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: سجل قرارات المؤتمر31وثيقة المؤتمر العالمي رقم   
 
 

أيلول / سبتمبر 22-31دلهي، الهند، يوضح الجدول التالي سجل القرارات التي قامت المنظمات األعضاء بالتصويت عليها  في المؤتمر العالمي السادس والثالثين و الذي عقد في   2017. 
 

 

 رقم بند األجندة

رقم مستند 
 المؤتر

االقتراح 
المطروح 
 للتصويت

 األغلبية المطلوبة استحقاق التصويت من اقترحه
نتائج 

 التصويت

 بسيطة أغلبية  301لصالح:
53 = 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

 العضوية
104 = 

  3-3اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
العالمي السادس والثالثين  أن يتم تعيين زينة جمال للعمل كمسئولة عد األصوات في المؤتمر

 والجمعية العامة غير العادية
 

باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

 

أ، – 3مستند المؤتمر 
ج: القواعد 3ب، 3

 اإلجرائية

1 

  0ضد:

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

  االقتراح

 بسيطة أغلبية  301لصالح:
53 = 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

 العضوية
104 =  

  2-3اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
أن يتم تعيين ما يلي للعمل في الفريق اإلجرائي للمؤتمر العالمي السادس والثالثين والجمعية 

 العامة غير العادية:
 أوالً. هيلين جيسترين )المنسقة(

 يا. كانديال جونزاليسثان
 ثالثا. زينة جمال

 رابعاً. ايفي واسيك
 

باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

أ، – 3مستند المؤتمر 
ج: القواعد 3ب، 3

 اإلجرائية

1 

  0ضد:

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 بسيطة أغلبية  301لصالح:
53 = 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

 العضوية
104 = 

  3-2اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
بأن يتم اعتماد القواعد اإلجرائية كما هي واردة في كتيب اإلجراءات المؤتمر الستخدامها أثناء 

 .االجتماع العمومي الغير عادي
 

باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

ج: 3مستند المؤتمر
 القواعد اإلجرائية

2 

  0ضد:

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

األغلبية   302لصالح:
المطلوبة 

 :أغلبية الثلثين
 

70 = 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

  العضوية
104 = 

 2-2اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
بأن يتم حل الجمعية الخيرية المسجلة باسم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة )رقم 

( وشطبها من سجل مفوضية الجمعيات الخيرية الخاص بالجمعيات 101323الجمعية الخيرية 
 ."الخيرية

 

 2 5 مستند المؤتمر

  0ضد:

 :ممتنع 0  
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 على الموافقة تم

    االقتراح
باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032 سبتمبر/ أيلول 31تم التصويت يوم االثنين   

 

 بسيطة أغلبية  13لصالح:
53 = 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

  العضوية
104 = 

 3-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

القواعد اإلجرائية  )النسخة أ( كما هي واردة في كتيب إجراءات المؤتمر بأن يتم اعتماد 
 .الستخدامها أثناء المؤتمر العالمي السادس والثالثين

أ: 3مستند المؤتمر
 القواعد اإلجرائية

3 

  1ضد:

 

 :ممتنع 1  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 

75 =  
 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 العضوية
 

99 = 

 2-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

ليصبح نصها "إعطاء تفاصيل القرارات المزمع  1-1-1-32بأن يتم تعديل الفقرة الفرعية 
االجتماع. وفي تحريكها في االجتماع وعن الطبيعة العامة لألنشطة األخرى المزمع تناولها في 

حالة المؤتمر العالمي، يجوز تقديم قرارات إضافية في المؤتمر العالمي تمشياً مع القواعد 
 .".اإلجرائية

 
باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

أ: 3مستند المؤتمر
 القواعد اإلجرائية

3 

  2ضد:  

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 

75 =  
 

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 العضوية
 

99 = 

  1-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

( تحت القواعد اإلجرائية لتنص على "يجوز للمنظمات 1-1بأن تُضاف الئحة داخلية جديدة )
القرارات في المؤتمر وفقاً لالشتراطات المحددة في القواعد اإلجرائية، األعضاء أن تجدول 

لتُصبح 1-1وفي حالة قبولها، فيتم إعادة ترقيم الالئحة الداخلية الحالية   3-10". 
 

باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

أ: 3مستند المؤتمر
 القواعد اإلجرائية

3 

  3ضد:  

 :ممتنع 1  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 بسيطة أغلبية  12لصالح: 
 

53 =  

 التصويت

 كاملي لألعضاء

 ومنتسبي

 العضوية

 

104 = 

 1-1االقتراح المقترح  المجلس العالمي

القواعد تم إقرارهما، فإن   1-1و  2-1وبناء على افتراض أن االقتراحين المقترحين 
المعدلة )الصيغة ب، المنقحة لتعكس قدرة المنظمات األعضاء على جدولة اإلجرائية 

االقتراحات( على النحو الوارد في دليل إجراءات المؤتمر المنقح، سيوافق عليه لالستخدام 
السادس والثالثينخالل المؤتمر العالمي  . 

 
باستخدام لوحات المنظمات األعضاء 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

ب: 3مستند المؤتمر
 القواعد اإلجرائية 

3 

  0ضد:  

 :ممتنع 2  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 
78 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

103 =  

 3-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

، للنظام األساسي للجمعية العالمية ونصه "عند تلبية 1-1-3-30بأن يتم إضافة بند جديد 
اشتراطات العضوية الكاملة، يجوز إدخال منظمة عضو جديدة للعضوية الكاملة بموافقة 

األعضاء كاملي العضوية الذين يلتقون في المؤتمر العالمي التالي باتخاذ قرار بأغلبية بنسبة 
 وات التي يدلي بها األعضاء كاملو العضوية في مؤتمر عالمي". % من األص23

 6 3مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 1  
 



Record of Decisions: WAGGGS 36th World Conference, Delhi, India: 18 – 22 September 2017      Page 3 of 15 

 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

أغلبية بنسبة   303لصالح: 
23 % 

 
78 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

103 =  

 2-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
)ح( من النظام األساسي على النحو التالي: "أن تدفع سنوياً إلى  3-1-30بأن يتم تعديل المادة 

الجمعية العالمية رسوم العضوية المتفق عليها مسبقاً من قبل المؤتمر العالمي. وسوف تكون 
رسوم العضوية المالئمة مستحقة الدفع سنوياً ابتداًء من أول يناير / كانون الثاني في السنة 

 ."الثانية لاللتحاق بالعضوية
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

 6 3مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   12لصالح: 
23 % 

 
78 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

103 =  

 1-1اقتراح مقترح للتصويت المجلس العالمي

)ج( ليصبح نصها "لدى إقرار طلبات االلتحاق  1-1-33بأن يتم تعديل الفقرة الفرعية 
، شامالً الطلبات من 1-1 -3-30و  2- 1-3-30للعضوية بموجب أحكام الفقرة الفرعية 

 األعضاء منتسبي العضوية الراغبين في أن يصبحوا أعضاء كاملي العضوية وتغيير الكيانات.

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

 6 3مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 
78 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

103 =  

 1-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

 لتصبح كما يلي: 1-2بأن يتم تعديل الالئحة الداخلية 

" كامل األعضاء كاملي العضوية، إذا رغبت جمعية مرشدات وطنية أن تصبح عضواً 
العضوية فيجب عليها أن تُقنع المجلس العالمي بأنها مستعدة وجاهزة لتلبية شروط العضوية 

وسوف تخضع عادة إلجراءات انضمام  1-30و 2-3-30كما هي واردة في الفقرات الفرعية 
إذا اقتنع المجلس العالمي بأن  1-3-30ذات مرحلتين كما هي واردة في الفقرة الفرعية 

المحتملة تستوفي االشتراطات للعضوية الكاملة، وسوف يتم تقديم الطلب عندئذ  المنظمة العضو
إلى اجتماع األعضاء كاملي العضوية في المؤتمر العالمي، وفي حالة  الموافقة، سوف يتم 

 "االعتراف بالمنظمة العضو كعضو كامل العضوية على وجه التو
ستخدام التصويت اإللكترونيبا 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   

 6 3مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 
78 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

103 =  

 3-1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي

 على النحو التالي:  1-2بأن يتم تعديل الالئحة الداخلية 

إن المنظمات الوطنية المؤسسة حديثاً أو المعاد تأسيسها و/ أو الجمعيات التي تقبل شروط "
العضوية بالجمعية العالمية وتعمل بنشاط نحو تحقيق تلك العضوية فيمكن أن تصبح عضواً 

 "منتسباً لدى تقديم الطلب
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  31يوم االثنين تم التصويت   

 6 3مستند المؤتمر

  2ضد:  

 :ممتنع 1  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   13لصالح:  التصويت   9 3مستند المؤتمر 3للتصويت اقتراح مقترح  المجلس العالمي
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 % 23  2ضد:  
 

81 =  

لألعضاء كاملي 
 العضوية

 

107 =  

)ح( من النظام األساسي على النحو التالي: "أن تدفع سنوياً إلى  3-1-30بأن يتم تعديل المادة 
الجمعية العالمية رسوم العضوية المتفق عليها مسبقاً من قبل المؤتمر العالمي. وسوف تكون 

اني في السنة رسوم العضوية المالئمة مستحقة الدفع سنوياً ابتداًء من أول يناير / كانون الث
 " ."الثانية لاللتحاق بالعضوية

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 :ممتنع 0  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   11لصالح: 
23 % 

 
81 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 =  

اتحاد المرشدات 
 األلماني

 1اقتراح مقترح للتصويت 
على النحو التالي: "من واجب  1-3-31من الدستور ليشمل فقرة أخرى  3-31يعدل البند 

المجلس العالمي إبالغ جميع المنظمات األعضاء مباشرة بالقرارات المتخذة في الوقت 
 ."المناسب

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23يوم الخميس تم التصويت    

 9 3مستند المؤتمر

  1ضد:  

 :ممتنع 1  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   13لصالح: 
23 % 

 
81 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 =  

 3-2للتصويت اقتراح مقترح  المجلس العالمي
من النظام األساسي على النحو التالي: يجوز للمجلس العالمي  1-31بأن يتم تعديل المادة 

تفويض اإلدارة والشئون اإلدارية اليومية للجمعية العالمية إلى الرئيسة التنفيذية األولى داخل 
جلس إطارات العمل اإلستراتيجية والخاصة بالسياسة والمساءلة الموضوعة من قبل الم

 العالمي، باإلضافة إلى توصيف الوظيفة.
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 9 3مستند المؤتمر

  30ضد:  

 :ممتنع 4  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   12لصالح: 
23 % 

 
81 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 =  

 2-2اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
من النظام األساسي على النحو التالي: "فيما يتعلق بكل مدير  1-31بأن يتم تعديل المادة 

 يتعين على الرئيسة التنفيذية األولى:
 تقديم وصف لدور المدير؛ و  31-1-3 

 نظام التفويض الخطي وضع حدود سلطة المدير داخل  31-1-2
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 9 3مستند المؤتمر

  1ضد:  

 :ممتنع 2  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   302لصالح: 
23 % 

 
81 =  

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 =  

 1-2اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
من النظام األساسي على النحو التالي: "على الرئيسة التنفيذية  3-31بأن يتم تعديل المادة 

األولى أن تقوم بصورة منتظمة وعلى وجه التو بإبالغ المجلس العالمي عن األنشطة التي يتم 
 ."القيام بها وفقاً لدورهم

  
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23يوم الخميس تم التصويت    

 9 3مستند المؤتمر

  1ضد:  

 :ممتنع 1  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   13لصالح: 
23 % 

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 1للتصويت اقتراح مقترح  المجلس العالمي
 من النظام األساسي لتصبح كما يلي:  1-23بأن يتم تعديل المادة 

"يتعين على اللجنة اإلقليمية أن تنتخب من بين أعضائها رئيسة إقليمية. ويتعين على كل لجنة 

 9 3مستند المؤتمر

  33ضد:  
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 :ممتنع 8  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 
81 =  

 العضوية

 

107 =  

إقليمية أيضاً أن تنتخب، من بين أعضائها نائبة رئيسة إقليمية. وفي حالة عدم تمكن الرئيسة 
ضور اجتماع للمجلس العالمي، فيتعين على نائبة الرئيسة اإلقليمية الحضور اإلقليمية من ح

 مكان الرئيسة اإلقليمية مع حقها في التصويت.
 

وفي حالة عدم تمكن كل من الرئيسة اإلقليمية ونائبة الرئيسة اإلقليمية من حضور اجتماع 
جنة اإلقليمية لحضور للمجلس العالمي، فيجوز للمجلس العالمي أن يدعو عضواً آخر من الل

 االجتماع. على أن يتمتع ذلك العضو بحق التصويت".  
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 بسيطةأغلبية   302لصالح: 
 

58 =  

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 =  

 1اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
 . 2032و  2031،  2033بأن يتم تبني تقرير السنوات الثالث عن السنوات 

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 4 2مستند المؤتمر

  1ضد:  

 :ممتنع 2  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

أغلبية بنسبة   300لصالح: 
23 % 

 
81 = 

التصويت 
لألعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 = 

 30اقتراح مقترح للتصويت  المجلس العالمي
 – 2031شامالً ميزانية  2020 – 2031بأن يتم اعتماد الخطة اإلستراتيجية العالمية 

2020 . 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 5 1مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 2  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 أغلبية بسيطة  301لصالح: 
 

58 = 

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 33المقترح المطروح للتصويت  المجلس العالمي

  13بقبول سجل القرارات من المؤتمر العالمي رقم 
-us/governance/world-https://www.wagggs.org/en/about 
 conference/-world-conference/35th 
 

لكترونيباستخدام التصويت اإل 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 9 1مستند المؤتمر

  3ضد:  

 :ممتنع 4  
 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 32 للتصويت المطروح المقترح 1وثيقة المؤتمر رقم  6

 ليصبح لكسمبورج في المرشدات لجمعيات التنسيق مكتب هوية تغيير إقرار يتم بأن

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية

أغلبية بنسبة 
23% 

 

  302لصالح:

  2ضد: 

https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/world-conference/35th-world-conference/
https://www.wagggs.org/en/about-us/governance/world-conference/35th-world-conference/
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LETZEBUERGER GUIDEN A SCOUTEN ، يتم وأن والثالثين السادس العالمي المؤتمر في 

 LETZEBUERGER GUIDEN A الكشافة وفتيات للمرشدات ليتزبيرجر بجمعية االعتراف

SCOUTEN الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية بالجمعية العضوية كامل كعضو ذلك بموجب 

 اإللكتروني يتالتصو باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 23 الخميس يوم التصويت تم 

 

107 =  

 

ممتنع عن  = 81
 2التصويت: 

 على الموافقة تم

    االقتراح

 3-31 للتصويت المطروح االقتراح 1وثيقة المؤتمر رقم  6

 المنظمة ،GIRL SCOUTS OF ALBANIA ألبانيا كشافة فتيات بجمعية االعتراف يتم بأن

 الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية بالجمعية منتسب كعضو ألبانيا في الوطنية

 اإللكتروني التصويت باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم 

تصويت  المجلس العالمي
 األعضاء كاملي

 العضوية
 

103 =  

 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

78 = 

 

  11لصالح:

  3ضد: 

ممتنع عن 
 : 2التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح

 2-31االقتراح المطروح للتصويت  1وثيقة المؤتمر رقم  6

 Mouvement des Guides & Eclaireusesبأن يتم االعتراف بحركة المرشدات وفتيات الكشافة في النيجر 

du Niger،  وهي المنظمة الوطنية في النيجر، كعضو منتسب بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 اإللكتروني التصويت باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية
 

103 =  

 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

78 = 

 

  303لصالح:

  0ضد: 

ممتنع عن 
 0التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح

 1-31االقتراح المطروح للتصويت  1وثيقة المؤتمر رقم  6

، وهي المنظمة الوطنية للمرشدات في Het Arubaanse Padvindsters Gildeبأن يتم االعتراف بجمعية 
 كامل العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةأروبا، كعضو 

 

 اإللكتروني التصويت باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية
 

103 =  

 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

78 =  

 

  81لصالح:

  0ضد: 

ممتنع عن 
 0التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح
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  1-31االقتراح المطروح للتصويت  1وثيقة المؤتمر رقم  6

، يوصي المجلس العالمي باالعتراف بجمعية 3-1بشرط الخضوع للموافقة على االقتراح المطروح للتصويت 
العضوية بالجمعية العالمية فتيات الكشافة في أزربيجان، وهي المنظمة الوطنية في أزربيجان كعضو كامل 

 للمرشدات وفتيات الكشافة.

 
 االعتراف يتم بأن العالمي المجلس يوصي فعندئذ ،3-1 للتصويت المطروح االقتراح على الموافقة عدم حالة في

 العالمية بالجمعية منتسب كعضو أزربيجان في الوطنية المنظمة وهي أزربيجان في الكشافة فتيات بجمعية

 الكشافة وفتيات للمرشدات

 اإللكتروني التصويت باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية
 

103 =  

 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

78 =  

 

  303لصالح:

  0ضد: 

ممتنع عن 
 0التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح

  3-31االقتراح المطروح للتصويت  1وثيقة المؤتمر رقم  6

، يوصي المجلس العالمي بأن يتم االعتراف بجمعية 3-1بشرط الموافقة على االقتراح المطروح للتصويت 
الكشافة الفلسطينية، وهي المنظمة الوطنية في فلسطين كعضو كامل العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

 الكشافة.

 

 االعتراف يتم بأن العالمي المجلس يوصي فعندئذ 3-1 للتصويت المطروح االقتراح على الموافقة عدم حالة في

 وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية في منتسب كعضو لفلسطين الوطنية المنظمة وهي الفلسطينية، الكشافة بجمعية

 الكشافة.

 اإللكتروني التصويت ستخدامبا 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية
 

104 =  

 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

78 =  

 

  302لصالح:

  0ضد: 

ممتنع عن 
 0التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح

  1-31االقتراح المطروح للتصويت  1وثيقة المؤتمر رقم  6

 العالمية بالجمعية العضوية كامل كعضو سوريا في الوطنية المنظمة وهي سوريا كشافة بجمعية االعتراف يتم بأن

 الكشافة. وفتيات للمرشدات

 اإللكتروني التصويت باستخدام 2032 أيلول سبتمبر/ 31 االثنين يوم التصويت تم 

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية
 

105 =  

 

 أغلبية بنسبة
23% 

 

79 =  

 

  303لصالح:

  0ضد: 

ممتنع عن 
 1التصويت

 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم  6
30 

 31االقتراح المطروح للتصويت 

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

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

أغلبية بنسبة 
23% 

 20لصالح: 

 23ضد: 
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 الوطنية في ليثوانياوهي المنظمة الوطنية 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  31تم التصويت يوم االثنين   
 

 العضوية

 

107 = 

 

81 = 

ممتنع عن 
 30التصويت:

 
  اإلقتراح يمرر لم

المؤتمر رقم   وثيقة 5
33 

  33االقتراح المطروح للتصويت 

بأن يتم استخدام شرائح الثروة الخاصة برسوم العضوية والمعايير الخاصة بها لمن هم تحت سن 
الثالثين في يوم افتتاح المؤتمر وذلك لتحديد رسوم التسجيل مستحقة الدفع في المؤتمر العالمي 

 المستقبلية مع تطبيق التخفيضات التاليةالسابع والثالثين والمؤتمرات العالمية 

 

 التخفيضات شريحة الثروة لرسم العضوية

 تحت عمر الثالثين الرسوم الكاملة 

A - D 25% 50% 

E & F 15% 43% 

G & H 10% 40% 

I & J  0% 33% 

 

 بأن يتم تطبيق الرسوم المعدلة لشرائح الثروة فقط على أربعة أفراد من الوفود أو المراقبين ●

 كحد أقصى لكل منظمة عضو.

تُطبق التخفيضات لمن هم تحت عمر الثالثين بعدد أقصاه أربعة أفراد من الوفود أو  ●

 المراقبين لكل منظمة عضو.

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 

تصويت  المجلس العالمي
األعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 =  

 

 

لبية بنسبة أغ
23% 

 

 

 

 

 

  303لصالح:

  1ضد:

ممتنع عن 
 2التصويت:

 

 على الموافقة تم

     االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   8
33 

  31االقتراح المطروح للتصويت 

   .2020 عام ينعقد أن المزمع والثالثين السابع العالمي للمؤتمر المضيفة الجمعية اختيار

 

تصويت  المجلس العالمي
لألعضاء كاملي 

العضوية 
ومنتسبي 

 أغلبية بسيطة

 

58 =  

 أوغندا
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باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23التصويت يوم الخميس تم    
 

 التصويت. هذا نتائج توزيع نشر يتم لم اإلجرائية، للقواعد وفقا:مالحظة

 

 العضوية

 

113 =  

المتحدة الواليات  
 األمريكية:

ممتنعون عن 
 التصويت:

 
 أوغندا

اختيرت الستضافة 
المؤتمر العالمي 
 السابع والثالثين

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 32االقتراح المطروح للتصويت

 تحسين أو تطوير/ على مساعدتهم ألجل األعضاء المنظمات لدعم أداة بتطوير المؤتمر يوصي 

 االعتبار بعين األخذ مع الكشافة وفتيات للمرشدات التعليمية األساليب على بناءً  التربوية برامجهم

  المختلفة. العمرية الفئات

 
التصويت اإللكترونيباستخدام  2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 

لتصويت  بلجيكا
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

 302لصالح: 

  1ضد

ممتنع عن 
 2التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 31االقتراح المطروح للتصويت 

الجديدة الثالث السنوات في الكشافة فتيات / المرشدات لخبرة منتدى بتنظيم المؤتمر يوصي . 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    
 

لتصويت  بلجيكا
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

 302لصالح: 

 2ضد

ممتنع عن 
 2التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 31االقتراح المطروح للتصويت 

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

تصويت  مصر و عمان 
األعضاء كاملي 

أغلبية بنسبة 
23% 

 11لصالح: 

 33ضد
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 ً والفرنسية اإلنجليزية اللغات مع جنب إلى جنبا . 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    
 

 العضوية

 

107 = 

 

81 = 

ممتنع عن 
 33التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 20للتصويت االقتراح المطروح 

  

21 المطروح للتصويت تم سحبه واالستعاضة عنه باالقتراح  

اتحاد مرشدات 
 ألمانيا 

تصويت 
األعضاء كاملي 

 العضوية

 

أغلبية بنسبة 
23% 

  

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 23االقتراح المطروح للتصويت 

 لعدم والتصدي اإلنسان حقوق لدعم إجراءات اتخاذ على األعضاء المنظمات العالمية الجمعية تدعم

  والالجئين. للمهاجرين الراهنة للحالة استجابة اإلنصاف وعدم المساواة

. 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    
 

لتصويت  اليونان
كاملي لألعضاء 
ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

 301لصالح: 

 3ضد

ممتنع عن 
 1التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 22االقتراح المطروح للتصويت 

 العالمية، الجمعية في األخرى األربعة العالمية المراكز مع متماشيا كوزافيري مركز يستمر أن

 ألفريقيا. اإلقليمية اللجنة ذلك في بما المخصص، والمتطوعات والموظفين الميزانية فريق ويدعمه

 المختارة األعضاء المنظمات إلى اإلقليمية واللجنة العالمية الجمعية من والدعم المتابعة تتم وسوف

 للحضور. الدراسية المنح تقديم ريستم وأن اإلعداد، أثناء العمل إطار في الفعاليات الستضافة

. 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    
 

تصويت  مادغشقر
األعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 = 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

81 

 11لصالح: 

 1ضد

ممتنع عن 
 2التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 21اقتراح التعديل لالقتراح المعد للتصويت  22االقتراح المطروح للتصويت

، ووفقا القتراح القيمة، ومع األخذ بعين 2031بعد إعادة هيكلة الجمعية العالمية  في عام 

لتصويت  السنغال
لألعضاء كاملي 

 أغلبية بسيطة

 

 89لصالح: 

  18ضد
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األعضاء، فمن المستحسن أن يتم تقييم تأثير االعتبار أن الجمعية العالمية  هي جمعية يوجهها 
إعادة الهيكلة على المستويات العالمية واإلقليمية وعلى مستوى المنظمات األعضاء، ومشاركة 

خالل إطار زمني معقول  2020النتائج مع المنظمات األعضاء قبل انعقاد المؤتمر العالمي لعام 
جل استعراض واقتراح االقتراحات إلى من شأنه أن يعمل على تمكين المنظمات األعضاء أل

 المؤتمر العالمي إذا رغبت في ذلك.

 

 كما يلي 21وكان النص األصلي لإلقتراح المطروح للتصويت 

 

 21االقتراح المطروح للتصويت 

ً  ،2031 عام في العالمية الجمعية هيكلة إعادة بعد  في األخذ ومع المقترحة، قيمها لعرض ووفقا

 المنظمات تجاه الشفافية أجل ومن األعضاء، يوجهها جمعية هي العالمية الجمعية أن الحسبان

 مستوى وعلى واإلقليمي العالمي المستوى على وأثره الهيكلة أعادة بتقييم يُوصى األعضاء،

 عام العالمية للجمعية والثالثين السابع العالمي المؤتمر إلى النتائج وتقديم األعضاء، المنظمات

2020. 

  

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23ويت يوم الخميس تم التص   

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

ممتنع عن  = 58
  1التصويت:

 
تم الموافقة على 

  االقتراح   
 

معدلة بالتعديل 
 22المقترح 

 

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 21االقتراح المطروح للتصويت 

وفقاً لرسالة الجمعية العالمية ورؤيتها التي تؤكد على قيمة وإمكانات الفتيات لتغيير العالم، يُوصى 
 بأن تقوم الجمعية العالمية بما يلي:

ة والوطنية( .. مساندة المزيد من المنظمات األعضاء على جميع المستويات )العالمية واإلقليمي3
 في تقديم برامج الجودة ، و

.  إعطاء األولوية للتخطيط بشأن برامج الجمعية العالمية التي تهدف إلى مساندة وتدعيم قيادة 2
 الفتيات والشابات

 الذين اإلقليمي المستوى على الموظفين تخصيص في األعضاء المنظمات من المزيد مساندة  .1

 وسلوكيات للبلد الثقافي السياق فهم ذلك في بما األعضاء، المنظمات تقدم متابعة على سيركزون

 الكشافة. وفتيات المرشدات

 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

تصويت  السنغال
األعضاء كاملي 

 العضوية

 

107 = 

أغلبية بنسبة 
23% 

 

81 

 13لصالح: 

 : 1ضد

ممتنع عن 
 2التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 23االقتراح المطروح للتصويت 

 واألمن السالم بشأن 2230 رقم األمن مجلس وقرار 2010 عام أجندة تنفيذ مع العمل هذا دمج يتم

تصويت  السويد
األعضاء كاملي 

أغلبية بنسبة 
23% 

 11لصالح: 

 : 2ضد
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 مع أكبر، عالمي تأثير تحت وميزانيتها 2020 – 2031 اإلستراتيجية الخطة مع وذلك للشباب

ً  تكون سوف الكشافة وفتيات المرشدات حركة أن إلى اإلشارة ً  صوتا  بوصفهن للشابات عالميا

  السالم. على الحفاظ في رئيسيات العبات

 

التصويت اإللكتروني باستخدام 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 العضوية

 

107 = 

 

81 

ممتنع عن 
 3التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
1 

 21االقتراح المطروح للتصويت 

 

 21 المطروح للتصويت باالقتراحتم سحبه واالستعاضة عنه 

تصويت  سويسرا
األعضاء كاملي 

 العضوية

أغلبية بنسبة 
23% 

 

 

 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

 21 للتصويت المعد لالقتراح التعديل اقتراح 22للتصويت المطروح االقتراح

 االعتبار بعين األخذ ومع القيمة، القتراح ووفقا ،2031 عام في  العالمية الجمعية هيكلة إعادة بعد

 الهيكلة إعادة تأثير تقييم يتم أن المستحسن فمن األعضاء، يوجهها جمعية هي  العالمية الجمعية أن

 مع النتائج ومشاركة األعضاء، المنظمات مستوى وعلى واإلقليمية العالمية المستويات على

 أن شأنه من معقول يزمن إطار خالل 2020 لعام العالمي المؤتمر انعقاد قبل األعضاء المنظمات

 العالمي المؤتمر إلى االقتراحات واقتراح استعراض ألجل األعضاء المنظمات تمكين على يعمل

 ذلك. في رغبت إذا

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

لتصويت  ليبيريا
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

بسيطةأغلبية   

 

58 = 

 91لصالح: 

   19ضد

ممتنع عن 
 3التصويت:

 
 التعديل تمرير تم

 االقتراح عن

 للتصويت المطروح
21 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

 21االقتراح المطروح للتصويت 

يطلب المؤتمر العالمي السادس والعشرون من المجلس العالمي استكشاف أساليب مختلفة 
للتواصل مع المنظمات األعضاء وتنفيذها في غضون فترة السنوات الثالث. تتيح هذه األساليب 

معلومات عن القرارات الرئيسية واإلنجازات الرئيسية واألولويات القادمة للمجلس العالمي 
 واألسباب الكامنة وراء ذلك إلى المنظمات األعضاء على أساس منتظم بين المؤتمرات العالمية.

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

ألمانيا/ الدنمارك / 
هونج كونج / 

 الكونغو / مدغشقر

 

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

 302لصالح: 

 : 1ضد

ممتنع عن 
 2التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

 21االقتراح المطروح للتصويت 

 

 سويسرا / ألمانيا

 
لتصويت 

لألعضاء كاملي 
 أغلبية بسيطة

 

  30لصالح: 

 :  31ضد
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 :يكلف المؤتمر العالمي المجلس العالمي بالعمل جنبا إلى جنب مع األقاليم من أجل
 

 1وضع إستراتيجية طويلة األجل وأساليب عمل جيدة لزيادة أموال الصناديق اإلقليمية وحوكمتها 
  
مراجعة العمليات اإلدارية القائمة التي تتناول تدفق األموال من وإلى األقاليم، وضمان . 2

 الشفافية للجان اإلقليمية و المنظمات األعضاء
 
تقديم خيارات مختلفة بشأن الحوكمة المالية من أجل ضمان مالئمتها على الصعيد اإلقليمي،  -1

ونفوذها بشأن تدفق األموال من األقاليم وإليها. ويشمل وأن تدمج رؤية اللجان اإلقليمية وخبرتها 
ذلك استكشاف خيار األقاليم التي تحكم أموالها الخاصة في كيانات قانونية منفصلة ضمن إطار 

 الحوكمة في الجمعية العالمية .
 

 عرض النتائج والخيارات على المؤتمرات اإلقليمية المقبلة لجميع األقاليم بغراض المناقشة، - 4
 .2020 ومن أجل اإلعداد للعرض وصنع القرار في المؤتمر العالمي السابع والثالثين في عام

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

ممتنع عن  = 58
  3التصويت:

 
  االقتراح يمرر لم
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

  10للتصويت المطروح االقتراح
 
  طلب المؤتمر العالمي من الجمعية العالمية: •
تشجيع المنظمات األعضاء على إنشاء عنوان بريد إلكتروني عام لدور المفوضين الدوليين من • 

 ضمان االستمرارية واحترام سرية المعلومات الشخصية،أجل 
تجميع قائمة بعناوين البريد اإللكتروني لجميع المفوضين الدوليين في  المنظمات األعضاء • 

 ،311الحالية البالغ عددها 
 تحديث هذه القائمة مرة واحدة علی األقل في السنة،• 

 مباشرة. دولي مفوض لكل متاحة القائمة هذه تكون أن ضمان •

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

لوكسمبورغ / 
 بوركينا فاسو / كندا

 

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

  12لصالح: 

 :  23ضد

ممتنع عن 
  1التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

 13االقتراح المطروح للتصويت 

 يطلب المؤتمر العالمي من المجلس العالمي للجمعية العالمية أن:
 ا. يعترف باحتياجات المنظمات األعضاء في مختلف األقاليم لإلعداد الكامل للمؤتمرات العالمية؛

 األعضاء المنظمات بين التبادالت من فترة عالمي، مؤتمر كل قبل هناك، تكون أن على يشجع ب.

 بينها. فيما المسائل مختلف مناقشة من األعضاء المنظمات تتمكن حتى شكل، بأنسب إقليم، كل في

 
باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

لتصويت  فرنسا / ساحل العاج
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

  23لصالح: 

 :  21ضد

ممتنع عن 
  30التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
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وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

 12للتصويت  المطروح االقتراح
 في:يكلف المؤتمر العالمي المجلس العالمي بإجراء تحقيق  

)أ( النظر في األسباب التي ال تجعل المزيد من الشابات يتقدمن لمناصب الحوكمة بالتشاور مع 
 المنظمات األعضاء وشاباتهن، و؛

)ب( وضع مجموعة ملموسة من اإلجراءات التي من شأنها أن تزيد بشكل كبير من عدد الشابات 
 الالئي يشغلن مناصب إدارية،

مؤتمرات اإلقليمية من أجل إتاحة الفرصة للمنظمات األعضاء وستعرض مخرجات التحقيق في ال
للمشاركة بنشاط في المناقشة والمضي قدما بالتوصيات الرئيسية المقدمة إلى المؤتمر العالمي 

 السابع والثالثين
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 لوكسمبورغ،

 النرويج، هولندا،

 المملكة السويد،

 ألمانيا، - المتحدة

 ايرلندا، النمسا،

 اسبانيا، استونيا،

 النيجر، بولندا،

 بلجيكا، سلوفينيا،

 بربادوس، بليز،

 رواندا

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

  301لصالح: 

 :  1ضد

ممتنع عن 
  3التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

  11للتصويت المطروح االقتراح
 

يوصي المؤتمر العالمي الجمعية العالمية بمواصلة العمل الجاري لتطوير التعاون بين الجمعية 
 WOSM والمنظمة العالمية للحركة الكشفية WAGGGS العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 .من خالل المناصرة بشأن القضايا العالمية التي تؤثر على اإلرشاد والكشافة
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 إيطاليا

 
لتصويت 

لألعضاء كاملي 
ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

  31لصالح: 

 :  11ضد

ممتنع عن 
  1التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

وثيقة المؤتمر رقم   9
 ب 1

  11للتصويت المطروح االقتراح
يؤكد المؤتمر العالمي أن الجمعية العالمية، خبيرة في تنمية وتمكين الفتيات في جميع أنحاء 

ويتعهد بحماية هذه السمة الهامة المتمثلة العالم، ويعترف بأهمية ومزايا بيئة الفتيات بمفردهن، 
 .في المرشدات وفتيات الكشافة

 
 

باستخدام التصويت اإللكتروني 2032سبتمبر/ أيلول  23تم التصويت يوم الخميس    

 بوركينا فاسو
 

لتصويت 
لألعضاء كاملي 

ومنتسبي 
 العضوية

 

113 = 

 أغلبية بسيطة

 

58 = 

  11لصالح: 

 :  20ضد

ممتنع عن 
  1التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 
 

 انتخاب أعضاء المجلس العالمي  
 

 بوركينا فاسو
 

تصويت 
األعضاء كاملي 

 أغلبية بسيطة

 

  302لصالح:

 :  0ضد
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يصدق المؤتمر العالمي على تعيين المرشحات  الستة التاليين كأعضاء في المجلس  
  العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 كاترينا أغوروجياني ●
 تاشيا باتستون ●
 بهاروديننورماال  ●
 هايدي جوكينن ●
 زين ماديبي ●
 جين واشيرا ●

 

 
 

 باستخدام لوحات المنظمات األعضاء  2032سبتمبر/ أيلول  22 الجمعةتم التصويت يوم 

 العضوية

 

104 = 

54 =  

 

 

 

 

ممتنع عن 
  3التصويت:

 
 على الموافقة تم

    االقتراح
 

 
 

 انتخاب األشخاص المعتمدين  
 أسماؤهم: وانتخب المؤتمر العالمي األشخاص الموافق عليهم 

 
 جيليان فان تورنهوت 1. 
 
 كاثرين إيروين 2. 
 
 

 
 باستخدام االقتراع الورقي 2032سبتمبر/ أيلول  22 الجمعةتم التصويت يوم 

 تصويت 
األعضاء كاملي 

 العضوية
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