفتيات والشابات من جميع أنحاء العامل. ويف الوقت نفسه، ظل التحدي املستمر، 

املتمثل يف فرض قيود عىل التأشريات عىل العديد من الشابات الراغبات يف السفر خارج منطقة أفريقيا وارتفاع تكلفة الفعاليات يف 

بعض البلدان داخل أفريقيا، يُشّكل عائقا أمام املشاركة يف الحركة العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

وبعد سنوات من املناقشة يف أفريقيا )مبا يف ذلك مؤمتر إقليم أفريقيا التاسع يف عام 2010(، ويف لجنة املراكز العاملية، ُولدت فكرة 

املركز العاملي الخامس - مركز عاملي متنقل وليس مبنى يف أفريقيا. إنها رؤية لخربات املركز العاملي يف مراكز التدريب يف جميع 

أنحاء أفريقيا. ومن شأن ذلك أن يتيح للمنظامت األعضاء فرصة استضافة حدث يف املركز العاملي، وأن تتيح للفتيات من جميع 

أنحاء العامل فرصة العيش يف تجربة باملركز العاملي يف أفريقيا.

وأصبح املركز العاملي الخامس التجريبي يف أفريقيا حقيقة واقعة بعد املؤمتر العاملي الرابع والثالثني يف عام 2011 عندما متت 

املوافقة عىل االقرتاح التايل:

“أن يؤيد املؤمتر االتجاه الذي اقرتحه املجلس العاملي لتطوير مفهوم املركز العاملي الخامس، وأن يقدم تقرير عن املرشوع 

التجريبي الرائد يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني. وينبغي أال يتضمن هذا التقرير مضمون األنشطة املضطلع بها فحسب، بل 

ينبغي أيضا أن يقيم املسائل الهيكلية واملالية، وأن يكتبه أعضاء نشطون يف مجموعة املشاريع الرائدة، ولجنة املراكز العاملية، فضال 

عن أمني صندوق الجمعية العاملية، عىل أن يتم تقديم التوصيات بشأن اإلجراءات املستقبلية يف املؤمتر العاملي الخامس والثالثني “.
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واسرتشاداً بالنتائج والتوصيات الواردة يف تقرير منتدى خربات املرشدات/ فتيات الكشافة الذي انعقد يف مسقط بعامن خالل شهر 

نوفمرب/ ترشين الثاين 2015، ويضم:

-12 تنظيم املزيد من الفعاليات مثل منتدى 2015، مع مزج الخربات االفرتاضية وتلك التجارب وجهاً لوجه ملعالجة الجوانب 

املختلفة من قيادة تجربة املرشدات وفتيات الكشافة، وضامن أن صناع القرار الحاليني واملستقبلني لديهم الفرصة للمشاركة.

ومع االقتناع العميق بأن توفري أدوات لدعم املنظامت األعضاء يف تطوير أو تحسني برنامجهم التثقيفي الوطني، هو وسيلة فعالة 

لتعزيز جودة تجربة املرشدات/ فتيات الكشافة؛

وإذ نالحظ أن الهدف األول يف الخطة اإلسرتاتيجية 2018 – 2020 يتعلق بتوفري املزيد من الفرص للفتيات والشابات للنمو 

والقيادة من خالل الربامج واألساليب املتعلقة باملبادئ الجوهرية لحركة املرشدات وفتيات الكشافة.

وإن املؤمتر عىل يقني بأن ذلك سوف يساهم نحو:	 

مساعدة املنظامت األعضاء يف تعزيز قدراتهم عىل تطوير برامجهم التثقيفية عالية الجودة عىل أساس املبادئ األساسية 	 

لحركة املرشدات وفتيات الكشافة؛

تحسني جودة الربامج الوطنية القامئة؛	 

إنشاء شبكة ملساعدة بعضهم البعض؛	 

تحقيق تفاهم واستعامل أفضل للربامج الحالية الخاصة بالجمعية العاملية. 	 

يويص املؤمتر بتظيم منتدى لخربة املرشدات / فتيات الكشافة يف السنوات الثالث الجديدة؛ االقرتاح املقرتح:  

االقرتاح املقرتح رقم 19: مرص وعامن

بأن يتم اعتبار اللغة العربية هي اللغة الرسمية الرابعة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة جنباً إىل جنب مع اللغات 

اإلنجليزية والفرنسية واألسبانية.

االقرتاح املقرتح رقم 20: أملانيا

يجب أن تتضمن الخطة اإلسرتاتيجية لخطة العمل للفرتة الثالثية 2018 - 2020 طريقة لإلبالغ عن القرارات الصادرة عن املجلس العاملي 

بالجمعية العاملية إىل املنظامت األعضاء يف الجمعية العاملية، وأن يتم إرسال املعلومات املتعلقة بتلك القرارات يف الوقت املناسب وتشمل:

1( جميع القرارات التي تؤثر عىل جميع املنظامت األعضاء أو عىل مجموعة من املنظامت األعضاء

2( خلفية هذه القرارات.

معلومات الخلفية/ األساس املنطقي:

يٌعرب املؤمتر العاملي السادس والثالثني عن تقديره لعمل املجلس العاملي بالجمعية العاملية نحو تحقيق املزيد من الشفافية داخل 

الجمعية.

ومن أجل دعم فكرة املزيد من الشفافية، يعرتف املؤمتر العاملي السادس والثالثني برضورة توضيح اإلبالغ عن قرارات املجلس 

العاملي إىل املنظامت األعضاء بصفتهم أصحاب املصلحة األهم يف الجمعية.

إن التواصل املوثوق والشفافية يف عمليات صنع القرار يعترب من األمور الحاسمة يف جمعية كبرية ومتنوعة مثل الجمعية العاملية. 

ومن ثم، ينبغي أن تتاح لجميع املنظامت األعضاء إمكانية متساوية للحصول عىل املعلومات التي تؤثر عليها. ويضمن هذا 

التعديل أيضاً أن تتاح للمنظامت األعضاء فرصاً متكافئة ليك تكون ناشطة بصورة حيوية وأن تشارك يف أعامل الجمعية.
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االقرتاح املقرتح بشأن الشؤون املالية اإلقليمية

يكلف املؤمتر العاملي املجلس العاملي بالعمل مع األقاليم من أجل تحقيق:

- وضع إسرتاتيجية طويلة األجل وأساليب عمل جيدة إلعالء وحوكمة وإدارة الصناديق اإلقليمية

- الخيارات الحالية للتغيريات الدستورية التي تسمح لألقاليم بأن تكون كيانات قانونية منفصلة ضمن إطار عمل الجمعية العاملية 

املعني بكفاءات مالية مستقلة فيام يتعلق بالصناديق اإلقليمية

- ضامن تأثري املناطق املؤثر يف إدارة وحوكمة أموالها: وتشمل اقرتاحا بشأن كيفية متكني املؤمترات اإلقليمية واللجان اإلقليمية من 

السيطرة الكاملة أو الغالبة عىل أموالها.

ويتعني عىل املجلس العاملي أن يقدم  إىل املنظامت األعضاء تقريرا يتضمن خيارات مختلفة، وعىل املؤمتر العاملي القادم أن يختار 

من بني هذه الخيارات.

التربير املنطقي

مع اإلقرار بأن املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية تواجه حقائق مختلفة، وأن األقاليم تلعب دورا حيويا يف تنفيذ رؤية ورسالة 

الجمعية العاملية من خالل أنشطة مصممة خصيصا للظروف اإلقليمية؛

مع اإلدراك بأن معظم األقاليم بالجمعية العاملية لديها متويل إقليمي إضايف مثل التربعات من خالل مجموعات األصدقاء واملنح 

من الهيئات فوق الوطنية أو التربعات التطوعية، وأن هذه األموال مخصصة لألنشطة التي تدعم املنظامت األعضاء، ودعم 

املوظفني اإلضافيني لإلقليم أو للفعاليات التعليمية؛

وإذ تدرك أن هناك تحديات إدارية يف التعامل اليومي مع التمويل اإلقليمي اإلضايف مثل الخسائر الناجمة عن تحويل املبالغ ذهابا 

وإيابا بني الحسابات املختلفة بسبب االختالفات يف العملة أو توافر تقارير دقيقة ويف الوقت املناسب؛

ومع اإلدراك بأن الصناديق اإلقليمية اإلضافية مقيدة ويتعني استخدامها يف اإلقليم املعني فقط وتخضع لخطط مالية إقليمية يتم 

التصويت عليها يف املؤمترات اإلقليمية؛

ومع الوضع يف االعتبار أنه ميكن للمجلس العاملي اليوم أن يأمتن لجنة إقليمية أو لجنة أخرى بخصوص التعامل عىل سبيل 

املثال مع صندوق أو مرشوع، وأن املجلس العاملي يف مثل هذه الحالة سيكون له أيضا سلطة تغيري قراره وأن يعهد بالتعامل مع 

الصندوق إىل جزء آخر من املنظمة؛

من أجل مواءمة الوضع الراهن مع مامرسات الحوكمة املقبولة بشكل عام
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وعىل مدى السنوات القليلة املاضية، كان هناك عمل كبري ملعالجة التوصية الرامية إىل إيجاد فهم جديد للفرص التي ميكن أن 

يقدمها املركز العاملي الخامس. وقد أدت األنشطة التجريبية يف مختلف املنظامت األعضاء يف أفريقيا، والتعلم من املراكز العاملية 

القامئة والربامج األخرى للفتيات والشابات، إىل مناذج محتملة عرضت يف املؤمتر الخامس والثالثني.

ثم أوىص املؤمتر العاملي الخامس والثالثون يف عام 2014:  “بتقديم تقرير مرحيل آخر إىل املؤمتر العاملي السادس والثالثني يف عام 

2017”، و “أن ينظر املجلس العاملي، بالتشاور مع لجنة إقليم أفريقيا، يف فرتة السنوات الثالث املقبلة )2017-2015( إمكانية 

القيام بأنشطة أو فعاليات دولية ملرة واحدة يف أفريقيا، حيث تستمر يف االستثامر يف تنمية قدرات املنظامت األعضاء والتحسينات 

الرأساملية يف مراكز تدريب املنظامت األعضاء، رهنا بتوفر التمويل وتحديد املوارد والرشكاء “.

وقد أظهرت الفعالية األخرية التي جرى تنظيمها يف إطار املركز العاملي الخامس مرة أخرى أن مفهوم املركز املتنقل يف أفريقيا 

يُعد أمراً مثرياً لالهتامم من نواح عديدة ويجب املحافظة عليه يف املستقبل: كربنامج يتامىش مع مهمة ورؤية الجمعية العاملية، 

مع فريق يتألف من فريق الجمعية العاملية واملنظامت األعضاء مع وجود لجنة أفريقيا، ومشاركني من مختلف البلدان يف جميع 

أنحاء العامل، وإمكانية الحصول عىل منح دراسية للشابات من أفريقيا، وخربة التنوع، وتجربة مركز عاملي للجمعية العاملية يف 

نفس وقت اكتشاف ثقافة البلد املضيف. وال بد من استنساخ هذه التجربة وميكن أن تكون ناجحة وتعترب حالة مربحة ومجدية 

لجميع أصحاب املصلحة املعنيني، وهذا هو السبب وراء تقديم هذا االقرتاح إىل املؤمتر العاملي.

االقرتاح املقرتح رقم 23: السنغال

بعد إعادة هيكلة الجمعية العاملية يف عام 2016، ووفقاً لعرض قيمها املقرتحة، ومع األخذ يف الحسبان أن الجمعية العاملية هي 

جمعية يوجهها األعضاء، ومن أجل الشفافية تجاه املنظامت األعضاء، يُوىص بتقييم أعادة الهيكلة وأثره عىل املستوى العاملي 

واإلقليمي وعىل مستوى املنظامت األعضاء، وتقديم النتائج إىل املؤمتر العاملي السابع والثالثني للجمعية العاملية عام 2020.

معلومات الخلفية

منذ عام 2016، اعتمدت الجمعية العاملية إعادة هيكلة، مام أدت إىل أساليب جديدة للعمل يف عالقاتها مع املنظامت األعضاء. 

ويف هذا السياق، نُقدم هذا االقرتاح لتدعيم توقعات املنظامت األعضاء عىل أرض الواقع وأيضاً لطلب تقييم ملدى تأثري إعادة 

الهيكلة هذه من وجهة نظر الجمعية العاملية.

العرض املقرتح رقم 24: السنغال

وفقاً لرسالة الجمعية العاملية ورؤيتها التي تؤكد عىل قيمة وإمكانات الفتيات لتغيري العامل، يُوىص بأن تقوم الجمعية العاملية مبا 

ييل:

مساندة املزيد من الجمعيات العاملية عىل جميع املستويات )العاملية واإلقليمية والوطنية( يف تقديم برامج الجودة ، و. 1

إعطاء األولوية للتخطيط بشأن برامج الجمعية العاملية التي تهدف إىل مساندة وتدعيم قيادة الفتيات والشابات. 2

مساندة املزيد من املنظامت األعضاء يف تخصيص املوظفني عىل املستوى اإلقليمي الذين سريكزون عىل متابعة تقدم . 3

املنظامت األعضاء، مبا يف ذلك فهم السياق الثقايف للبلد وسلوكيات املرشدات وفتيات الكشافة.

االقرتاح املقرتح رقم 25: السويد

أن يتم دمج هذا العمل مع تنفيذ أجندة عام 2030 وقرار مجلس األمن رقم 2250 بشأن السالم واألمن للشباب وذلك مع 

الخطة اإلسرتاتيجية 2018 – 2020 وميزانيتها تحت تأثري عاملي أكرب، مع اإلشارة إىل أن حركة املرشدات وفتيات الكشافة سوف 

تكون صوتاً عاملياً للشابات بوصفهن العبات رئيسيات يف الحفاظ عىل السالم.  

معلومات الخلفية

إن قرار مجلس األمن رقم 2250 بشأن الشباب والسالم واألمن وأجندة عام 2030 للتنمية املستدامة يضعا معاً تركيزاً جديداً 

متميزاً عىل الشباب بوصفهم فاعلني أساسيني يف الحفاظ عىل السالم. فنحو نصف سكان العامل تقل أعامرهم عن 24 عاماً، ويُقدر 

عددهم بنحو 600 مليون شاب يف املناطق املترضرة بسبب النزاعات. إن مشاركة الشباب وقياداتهم يُعد أمراً حاسامً يف تعزيز 

ثقافة السالم واالندماج والحوار التي متنع اإلقصاء والعنف.

ويف ديسمرب/ كانون األول 2015، اعتمد مجلس األمن التابع لألمم املتحدة باإلجامع القرار رقم 2250 بشأن الشباب والسالم 

واألمن. وهذا القرار هو أول من يعرتف بالدور الهام وااليجايب الذي تؤديه الشابات والشبان يف حامية وتعزيز السلم واألمن 

الدوليني. ويطلب القرار 2250 من األمني العام لألمم املتحدة: “إجراء دراسة مرحلية بشأن مساهمة الشباب اإليجابية يف عمليات 

السالم وحل النزاعات، بغية التوصية باالستجابات الفعالة عىل األصعدة املحلية، والوطنية، واإلقليمية والدولية”. وستقدم دراسة 

مدى التقدم املُحرز إىل مجلس األمن يف ديسمرب/ كانون األول 2017.

ويتم إنشاء مجتمعات شمولية وعمليات سالم من خالل التفاعل والحوار بني الناس. كام أن فهم دور الشباب يف منع الرصاعات، 

وتحليل معايري الشباب وقيامهم حول العنف ومعرفة األسباب الجذرية التي تدعو اتجاه الشباب إىل العنف، هذا يعني الوصول 

إىل الشباب من الخلفيات املختلفة، ومن طبقات املجتمع املختلفة، يف أنحاء مختلفة من العامل.

وإن الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة بصفتها حركة عاملية تضم عرشة ماليني من الشابات بأنحاء 146 دولة، تتمتع 

مبكانة مرموقة تؤهلها لالستفادة من هذا الزخم وأن تُصبح منوذجاً يحتذى به يف تنفيذ جدول أعامل عام 2030 وقرار مجلس 

األمن رقم 2250 بشأن الشباب، والسالم واألمن.

االقرتاح املقرتح رقم 26: سويرسا
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