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عضوات الجمعية العاملية قبل موعد اجتامع املؤمتر العاملي بـ 021 يوماً عىل األقل الذي ينظر فيه اىل    

تلك التعديالت املطروحة.  

امللحق

الزهرة العاملية ومعناها

هذه هي الزهرة الثالثية العاملية الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات والكشافة واملشار إليها يف املادة 10.9.1 هـ( ، 

ولكل عنرص من الزهرة الثالثية معنى خاص.

متثل األوراق الثالث األجزاء الثالثة األساسية للوعد كام وضعها مؤسس الحركة.  •

متثل الشعلة  شعلة املحبة بني البرش.  •

السهم املشري إىل أعىل متثل إبرة البوصلة التي تهدي إىل الطريق.  •

متثل النجمتان الوعد والقانون  •

والدائرة الخارجية متثل جمعيتنا العاملية.  •

والزهرة الثالثية الصفراء املذهبة عىل األرضية الزرقاء الفاتحة  متثل الشمس الساطعة عىل أطفال العامل.  •
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مبا فيها الشؤون التنظيمية والربامج والتنمية والشؤون املالية وإدارة املمتلكات؛     

 

والنوع الثاين يساعد املجلس العاملي يف مناطق جغرافية محددة، تسمى األقاليم. وذلك    6.1.2  

من أجل تعزيز ونرش الحركة اإلرشادية يف هذه املناطق املعروفة باللجان اإلقليمية.    

6.2       وفيام يتعلق باللجان املشار اليها بالالئحة 1.1.6:  

يقوم املجلس العاملي بتعيني عضوات اللجان، مع األخذ يف االعتبار أن تكون األسامء    6.2.1  

املرشحة للتعيني مطابقة ألحكام هذا النظام األسايس.    

يتم تعيني عضوات اللجان ملدة 3 سنوات، ويجوز إعادة تعيينهن خالل فرتة زمنية محددة    6.2.2  

تنص عليها اتفاقية العمل الخاصة بكل لجنة، وال يجوز استمرار أية عضوة يف الخدمة ألكرث     

من 6 سنوات متتالية.   

لرئيسة املجلس العاملي، وأمينة صندوق الجمعية العاملية، والرئيسة التنفيذية بالجمعية    6.2.3  

العاملية الحق يف استالم إخطار والحضور والقاء كلمة بجلسات اللجنة باإلضافة اىل حقها يف     

استالم نسخ من جميع أوراق ومستندات اجتامع اللجنة لكن ليس لهن الحق يف التصويت.    

يجوز للمجلس العاملي أن يقوم بدعوة الضيوف لحضور جلسات اللجان لكن دون ان يكون    6.2.4  

لهن الحق يف التصويت.    

فيام يتعلق باللجان االقليمية، يتم تعيني األعداد وفقاً للامدة 12 من النظام األسايس وتلك السياسات       6.3

واالجراءات  املساندة التي يتم وضعها من وقت آلخر.   

7          الالئحة 7 – السياسات واالجراءات 

يحق للمجلس العاملي من حني ألخر أن يجعل تلك السياسات واالجراءات معقولة ومالمئة حتى تبدو    7.1

رضورية أو الئقة لحسن سري وإدارة الجمعية العاملية للمرشدات برشط أال تتعارض تلك السياسات    

واالجراءات مع أي رشط جاء بالنظام االسايس. كام يجب إتاحة نسخ من تلك السياسات واالجراءات    

املعمول بها حالياً للمنظامت األعضاء بالجمعية العاملية عند الطلب.    

الالئحة 8 –    التعديالت   8

يجوز تعديل هذه اللوائح يف أي من اجتامعات املؤمتر العاملي بأغلبية  57% عدد األعضاء ذوي العضوية     8.1

الكاملة الحارضين للمؤمتر.   

يتعني توزيع إخطار بالتعديالت املقرتحة التي سينظر فيها املؤمتر يف وقت مناسب بحيث تصل إىل جميع     8.1
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يقوم املكتب العاملي بإرسال جميع األوراق الالزمة إىل العضوات االحتياطيات بصورة    4.3.4  

منتظمة، مبا يف ذلك نائبات الرئيسة اإلقليمية أثناء عملهن نيابة عن الرئيسة اإلقليمية،     

لضامن إطالعهن الدائم  عىل سري العمل.   

يتم ارسال تحدبثات بشأن اعامل املجلس العاملي اىل املنظامت األعضاء.  4.3.5  

الحق يف طلب االستئناف باملجلس العاملي 

إذا ما تسبب أداء  أي من عضوات املجلس العاملي يف  خلق قلق فعيل ، فيجب أن تتضافر كافة الجهود    4.4

للعمل  عىل تحسني مستوى  أداءها.   

قبل القيام بالتصويت بإقصاء عضو باملجلس العاملي مبوجب املادة الفرعية 1.1.61 بالنظام االسايس    

للجمعية العاملية ، ستتاح الفرصة للعضو املعنية يف تربير نفسها أمام باقي العضوات كام يجوز  لها    

اصطحاب شخص من اختيارها عند حضور هذه الجلسة قبل اتخاذ القرار.    

يجوز للعضوة املعنية التقدم بطلب استئناف  قرار استبعادها من املجلس العاملي إىل هيئة التظلامت    

)االستئناف( بالجمعية العاملية وذلك خالل شهر واحد من تاريخ استالمها للقراروسيعد قرار هذه الهيئة    

نهائياً.  

يتم تأسيس هيئة التظلامت وستعرف باسم هيئة )االستئناف بالجمعية العاملية للمرشدات( ودورها    4.5

إ تخاذ القرارات بشأن طلبات استئناف قرارات استبعاد عضوات املجلس العاملي أو عضوات اللجان    

االقليمية ستضم هذه الهيئة ست  عضوات يتم تعيينهن من قبل املجلس العاملي الحايل من ضمن    

عضوات املجلسني العامليني السابقني مبارشة لهذا املجلس. وسيتم متثيل كافة األقاليم يف هذه الهيئة.  

ويتم تشكيل لجنة من ثالث عضوات يتم اختيارهن من ضمن عضوات هيئة  التظلامت. تقوم هذه    

اللجنة بوضع القواعد اإلجرائية التي سيتم إتباعها عىل أن يتم التصديق عليها من قبل املجلس العاملي.   

الالئحة 5 – املكتب العاملي   5

5.1  يعمل املكتب العاملي كسكرتارية للجمعية العاملية، وميكن تأسيس مكاتب إقليمية محلية للمكتب  

العاملي وذلك باالتفاق بني املكاتب اإلقليمية املحلية واملجلس العاملي.    

5.2  توضح مهام والهيكل اإلداري للمكتب العاملي بدليل الحوكمة املنظومية. 

6           الالئحة 6 –  اللجان 
 

6.1         هناك نوعان من اللجان:

6.1.1    النوع األول يساعد املجلس العاملي فيام يتعلق بسياسة ومعايري وإدارة الجمعية العاملية،    
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يف حالة عدم اعتبار االجتامع العام ليس باملؤمتر العاملي، يتم تحديد مواعيد ومقر انعقاد االجتامع من    3.10

قبل املجلس العاملي. ما مل يرد نص خالف ذلك بالنظام االسايس واللوائح الداخلية اىل الحد الذي يسمح    

بتطبيق أحكام النظام االسايس واللوائح الداخلية عىل املؤمترات العاملية.    

4            الالئحة 4 – املجلس العاملي 
        

الحارضين باملجلس العاملي:

تكون جميع جلسات املؤمتر العاملي مفتوحة لجميع:   4.1

املجلس العاملي؛   4.1.1  

أمني صندوق الجمعية العاملية إذا مل يتم تعيينها من األمناء املنتخبات؛   4.1.2  

رؤساء اللجان الاليت مل يكونوا عضوات منتخبات باملجلس العاملي وقد أقروا ذلك يف بنود ا   4.1.3  

التفاقية؛    

الرئيسة التنفيذية للجمعية العاملية؛   4.1.4  

يجوز للمجلس العاملى دعوة أي اشخاص بصفة مراقبات لحضور اجتامعاته الذي ميكن أن    4.1.5  

يرغب يف تواجدهم.    

والحارضات للمجلس تم إدراج قامئة بهم باللوائح الداخلية 2.1.4 اىل 5.1.4 ليس لهن الحق يف التصويت.   4.2

 

اجراءات اجتامعات املجلس العاملي

باإلضافة اىل الرشوط الواردة باملادة الفرعية 3.32 من النظام األسايس للجمعية العاملية، هناك رشوط     4.3

اضافية أخرى خاصة بإجراءات جلسات املجلس العاملي وتشمل:   

يجوز للمجلس العاملي دعوة أية شخصية يرغب يف حضورها الجتامعاته فيام عدا أعضاء    4.3.1  

املجلس العاملي، مع االنسحاب من املجلس يف حالة مناقشة أي أمور رسية.   

يجوز طرح املوضوعات التي مل تدرج عىل جدول األعامل، برشط موافقة األغلبية عىل ذلك.  4.3.2  

ال يتم اتخاذ أي قرار يف املسائل املتعلقة بسياسة الجمعية العاملية دون الرجوع إىل جميع    4.3.3  

عضوات الجمعية العاملية باستثناء تلك التي يسمح بها هذا النظام األسايس.   
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االشخاص املعتمدين؛    3.1.5  

أعضاء اللجان؛  3.1.6  

 

الضيوف.  3.1.7  

يتوقع من عضوات املجلس العاملي حضور املؤمتر العاملي، كام يتحدثن ويعملن بصفتهن عضوات يف    3.2

املجلس العاملي إال أنه ليس لهن حق التصويت.  كام ال يجوز لعضوة املجلس العاملي حضور املؤمتر    

العاملي بصفتها مندوبة أو مراقبة للمنظمة الوطنية التي تنتمي إليها.   

يجوز لعضوات اللجان حضور املؤمتر العاملي، كام ميكن استشارتهن ودعوتهن للتحدث ولكن ليس لهن    3.3

حق التصويت، كام يجوز لعضوة أية لجنة حضور املؤمتر العاملي بصفتها مندوبة أو مراقبة للمنظمة    

الوطنية التي تنتمي إليها.  

يجوز دعوة الضيوف لحضور جلسات املؤمتر العاملي وذلك مرتوك لتقدير املجلس العاملي وبالتنسيق مع    3.4

املنظمة الوطنية يف الدولية التي يعقد فيها املؤمتر العاملي.  

ويجوز للضيوف التحدث بناء عىل دعوة رئيسة املؤمتر العاملي، إال أنه ليس لهم حق التصويت.  3.5

طبقاً ألحكام املادة الفرعية 11.4 يجوز تحديد التعديالت التي تطرأ عىل الالئحة 1.3 بأغلبية ثلثي عدد    3.6

األصوات باالجتامع العام من العضوات كاميل العضوية.   

 

الربنامج وجدول أعامل املؤمتر 

تحدد متطلبات الربنامج و جدول األعامل الخاص باملؤمتر العاملي بدليل الحوكمة املنظومية.   3.7

 

قواعد اإلجراءات 

تبني قواعد اإلجراءات الخاصة باملؤمتر العاملي عىل النظام األسايس ولوائحه الداخلية، كام تبني عىل    3.8

السياسة التي يضعها املؤمتر العاملي من حني آلخر. ويقوم املجلس العاملي مبراجعة فعالية تلك القواعد    

يف نهاية كل مؤمتر عاملي. كام يصادق املؤمتر يف بداية كل اجتامع عىل قواعد اإلجراءات التي يقرتحها    

املجلس العاملي.  

 انعقاد اجتامعات عمومية خالف املؤمترات العاملية 

يجوز للمنظامت األعضاء أن تجدول القرارات يف املؤمتر وفقاً لالشرتاطات املحددة يف القواعد اإلجرائية،    3.9

ويف حالة قبولها، فيتم إعادة ترقيم الالئحة الداخلية الحالية 3-9 لتُصبح 3-10  
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سيتحمل الكيان الجديد من اللحظة التي يوافق عليه فيها املجلس العاملي مبوجب املادة الفرعية 10.1.4     2.12

التي كانت تحكم الكيان الذي حل محله ) أي العضوية الكاملة أو املنتسبة(. وعىل املجلس العاملي طرح    

هذا التغيري عىل األعضاء الكاميل العضوية يف املؤمتر العاملي التايل للمصادقة عليه. املرشدات / فتيات    

الكشافة  يف دول غري دولهن .  انضامم وتسجيل مجموعات من الدليالت واملرشدات.  

كقاعدة عامة، تعد املرشدات / فتيات الكشافة  جزء  من الجمعية العاملية من خالل املنظمة العضو يف     2.13

الدولة التي يقمن فيها )واملشار إليها هنا باملنظمة الوطنية املضيفة(.     

ومع ذلك، ففي بعض األحوال، قد تصبح  بعض املجموعات من الفتيات والشابات – املرشدات / فتيات     2.14

الكشافة حاليا أو يف املستقبل   جزء من الجمعية العاملية:  

2.14.1  إما باالنضامم إىل منظمة وطنية عضو خارج الدولة التي يقمن فيها، مع رضورة حصولهن    

عىل موافقة املنظمة الوطنية املضيفة يف حال وجودها، أو مبوافقة جميع املنظامت األعضاء     

املعنية إذا مل تكن هناك أية منظمة وطنية مضيفة.    

أو بالتسجيل مبارشة عن طريق املكتب العاملي إذا ما تبني أن انضاممهن إلحدى املنظامت      2.14.1  

الوطنية املعرتف بها، أمر مستحيل أو صعب التحقيق.   وتعرف هذه املجموعات باسم     

الوحدات املسجلة.    

 

ميكن الحصول عىل اإلرشادات الخاصة بتطبيق الالئحة رقم 2.14 اىل 2.17 من  املجلس العاملي.    2.15

يف حال ظهور مشاكل بني األطراف املعينة، وإذا تعذر الوصول إىل حلها  من قبلهم، يتم عرض األمر عىل     2.16

املجلس العاملي  

3            الالئحة 3 – املؤمتر العاملي

الحارضين يف  املؤمتر العاملي 

تكون جميع جلسات املؤمتر العاملي مفتوحة لجميع:   3.1

 

املنظامت األعضاء )كاميل ومنتسب العضوية(؛   3.1.1  

مندوبات مبا فيهن املفوضات الرئيسيات   3.1.2  

املراقبات؛   3.1.3  

املجلس العاملي؛   3.1.4  
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يجوز للمراقبات التحدث باملؤمتر العاملي إذا ما طلبت رئيسة وفدهن منهن ذلك لتمثيل املنظمة العضو    2.8

التي تنتمي إليها.   

العضوية : الجمعيات و/ أو الجامعات ذات األوضاع الخاصة 

يضع املجلس العاملي اإلجراءات التفصيلية من أجل توجيه وإرشاد املنظامت الوطنية ذات األوضاع    2.9

الخاصة  ويراجعها من حني آلخر. وتشتمل هذه األوضاع الخاصة عىل:   

2.9.1  وجود أكرث من جمعية أو جامعة يف بلد قبل قبول املنظمة الوطنية كعضو.   

ظهور جمعيات أو جامعات جديدة تطلق عىل نفسها اسم املرشدات / فتيات الكشافة يف     2.9.2  

دولة توجد فيها منظمة وطنية.   

إمكانية حل أية منظمة وطنية  إذا كانت تتكون من أكرث من جمعية أو مجموعة واحدة   2.9.3  

ومن ثم فإن اإلجراءات املالمئة التي يجب اتخاذها تشمل:   2.10

إجراء االتصاالت وتنظيم الزيارات    2.10.1  

توفري املعلومات عن رشوط العضوية   2.10.2  

 

مساعدة الجمعيات واملجموعات املختلفة لالتصال ببعضها واندماجها يف      2.10.3  

منظمة وطنية واحدة.   

معاونة املنظامت الوطنية وتقديم النصح لها يف حال حدوث تغيريات تطرأ      2.10.4  

عىل كيانها.   

تشكيل لجنة خاصة تعنى بدراسة الحاالت التي مل تتوصل فيها الجمعيات      2.10.5  

والجامعات املختلفة إىل أي اتفاق. ويف حال عدم نجاح هذه اللجنة يف التوصل      

إىل اتفاق، يتم عرض األمر عىل املجلس العاملي إلصدار توصية ترفع إىل      

األعضاء ذوي العضوية الكاملة يف اجتامع املؤمتر العاملي   

التغريات التي تطرأ عىل الكيان املنظومي

إذا ما حدث أي تغيري يؤثر يف كيان املنظمة الوطنية العضو يف الجمعية العاملية، فإن الكيان الناتج عن     2.11

التغيري يحل محل العضو السابق برشط استيفاء الرشوط املذكورة يف املواد الفرعية 10.1.2 و 10.9.    
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كام هي واردة يف الفقرة الفرعية 4-1-10 إذا اقتنع املجلس العاملي بأن املنظمة العضو املحتملة تستويف    

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

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

التو  

املنظامت الوطنية الساعية للحصول عىل العضوية

2.4

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

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

الطلب  

املنظامت الوطنية ىف الدول التى تنال استقاللها السياىس

يجوز للمنظمة التي كانت جزء من الجمعية العاملية من خالل منظمة وطنية عضو يف الجمعية العاملية ،       2.5

أن تتقدم مبارشة بطلب العضوية يف الجمعية العاملية يف حال حصول دولتها عىل استقاللها السيايس.  

أما بالنسبة للدولة التي ما زالت تنهي اإلجراءات الرسمية  لنيل استقاللها السيايس، فيجوز للمنظامت    

الوطنية فيها أن تتقدم بطلب العضوية للجمعية العاملية. وبناء عىل توصية املجلس العاملي,  يرفع طلب    

العضوية إىل األعضاء ذوي العضوية الكاملة يف اجتامع املؤمتر العاملي للموافقة.  

ويجوز للمؤمتر العاملي تفويض املجلس العاملي يف إرسال املوافقة الرسمية عىل عضوية الجمعية العاملية،    

وكذلك شهادة العضوية بعد اإلنتهاء من اإلجراءات الرسمية الخاصة  باالستقالل السيايس للدولة – أو يف    

بعض األحوال الخاصة – يف الوقت الذي يراه املجلس مناسبا.   

واإلجراءات املتبعة هي نفسها املوضوعة يف حال االعرتاف مبنظمة وطنية كعضو يف الجمعية العاملية    

واملنصوص عليها يف املادة الفرعية رقم 10.1.4 بالنظام االسايس للجمعية العاملية.   

تعيني املندوبات و املراقبات 

يحق للمنظامت األعضاء أن تقوم بتعيني وفد مفوض لحضور املؤمتر العاملي واملكون من مندوبتني عىل    2.6

األكرث من كل منظمة عضو ) والتي تكون عضو كامل أو منتسب العضوية( ويتم تعيينها من داخل    

كل منظمة عضو. ويحق لكل منظمة عضو تعيني رئيسة الوفد املفوض لتمثيل املنظمة العضو والتصويت    

بالنيابة عنها وذلك طبقاً ملا ورد باملادة الفرعية 8.21 بالنظام االسايس واللوائح الداخلية للجمعية    

العاملية. عىل أن يتم إخطار املكتب العاملي بتعيني رئيسة الوفد وإدراجها يف سجل رؤساء الوفود.  

يحق لكل منظمة عضو تعيني أشخاص ملراقبة املؤمتر العاملي ) واملعروفة باملراقبات(، وذلك طبقا     2.7

للسياسة املتفق عليها من حني آلخر خالل اجتامع كافة األعضاء يف املؤمتر العاملي. يجوز للمراقبات    

حضور جميع جلسات املؤمتر, ما مل يقرر خالف ذلك 57% من عدد األعضاء الحارضين يف املؤمتر العاملي    

ممن لهم حق التصويت، طبقاً للامدة الفرعية 11.4.5 )د( من النظام األسايس للجمعية العاملية    

للمرشدات وفتيات الكشافة.   
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الالئحة  2 .  العضوية        2

األحكام األساسية املتعلقة بالعضوية 

رشوط العضوية : العضوية الكاملة واملنتسبة .

هناك فئتني للعضوية وهام :    2.1

العضوية الكاملة ؛      2.1.1  

العضوية املنتسبة      2.1.2  

مع كافة الحقوق واالمتيازات والرشوط الخاصة بالعضوية الواردة بالنظام االسايس وما جاء     

باللوائح الداخلية للجمعية العاملية. إجراءات االعرتاف باملنظمة الوطنية كمنظمة عضو    

طلب واالعرتاف والتصديق عىل العضوية 

املنظمة العضو املنتسب    2.2

يتعني عىل املنظمة الوطنية الراغبة يف أن يعرتف بها كعضو منتسب يف الجمعية العاملية أن تتقدم بطلب    

ذلك خطيا من خالل املكتب العاملي.  

ويتعني أن تقوم خبرية مكلفة من قبل املجلس العاملي بزيارة هذه املنظمة الوطنية، والتي يوضع    

تقريرها الذي تقدمه عن هذه الزيارة موضع االعتبار عند قيام املجلس العاملي بدراسة طلب العضوية،    

ليقرر ما إذا كان مقتنعا باستعداد املنظمة مقدمة الطلب لتلبية رشوط العضوية، وقبول مسؤولياتها    

كعضو منتسب يف الجمعية العاملية.  

وإذا ما اقتنع املجلس العاملي بذلك، فرمبا مينح املنظمة الوطنية عضوية منتسبة مبفعول فوري مبوجب    

اجراءات قبول العضوية ثنائية املراحل الواردة بالبند الفرعي 10.1.4 بالنظام االسايس للجمعية العاملية    

ومبوجب تصديق اجتامع األعضاء كاميل العضوية. وقبل املصادقة عىل عضويتها املنتسبة، تتمتع املنظمة    

الوطنية بجميع مسؤوليات وامتيازات العضو املنتسب ما عدا حق التصويت يف املؤمتر العاملي  

  وسوف يرفع املجلس العاملي قرار االعرتاف بالعضوية إىل األعضاء ذوي العضوية الكاملة للمصادقة  

عليه يف اجتامع املؤمتر العاملي. وبعد املصادقة عيل العضوية، يتم إصدار الشهادة الخاصة بالعضوية    

طبقاً لسياسات العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات.   

املنظمة العضو كاملة العضوية     2.3

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

عليها أن تُقنع املجلس العاملي بأنها مستعدة وجاهزة لتلبية رشوط العضوية كام     

هي واردة يف الفقرات الفرعية 2-1-10 و 9-10 وسوف تخضع عادة إلجراءات انضامم ذات مرحلتني    
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اللوائح الداخلية

للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

مبوجب املادة 30 من النظام االسايس للجمعية العاملية

والذي جرى تطبيقها بتاريخ  2014 

الالئحة 1 –  استحقاق واسلوب حركة املرشدات وفتيات الكشافة             1

الحق يف استخدام كلامت “ مرشدة “، “ دليلة”، أو “ فتاة كشافة” 

1.1     إن لكل منظمة وطنية عضو كامل أو منتسب يف الجمعية العاملية الحق يف أن يتضمن اسمها كلامت  

“دليلة”، “كشافة” وميكن ألية منظمة غري عضو ولكن تعرتف الجمعية العاملية بأنها تسعى   “مرشدة”،    

للحصول عىل العضوية أن تدمج هذه الكلامت ولكن مبوافقة املجلس العاملي.    

طريقة حركة املرشدات/ فتيات الكشافة 

شكل طريقة حركة املرشدات/ فتيات الكشافة ما ييل:   1.2

االلتزام من خالل الوعد والقانون األصليان.    1.2.1  

 

التطور الذايت املستمر   1.2.2  

 

التعلم باملامرسة     1.2.3  

العمل الجامعي من خالل نظام الدوريات والتدريب عىل القيادة املسئولة     1.2.4  

التعاون النشط بني الشابات والكبار     1.2.5  

الخدمة يف املجتمع     1.2.6  

النشاطات الخارجية    1.2.7  

الرمزية      1.2.8  
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املؤمتر العاملي 

هو اجتامع للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات باعتباره االجتامع العام الذي ينعقد كل ثالث سنوات 

عىل األقل وذلك طبقاً ملا ورد بالبند الفرعي 11.1

يوم الذكرى العاملي 

ويوافق 22 فرباير/شباط حيث يتم االحتفال بعيد امليالد املشرتك ملؤسس الحركة والرئيسة العاملية للمرشدات يف جميع 

أنحاء العامل، وحيث تفكر كل املرشدات يف بعضهن بعضا يف ذلك اليوم.

اسهامات يوم الذكرى العاملي 

وهي املساهامت التطوعية التي تقدمها املنظامت األعضاء مبناسبة يوم الفكر، والتي تستخدم يف تنمية الحركة 

اإلرشادية يف جميع أنحاء العامل.

مكتوب/ مدون  

ويعني توضيح أو انتاج كلامت أو رموز أو غريها من املعلومات يف شكل مريئ بأي وسيلة أو مجموعة من الوسائل، 

سواءء مرسلة أو مقدمة بشكل إلكرتوين أو بشكل آخر. 

جميع املصطلحات التي تحمل صيغة فردية تشمل الجمع والعكس صحيح، كام تتضمن املفردات التي    34.1

تحمل صيغة املذكر صيغة املؤنثز واالشارة اىل سوف تشمل االشارة اىل شخصية اعتبارية أو كيان غري    

مدرج.   

يخضع هذا النظام االسايس ولوائحه الداخلية والقواعد املعتمدة طبقاً ألحكام هذا النظام االسايس وتفرس    34.2

مصطلحاته مبوجب قانون انجلرتا ووالية واالس.   
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املراكز العاملية 

وتعني أماكن االجتامعات الدولية والتي هي وقت تبني النظام األسايس : آور شاليه )أدلبودن، سويرسا(، باكس لودج 

)لندن، انجلرتا(، آور كابانا )كوبرنفاكو، املكسيك(، سانجام )بوون، الهند( واملركز العاملي الخامس ) يف مواقع مختلفة 

يف أفريقيا(.

املرشدة العاملية األوىل 

آوالف بادن. باول، زوجة املؤسس.
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اإلقليم 

إقليم، منطقة جغرافية محددة من قبل املجلس العاملي.

الرئيسات اإلقليميات 

ولها معنى موضح باملادة 14.2.1

املؤمتر االقليمي 

ويقصد به اجتامع للمنظامت االعضاء داخل اإلقليم

اللجنة اإلقليمية 

لجنة إقليمية منتخبة من قبل األعضاء ذوي العضوية الكاملة يف اجتامع املؤمتر اإلقليمي، وخاضعة ألحكام النظام 

األسايس

الزهرة الثالثية 

وتعني شعار الزهرة الثالثية من الجمعية العاملية ومتثل الوعد الثاليث ال1ي وضعه يف األصل مؤسس الجمعية.

تقرير الثالث سنوات 

تقرير يعد كل 3 سنوات يشمل عمل وأنشطة ومنجزات الجمعية العاملية خالل فرتة الثالث سنوات التي تفصل ما بني 

مؤمتر عاملي وآخر.

اململكة املتحدة 

يقصد بها اململكة املتحدة الربيطانية العظمى وايرلندا الشاملية.

 WAGGGS

ويقصد بها الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.

لجنة التظلامت يف الجمعية العاملية 

وتعني لجنة التظلامت التي يشكلها املجلس العاملي مبوجب الفقرة 5.4 من الالئحة الداخلية 4 والتي تكملها 

السياسات واالجراءات التي تتحدد من وقت آلخر مبوجب اللوائح . 

املجلس العاملي 

ويعني مجلس أمناء األعامل الخريية بالجمعية العاملية للمرشدات

املكتب العاملي 

ويقصد به املكتب املسئول عن الشئون اإلدارية  والذي يعمل كسكرتارية للجمعية العاملية للمرشدات
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املؤسس 

)first Lord Baden-Powell of Gilwell( روبرت بادن.باول

العضو كامل العضوية 

ويعني فئة املنظمة العضو التي تفي بالرشوط الواردة بالنظام االسايس

املبادئ األساسية 

وتعني تراث حركة املرشدات وفتيات الكشافة كام ورد بالوعد األصيل والقانون األصيل لحركة االرشاد.

اللوائح العامة 

وتعني اللوائح ) العامة ( الخاصة بالجمعيات الخريية املسجلة لعام 2012.

املفوضة الرئيسية 

ويقصد بها الشخص الذي تم تعينه من قبل منظمة عضو من بني أعضائها لتمثيل املنظمة العضو ومامرسة حقوقها يف 

التصويت.

يقصد حقوق امللكية الفكرية 

قصد بها كافة حقوق امللكية الفكرية مبا فيها، دون الحرص، جميع حقوق براءات االخرتاع والعالمات التجارية 

والتصاميم وحقوق الطبع والنرش يف أي جزء من العامل ) سواء كانت مسجلة أو ال( باإلضافة اىل االسامء واالعامل 

التجارية والشعارات واماء املجاالتوحقوق قواعد البيانات وحقوق الطبع يف كافة الرسومات واملخططات واملواصفات 

والتصميامت وبرمجيات الحاسب اآليل اململوكة واملستخدمة فضالً عن جميع املعلومات الفنية والرسية اململوكة 

واملستخدمة.

املنظامت األعضاء 

وهي منظمة وطنية تم االعرتاف بعضويتها طبقاً للبند الفرعي 1.10. وميكن أن يكون للمنظمة العضو إما عضوية 

كاملة أو عضوية منتسبة.

حركة املرشدات/فتيات الكشافة 

وهي الحركة املعنية باملرشدات وفتيات الكشافة بوجه عام يف جميع انحاء العامل

املنظمة الوطنية 

تعني منظمة للمرشدات وفتيات الكشافة يف بلد ما والتي تتألف من جمعية واحدة أو جمعيات مختلفة ) واملعروفة 

باسم جمعيات فرعية( أو جامعات. 

القانون االصيل 

وله معنى موضح بالنظام االسايس الوعد االصيل وله معنى موضح بالنظام االسايس
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)3(  أي شخص قائم بأعامل تجارية بالرشاكة مع عضو باملجلس العاملي أو مع أي شخص يدخل يف نطاق 

الفقرة )أ( و)ب( اعاله؛   

)4(  أي مؤسسة يتم مراقبتها واالرشاف عليه:. 

من قبل عضو باملجلس العاملي أو أي شخص ذات صلة يدخل ضمن الفقرات )أ(، )ب(، أو    -  

)ج( أعاله؛ أو     

من خالل شخصني أو أكرث يدخال ضمن الفقرة )ث()1( أعاله، عند أخذهام سوياً.   -  

)5(  شخص اعتبار يكون :. 

عضو باملجلس العاملي أو أي شخص ذات صلة يدخل ضمن الفقرات من )أ اىل )ج( وله    -  

مصلحة هامة؛ أو     

شخصني أو أكرث يدخال ضمن الفقرة )ث()1( أعاله، عند أخذهام سوياً، ولديه مصلحة    -  

هامة.     

وتطبق أحكام املادة 118 من قانون الجمعيات الخريية لعام 2011 عىل أغراض تفسري مصطلح “ الشخص ذات 

الصلة” الذي يتم تداوله يف هذا النظام األسايس. 

النظام االسايس 

يقصد به هذا النظام االسايس 

أحكام وسائل االتصال 

وتعني رشوط وسائل االتصال يف الجزء 10 الفصل 4 من اللوائح العامة.

لوائح التصفية 

وتعني لوائح الجمعيات الخريية املسجلة ) إنهاء وحل الجمعية( لعام 2012

أمناء الصندوق االنتخايب 

ويقصد بها املعنى الوارد باملادة الفرعية 14.1 

خدمات اإلصالح االنتخايب  

وتعني رشكة خدمات اإلصالح االنتخايب املحدودة وهي رشكة مسجلة يف انجلرتا وويلز تحت رقم 02263092 وهي 

مدقق مستقل يف شئون التصويت وهي مفوضة من برملان اململكة املتحدة.

الشعار 

ويعني شعار الجمعية العاملية للمرشدات الذي يتكون من دائرة، زهرة ثالثية، نجوم، مؤرش، طريقة اللون والتصميم. 

وقد تم وضع شارة الزهرة الثالثية العاملية يف جدول بالنظام االسايس
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)3(  بيان صادر عن املجلس العاملي يحدد فيه طريقة استخدام أو كيف يجب     

استخدام  أية موارد أو  ممتلكات للجمعية العاملية قبيل تصفية أعاملها طبقاً      

ألحكام النظام االسايس ولوائحه الداخلية.     

يضمن املجلس العاملي أنه تم ارسال نسخة من الطلب املقدم خالل سبعة     33.1.3.2   

أيام اىل كل منظمة عضو وموظف يعمل بالجمعية العاملية للمرشدات، واىل      

أي عضو باملجلس العاملي للجمعية العاملية الذي مل يكن مطلعاً عىل الطلب      

املقدم.     

 

33.1.4        إذا لزم حل أو تصفية الجمعية العاملية ألي ظرف من الظروف/ ينبغي اتباع أحكام لوائح    

التصفية.    

التفسري   34

يف هذا النظام االسايس وردت مصطلحات وهي: 

االشخاص املعتمدين

ويقصد بهم اشخاص من قامئة املرشحني املعنية يف أخر مؤمتر عاملي والتي مل يتم انتخابهم باملجلس العاملي لكنهم 

نالوا أعىل نسبة أصوات يف املؤمتر العاملي.ويتم تعيني االشخاص املعتمدين كأعضاء باملجلس العاملي مبوجب ما جاء 

بالبند الفرعي 14.4.1 بسبب أكرب عدد أصوات حصلوا عليه خالل املؤمتر العاملي األخري. 

العضو املنتسب  

ويعني فئة املنظمة العضو والتي لها معنى يف أحكام النظام االسايس؛ 

الجمعية 

موافقة عضوات مرشدات عىل االنضامم معا من أجل هدف مشرتك هو تنمية 

الحركة اإلرشادية.

اللجنة 

وتعني أي لجنة يف املجلس العاملي املكونة مبوجب املادة 18.

الشخص ذات الصلة ويعني: 

طفل، أم، حفيد، جد، أخ، أو أخت لعضوة باملجلس العاملي؛   )1(

الزوج أو الرشيك لعضوة باملجلس العاملي؛ أو أي شخص يدخل يف نطاق الفقرة )أ( أعاله؛  )2(
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حل أو التصفية الطوعية للجمعية   33

كام ورد بلوائح حل الجمعية، يجوز حل الجمعية العاملية للمرشدات بقرار يصدر عن املنظامت األعضاء    33.1

املنتمني إليها. وميكن اعتامد اي قرار للمنظامت االعضاء بحل أو تصفية الجمعية العاملية فقط:   

خالل اجتامع عمومي للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية الداعي النعقاده مبوجب املادة     33.1.1  

12 ) االجتامعات العمومية لألعضاء(، والتي يتم ارسال إخطار الولئك الذين لهم الحق يف     

الحضور والتصويت وذلك خالل مدة ال تقل عن 14 يوماً:    

 

مبوجب قرار صدر بأغلبية %75 من املصوتني؛    33.1.1.1   

 

مبوجب قرار من خالل اتخاذ قرار دون تصويت وبدون أي تعبري عن املعارضة     33.1.1.2   

رداً عىل سؤال تم طرحه اثناء االجتامع العمومي؛ أو     

مبوجب قرار يتم املوافقة عليه كتابياً من قبل جميع املنظامت األعضاء       33.1.1.3   

بالجمعية العاملية للمرشدات.      

وطبقاً لسداد جميع ديون الجمعية العاملية للمرشدات:      33.1.2  

من املمكن أن يتضمن أي قرار لتصفية الجمعية العاملية أو بإنهاء أعاملها دون     33.1.2.1   

حل رشط موجه بكيفية استخدام املوارد املتبقية للجمعية العاملية.      

إذا مل يتضمن القرار مثل هذا الرشط، فيجب عىل املجلس العاملي أن يقرر    33.1.2.2   

كيفية استخدام املوارد املتبقية للجمعية العاملية للمرشدات.     

ويف كلتا الحالتني، يجب استخدام املوارد املتبقية يف القيام بنفس األعامل     33.1.2.3   

الخريية للجمعية الخريية أو أغراض مامثلة لها.    

يجب عىل الجمعية العاملية مراعاة متطلبات اللوائح املعنية بالتصفية من      33.1.3  

خالل التقدم للجنة ليتم شطب الجمعية العاملية من سجل املنظامت الخريية      

والسيام:    

              

يجب ان ترسل الجمعية العاملية  مع طلبها املقدم للجنة ما ييل:   33.1.3.1   

نسخة من القرار الصادر عن املنظامت االعضاء بالجمعية العاملية؛   )1(   

)2(  إعالن من قبل املجلس العاملي يقر فيه بتسوية اية مديونات والتزامات اخرى     

للجمعية العاملية أو ما مل يرد نصاً خالف لذلك كلياً؛ و     
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واللوائح الداخلية يف الوقت الحايل ألي منظمة عضو بالجمعية العاملية للمرشدات عند طلبها.   

يجوز تعديل النظام االسايس من خل قرار يصدر بأغلبية %75 من إجاميل اصوات العضوات كامل    30.2

العضويةخالل االجتامع العمومي للجمعية العاملية للمرشدات.   

لتجنب الشك، يف حالة حدوث اختالف أو تضارب بني أحكام اللوائح الداخلية وهذا النظام األسايس،    30.3

فيكون للنظام األسايس السيادة.   

النزاعات   31

إذا نشأ نزاع بني منظامت اعضاء بالجمعية العاملية حول مدى صحة أو مؤاءمة أي شئقامت به املنظامت األعضاء 

مبوجب أحكام النظام االسايس، وإذا مل يتم تسوية النزاع من خالل االتفاق، فينبغي عىل األطراف املتنازعة السعي أوالً 

بنية حسنة لحل النزاع القائم عن طريق الوساطة قبل اللجوء اىل التحكيم القضايئ. 

32            تعديل النظام األسايس للجمعية العاملية 

عىل النحو املنصوص باملواد 224.227 من قانون الجمعيات الخريية لعام 2011: 

32.1          ميكن فقط تعديل هذا النظام االسايس من خالل: 

قرار يوافق عليه كتابياً من قبل جميع األعضاء كاميل العضوية بالجمعية العاملية       32.1.1  

للمرشدات وتم اجازته مبوجب املادة 11.3 )بحسب ما هو مطبق(؛ أو    

قرار صادر بأغلبية %75 من اصوات االعضاء كاميل العضوية خالل االجتامع العمومي         32.1.2  

للجمعية العاملية للمرشدات.    

أي تعديل باملادة 3 ) األهداف(، املادة 33 ) التصفية الطوعية أو إنهاء األعامل(، أو بتلك املادة أو أي     32.2

رشط يقدم فيه التعديل تصديقاً ألي فائدة يحصل عليها األعضاء باملجلس العاملي أو األعضاء كامل    

العضوية بالجمعية العاملية أو األشخاص ذات الصلة بهم، يتطلب موافقة خطية مسبقة من قبل اللجنة    

الخريية.    

مل يرسى أي تعديل يتعارض مع أحكام قانون املؤسسات الخريية لعام 2011 أو اللوائح العامة.    32.3

يتم ارسال نسخة من أي قرار بشأن تعديل النظام االسايس للجمعية باإلضافة اىل نسخة من دستور     32.4

الجمعية العاملية بصيغته املعدلة اىل اللجنة يف غضون 15 يوماً من تاريخ صدور القرار. ومل يتم تطبيق    

هذا التعديل حتى يتم قيده يف سجل الجمعيات الخريية.   
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االحتفاظ بالسجالت/الدفاتر      27

تلتزم الجمعية العاملية بااللتزامات الواردة باللوائح العامة للجمعية العاملية والتي لها صلة باالحتفاظ، ورشط اإلطالع 

عليها، بالسجالت الخاصة مبنظامتها األعضاء وعضوات املجلس العاملي.  

محرض االجتامع         28
ينبغي عىل املجلس العاملي االحتفاظ مبحرض جميع: 

تعيينات املسئوالت التي قام بها املجلس العاملي     28.1

االجراءات باالجتامع العمومي للجمعية العاملية؛      28.2

اجتامعات املجلس العاملي ولجان املجلس العاملي والتي تشمل:      28.3

اسامء العضوات باملجلس العاملي الحارضات لالجتامع؛    28.3.1  

القرارات التي تم اتخذتها خالل االجتامعات؛ فضالَ عن     28.3.2  

االسباب التي جاءت وراء هذه القرارات؛    28.3.3  

القرارات التي اتخذها املجلس العاملي خالل قرارات االجتامع.    28.4

لدفاتر املحاسبية، الحسابات، التقارير السنوية واإليرادات وسجل الصيانة         29

ينبغي عىل املجلس العاملي االلتزام مبتطلبات قانون الجمعيات الخريية لعام 2011 املعني باالحتفاظ      29.1

بالسجالت املحاسبية وإعداد وتدقيق كشوف الحسابات باإلضافة اىل إعداد تقارير سنوية واإليرادات.    

ويتم ارسال كشوف الحسابات و التقارير واإليرادات اىل اللجنة الخريية بغض النظر عن موارد الجمعية    

العاملية للمرشدات، وذلك يف غضون 10 أشهر من نهاية السنة املالية.   

يتعهد املجلس العاملي بااللتزام بإخطار اللجنة يف غضون 82 يوم بأي تغيري قد يطرأ عىل تفاضيل      29.2

الجمعية العاملية للمرشدات التي يتم إدخلها يف السجل املركزي للجمعيات الخريية.   

النظام األسايس واللوائح الداخلية   30

30.1  يجوز لألعضاء كاميل العضوية من حي ألخر صياغة نظام أسايس معقول ومناسب بالشكل الذي تراه  

رضورياً أو مالمئاً لعملية حسن سري وإدارة الجمعية العاملية للمرشدات. وعىل الرغم من ذلك، يجب    

أال يتعارض هذه اللوائح الداخلية مع أي حكم من أحكام النظام األسايس. وتتاح نسخ للنظام االسايس    
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استخدام وسائل االتصال اإللكرتونية   26

اىل الجمعية العاملية للمرشدات     26.1

تلتزم الجمعية العاملية مبتطلبات أحكام وسائل االتصال الواردة باللوائح العامة للجمعية والسيام:   

رشط أن تقدم أي منظمة عضو طلب نسخة مطبوعة من أي وثيقة أو معلومات مرسلة     26.1.1  

للمنظمة العضو بدالً من شكل نسخة مطبوعة وذلك يف غضون 12 يوماً    

 

يجوز ألي منظمة عضو أو عضو باملجلس العاملي للجمعية العاملية التواصل عرب الوسائل    26.1.2  

اإللكرتونية مع الجمعية العاملية للمرشدات عىل العنوان املحدد من قبل الجمعية العاملية     

ملثل هذا الغرض، طاملا كانت تلك الوسائل مصدق عليها بطريقة ٌمرضية للجمعية العاملية     

للمرشدات.     

26.2   من خالل الجمعية العاملية للمرشدات: 

توافق أي منظمة عضو أو عضو باملجلس العاملي للجمعية العاملية، من خالل تقديم      26.2.1  

الجمعية العاملية للعنوان الربيدي الخاص بها أو ما شابه ذلك، طواعية يف تلقي االتصاالت     

من الجمعية العاملية بشكل إلكرتوين عىل هذا العنوان ما مل تشري تلك املنظمة العضو أو     

عضو باملجلس العاملي للجمعية العاملية عدم رغبتها يف تلقي هذه االتصاالت بهذا الشكل.    

يجوز للمجلس العاملي، مبوجب االلتزام بأي رشوط قانونية، عن طريق النرش عىل موقعها      26.2.2  

اإللكرتوين:.    

أن تقدم للمنظامت االعضاء إخطار يشار اليه يف املادة 3.21 ) إشعار االجتامع      26.2.2.1   

العمومي(؛      

منح املجلس العاملي إشعار باجتامعاته وذلك طبقاً ملا ورد باملادة 1.32 )     26.2.2.2   

الدعوة لالجتامع(.     

وينبغي عىل املجلس العاملي:       26.2.3  

اتخاذ خطوات معقولة لضامن أن يتم إخطار املنظمة العضو واملجلس العاملي     26.2.3.1   

عىل الفور لنرش هذا اإلخطار أو االقرتاح؛     

  

ارسال أية إخطارات أو عروض يف شكل نسخة مطبوعة أل منظمة عضو     26.2.3.2   

أو عضو باملجلس العاملي والذي مل يوافق عىل اجراء االتصاالت بالشكل      

اإللكرتوين.     
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يجب ان متتثل االجتامعات املنعقدة عن طريق الوسائل اإللكرتونية لقواعد االجتامعات مبا     23.4.3  

فيها بنود محارض االجتامعات.    

أحكام تدبريية   24

مبوجب املادة الفرعية 2.42 بتلك املادة، ترسى جميع القرارات الصادرة عت املجلس العاملي، أو قرارات    24.1

لجنة باملجلس العاملي بغض النظر عن مشاركة عضو باملجلس العاملي  يف أي عملية اقرتاع والذي:   

قد تم استبعادها من منصبها؛    24.1.1  

تم إحالتها للتقاعد مسبقاً أو التي أضطر اىل اخالء منصبها طبقاً للنظام االسايس واللوائح    24.1.2  

الداخلية؛    

 

التي مل يكن لها حق التصويت عىل أمر ما؛ سواء بسبب وجود تضارب يف املصالح أو غري    24.1.3  

ذلك.  وبدون تصويت عضو املجلس العاملي هذا وأن يتم احتساب عضو املجلس العاملي     

ضمن النصاب القانوين لالجتامع، يتم اتخاذ قرار بأغلبية املجلس العاملي خالل اجتامع     

مكتمل النصاب القانوين.    

24.2           لن تسمح املادة الفرعية 2.42 لتلك املادة لعضو من أعضاء املجلس العاملي الحفاظ عىل أي فائدة والتي  

قد تخول إليها مبوجب قرار صادر عن املجلس العاملي أو لجنة باملجلس إذا كان, بالرغم من ما جاء    

باملادة الفرعية 1.42، القرار باطالً، أو إذا مل ميتثل عضو املجلس العاملي ألحكام املادة 8 )تضارب املصالح(.   

تحرير الوثائق  25

يتعني عىل الجمعية العاملية للمرشدات تحرير الوثائق إما من خالل توقيعها أو وضع الختم الخاص       25.1

بالجمعية  العاملية عليها ) إذا كانت وثيقة واحدة( .   

تصبح الوثيقة سارية من خالل التوقيع إذا قامت عضوتان باملجلس العاملي عىل األقل بالتوقيع عليها.      25.2

ويف حال وجود ختم خاص بالجمعية العاملية فيجب أن:     25.3

         

يتطابق مع أحكام اللوائح العامة؛ و    25.3.1  

يستخدم فقط من خالل صالحيات املجلس العاملي أو أحد لجان املجلس العاملي املفوضة     25.3.2  

من قبل املجلس العاملي. ويحق للمجلس العاملي تحديد العضو الذي يوقع عىل أي مستند     

وعىل أي منها يتم وضع الختم، ما مل يرد خالف ذلك ينبغي التوقيع عىل تلك الوثائق من     

خالل عضوتان باملجلس العاملي.    
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يف حال حدوث تعارض  بني االلتزامات يف اطار هذا النظام األسايس ولوائحه الداخلية وااللتزامات     22.2

الناجمة عن اتفاقية العمل التي تحكم كل إقليم، يتم العمل مبا جاء من  االلتزامات يف اطار هذا النظام     

األسايس ولوائحه   

إجتامعات واجراءات املجلس العاملي  23
 

الدعوة لالجتامعات      23.1

يجوز ألي عضو باملجلس العاملي طلب انعقاد اجتامع املجلس العاملي من خالل منح إشعار      23.1.1  

لرئيسة املجلس بذلك.     

مراعاة لذلك، يقرر املجلس العاملي كيفية طلب انعقاد جلساته واإلشعار املطلوب لذلك.    23.1.2  

رئاسة االجتامعات        23.2

يقوم املجلس العاملي فب جلسته االوىل بعد انعقاد املؤمتر العاملي بتعيني أحد عضواته لتصبح رئيسة      

املجلس ونائبتني للرئيسة وذلك عن طريق االقرتاع. عىل ان تتوىل الرئيسة والنائبتني مهام منصبهن حتى     

انعقاد املؤمتر العاملي القادم. وال يجوز للرئيسة ونوابها أن يكونوا مؤهلني إلعادة انتخابهن خالل مدة     

عضويتهم.    

23.3          إجراءات االجتامع 

لن يتم اتخاذ اي قرار باالجتامع دون حضور النصاب القانوين يف وقت اتخاذ القرار. ويكتمل      23.3.1  

النصاب القانوين الجتامع املؤمتر العاملي بحضور نصف عدد األعضاء باإلضافة اىل  واحد،      

ولن يتم احتساب عضوات باملجلس العاملي ضمن النصاب القانوين الحارض عند اتخاذ اي      

قرار بشأن أمر ما يحق لها التصويت عليه.     

 

يتم اتخاذ قرار بشأن التساؤالت املطروحة خالل االجتامع من خالل أغلبية العضوات الاليت     23.3.2  

لهن حق التصويت.    

23.4          املشاركة يف االجتامعات بالوسائل اإللكرتونية 

23.4.1   يجوز عقد اجتامع عن طريق الوسائل اإللكرتونية املالمئة التي وافق عليها املجلس العاملي     

والتي ميكن لكل مشاركة التواصل من خاللها مع جميع املشاركات األخريات.    

ينبغي وصف أي عصو باملجلس العاملي، يشارك يف االجتامع من خالل وسائل إلكرتونية     23.4.2  

مناسبة يوافق عليها املجلس العاملي والتي متكن كل مشاركة التواصل من خاللها، بأنه      

حارض باالجتامع.     
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الرتشيحات التي قدمتها املنظامت األعضاء يف املؤمتر اإلقليمي السابق مبارشة، ويظل هؤالء األفراد    

كعضوات يف اللجنة اإلقليمية، ولهن حق التصويت، وذلك حتى يحني املؤمتر اإلقليمي التايل،  

إذا مل تكن أي من املرشحات يف قامئة املرشحات املقدمة يف املؤمتر االقليمي السابق  مبارشة متاحة للقيام    21.6

بهذا الدور ، يجوز للجنة االقليمية اختيار عضو تعمل كعضو ليس لها حق التصويت باللجنة اإلقليمية    

وفقا لرشوط اتفاقية عمل اللجنة حتى يحني انعقاد املؤمتر االقليمي التايل  وإذا كان الباقي من مدة    

الخدمة أقل من سنة،يحق  لها أن تنتخب يك تعمل فرتة كاملة يف أي مؤمتر إقليمي الحق.  

21.7  إقصاء عضو اللجنة اإلقليمية

إذا ما تسبب أداء  أي من عضوات اللجنة اإلقليمية يف  خلق قلق فعيل ، فيجب أن تتضافر     21.7.1  

كافة الجهود للعمل عىل تحسني مستوى  أداءها.   

يجوز للجنة اإلقليمية إتخاذ قرار بأغلبية ثلثي الحارضات ممن لهن حق التصويت بإقصاء    21.7.2  

أي من عضوات اللجنة اإلقليمية بناءاً عىل سبب جيد وكاف. ومن األسباب التي تتيح ذلك     

عىل سبيل الذكر ال الحرص خرق وانتهاك ما جاء بنظام الجمعية العاملية األسايس ولوائحها     

بشكل واضح أو القيام مبا قد يسئ إىل سمعة حركة املرشدات وفتيات الكشافة أو التسبب     

يف  الرضر باسم أو سمعة أو شهرة حركة املرشدات وفتيات الكشافة.   

قبل القيام بالتصويت، ستتاح الفرصة للعضو املعنية يف تربير نفسها أمام باقي العضوات    21.7.3  

كام يجوز  لها اصطحاب شخص من اختيارها عند حضور هذه الجلسة قبل اتخاذ القرار   

يجوز للعضوة املعنية التقدم بطلب استئناف  قرار استبعادها من اللجنة اإلقليمية  إىل    21.7.4  

هيئة التظلامت )االستئناف( بالجمعية العاملية وذلك خالل شهر واحد من تاريخ استالمها     

للقرار وسيعد قرار هذه الهيئة نهائياً   

تقوم اللجنة اإلقليمية بإعداد املنظامت الوطنية يف إقليمها للتمتع بالعضوية الكاملة والعضوية  املنتسبة    21.8

ومبد املجلس العاملي بكافة املعلومات الالزمة  

يحق للجنة اإلقليمية إتخاذ اإلجراء املناسب يف حالة فشل املنظمة العضو يف ايفاء معايري العضوية.    21.9

واذا ما لزم األمر تعليق عضوية املنظمة العضو, تويص اللجنة اإلقليمية بذلك للمجلس العاملي واذا ما    

لزم األمر الغاء عضوية املنظمة العضو وتويص اللجنة اإلقليمية بذلك للمجلس العاملي  

نطاق الصالحيات االقليمية   22

يجب أن يوافق املجلس العاملي عىل نطاق الصالحيات املتعلقة باألقاليم، وجميع التعديالت التي تطرأ     22.1

عليها قبل وضعها موضع التنفيذ.   
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املؤمترات االقليمية   20

20.1   يعقد املؤمتر اإلقليمي مرة كل 3 سنوات، ويحق لجميع املنظامت األعضاء يف اإلقليم حضوره.

20.2  وظائف املؤمترات اإلقليمية هي:

تنمية ونرش الحركة اإلرشادية / الكشفية داخل اإلقليم، وإعداد الخطط من أجل مساعدة    20.2.1  

املنظامت الوطنية.   

إتاحة فرص التدريب ومشاركة االهتاممات والخربات واملوارد البرشية.   20.2.2  

مامرسة هذه الوظائف طبقا ألحكام هذا النظام األسايس ولوائحه الداخلية واتفاقية عمل     20.2.3  

اإلقليم.   

21  اللجان االقليمية

21.1      تتكون اللجنة اإلقليمية من ست عضوات ومن بينهن، بقدر اإلمكان، شابة واحدة عىل األقل دون سن  

الثالثني وقت االنتخاب، ويتم انتخاب اللجنة اإلقليمية من قبل األعضاء ذوي العضوية الكاملة يف اجتامع    

املؤمتر اإلقليمي، كام تحدد مهام كل لجنة إقليمية يف اتفاقية عمل اللجان اإلقليمية.  

21.2  يتم انتخاب عضوات اللجنة اإلقليمية للعمل ملدة 3 سنوات، لهن الحق يف اعادة انتخابهن ملدة 3  

سنوات أخرى بحيث ال يزيد الحد األقىص لفرتة الخدمة عن ست سنوات.  

21.3  تعد رئيسة اللجنة اإلقليمية، وأمينة صندوق الجمعية العاملية، ومديرة املكتب العاملي عضوات بحكم  

مناصبهن يف جميع اللجان اإلقليمية.  

يتعني عىل اللجنة اإلقليمية أن تنتخب من بني أعضائها رئيسة إقليمية. ويتعني عىل كل لجنة إقليمية    21.4

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

اجتامع للمجلس العاملي، فيتعني عىل نائبة الرئيسة اإلقليمية الحضور مكان الرئيسة اإلقليمية مع حقها    

يف التصويت.  

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

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

يتمتع ذلك العضو بحق التصويت    

يف حال خلو أي من مناصب عضوات اللجنة اإلقليمية املتمتعات بحق التصويت بسبب االستقالة أو     21.5

اإلقصاء أو  الوفاة، يتم ملء هذه املناصب الشاغرة مبرشحات تنتخبهن اللجنة اإلقليمية من قامئة    
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18          تفويض املهام   

18.1  يجوز للمجلس العاملي تفويض أي من سلطاته أو مهامه للجنة أو لجان، و، إذا كان األمر كذلك، فيجب  
تحديد البنود والرشوط التي يقوم عليها هذا التفويض. ويحق للمجلس العاملي تعديل تلك البنود    

والرشوط أو إلغاء التفويض.    

تعد هذه الصالحية باإلضافة اىل سلطة التفويض الواردة باللوائح العامة وأي سلطة تفويض أخرى متاحة    18.2
للمجلس العاملي، لكن مع مراعاة الرشوط التالية:   

قد تتكون اللجنة ) بخالف اللجان اإلقليمية( من شخصني أو أكرث، لكن البد أن يكون عضو    18.2.1  

واحد عىل األقل بكل لجنة عضواً باملجلس العاملي؛    

يجب مراعاة أعامل واجراءات أية لجنة باملجلس العاملي ككل يف أقرب وقت     18.2.2  

ممكن عملياً؛ و   

يتعني عىل املجلس العاملي مراجعة الرتتيبات املقررة لتفويض سلطاته     18.2.3  

وصالحياته من حني ألخر.    

18.3  يجوز للمجلس العاملي تفويض اإلدارة والشئون اإلدارية اليومية للجمعية العاملية إىل الرئيسة التنفيذية  
األوىل داخل إطارات العمل اإلسرتاتيجية والخاصة بالسياسة واملساءلة املوضوعة من قبل املجلس    

العاملي، باإلضافة إىل توصيف الوظيفة.  

فيام يتعلق بكل مدير يتعني عىل الرئيسة التنفيذية األوىل:  18.4

1-4-18 تقديم وصف لدور املدير؛ و   

2-4-18 وضع حدود سلطة املدير داخل نظام التفويض الخطي  

عىل الرئيسة التنفيذية األوىل أن تقوم بصورة منتظمة وعىل وجه التو بإبالغ املجلس العاملي عن األنشطة    18.5
التي يتم القيام بها وفقاً لدورهم  

األقاليم  19

يحدد املجلس العاملي مناطق جغرافية تسمى األقاليم، طبقا ألحكام هذا النظام األسايس ولوائحه    19.1

الداخلية. ويضم كل إقليم جميع املنظامت الوطنية املتواجدة يف املنطقة الجغرافية املحددة له.  

يكون لكل إقليم اتفاقية عمل يوافق عليها املجلس العاملي.   19.1

29



تعقد خالل مدة عامني وسيقوم مجلس أمناء بحل ذلك بإخالء مكتبها؛    

يف حالة وفاتها؛   16.1.4  

 

16.1.5  تصبح عاجزة بسبب اضطراب عقيل أو مرض أو إصابة متنعها من إدارة والتحكم يف شئونها    

الخاصة؛    

يتم فصلها من قبل املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية وذلك مبوجب املادة الفرعية 16.2    16.1.6  

بتلك املادة؛    

غري مؤهلة للمثول كعشوة باملجلس العاملي طبقاً ملا ورد باملواد 178.181 من قانون    16.1.7  

الجمعيات الخريية لعام 2011 ) أو مبوجب أي حكم قانوين أٌعيد إصداره أو تعديله(؛ أو    

يف حالة األمينة املنتخبة، إذا توقفت عن كونها  عضوة يف املنظمة العضو أو إذا توقفت    16.1.8  

املنظمة العضو عن كونها عضواً يف الجمعية العاملية؛ أو   

يف حالة العضوة الرئيسة، إذا توقفت عن شغل منصبها هذا.  16.1.9  

يتم إقصاء أحد عضوات املجلس العاملي من منصبها إذا تم مناقشة قرار القصاء أمينة الصندوق املذكورة    16.2

خالل انعقاد االجتامع العمومي للمنظامت االعضاء وتم إقراره بشكل سليم مبوجب املادة 21، عىل أن    

يتم مترير القرار بنسبة 57% أغلبية االصوات بالجلسة العمومية.   

لن يرسى قرار إقصاء أحد العضوات باملجلس العاملي طبقاً للامدة 2.61 ما مل متنح العضوة املعنية    16.3

إخطار واضح يف غضون 41 يوماً عىل األقل يفيد بأنه قد تم اقرتاح القرار، مع تحديد الظروف املزعومة    

لتربير اقصائها عن منصبها، كام ستتاح الفرصة للعضوة املعنية يف تربير نفسها من خالل تقديم بيانات    

شفوية و/أو مكتوبة للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات، وفقاً لتلك السياسات واإلجراءات    

املطبقة من وقت آلخر مبوجب اللوائح الداخلية.   

اتخاذ قرارات من قبل املجلس العاملي   17

يجوز اتخاذ أي قرار سواء: 

خالل اجتامع املجلس العاملي؛ أو   17.1

مبوجب قرار مكتوب أو استامرة إلكرتونية يوافق عليه جميع عضوات املجلس العاملي، والذي ميكن    17.2
أن يحتوي عىل وثيقة واحدة أو عدة وثائق تشمل نص القرار يف شكل استامرة تبدي املوافقة عليها كل    

عضوة من عضوات املجلس العاملي.    
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انتخابها يف نطاق فرتة عضويتها يف اللجنة اإلقليمية، وإذا كان األمر كذلك فيعاد انتخابها من قبل اللجان    

اإلقليمية املعنية بها.   

يحق للعضوة املتقاعدة من منصبها كرئيسة إقليمية إعادة انتخابها من قبل اللجان اإلقليمية املعنية    14.8

ملدة  ثالث سنوات اخرى والتي تتقاعد يف نهايتها وذلك طبقاً ملا ورد بالنظام األسايس واللوائح الداخلية    

للجمعية العاملية.   

ال يحق ألي عضوة باملجلس العاملي أن تخدم ملدة تزيد عن فرتة ست سنوات. وتجنباً     14.9

للشكوك، فيتم تضمني أي مدة قضتها العضوة كرئيسة إقليمية عند احتساب فرتة خدمتها     

كعضوة باملجلس العاملي.  

15           معلومات بشأن عضوات جدد باملجلس العاملي

سيتيح املجلس العاملي الفرضة لكل عضوة جديدة باملجلس، أو قبيل أول تعيني لها ما ييل: 

نسخة من النظام االسايس للجمعية العاملية والتعديالت التي طرأت عليها؛ و   15.1

نسخة من اللوائح الداخلية والتعديالت التي طرأت عليها؛ و  15.2

نسخة من أخر تقرير سنوي لألمناء وبيان حسابات للجمعية العاملية للمرشدات.  15.3

إحالة وإقصاء عضوات باملجلس العاملي للتقاعد              16

16.1   يتم إيقاف عضوة املجلس العاملي عن منصبها يف حالة: 

طبقاً لحق اجراء استئناف الوارد بالنظام الداخيل للجمعية، يجوز للمجلس العاملي    16.1.1  

إتخاذ قرار بأغلبية ثلثي الحارضات ممن لهن حق التصويت بإقصاء أي من عضوات     

املجلس العاملي بناءاً عىل سبب جيد وكاف. ومن األسباب التي تتيح ذلك عىل سبيل     

الذكر ال الحرص ، خرق وانتهاك ما جاء بنظام الجمعية العاملية األسايس ولوائحها بشكل     

واضح أو القيام مبا قد يسئ إىل سمعة حركة املرشدات وفتيات الكشافة أو التسبب يف      

الرضر باسم أو سمعة أو شهرة حركة املرشدات وفتيات الكشافة.     

يتم إحالتها للتقاعد من خالل إخطار الجمعية العاملية كتابة )إذا كان هناك ما يكفي من    16.1.2  

عضوات املجلس العاملي يف مناصبهن حني دخول إشعار االستقالة حيز التنفيذ لتشكيل     

النصاب القانوين لالجتامعات(     

ويف حال غيابها دون الحصول عىل إذن املجلس العاملي عن حضور جميع االجتامعات التي    16.1.3  
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االحتياطات حسب ترتيبهن يف االنتخاب، رشيطة أنه لو نتج عن هذا اإلجراء عدم وجود     

عضوة يف املجلس العاملي عمرها أقل من 30 عاما )أو كانت كذلك وقت انتخابها(، قد يعني     

املجلس العاملي عضوة تحل محلها وتكون شابة تحت سن الثالثني وقت تعيينها، وذلك     

ليك تشغل املنصب حتى نهاية فرتة الثالث سنوات. وتظل العضوات  االحتياطيات كعضوات     

متمتعات بحق التصويت يف املجلس العاملي حتى نهاية مدة خدمة العضوات الاليت يحللن     

محلهن. فإذا ما قلت فرتة شغل العضوة  االحتياطية للمنصب عن عامني إلي اطار الستة     

أعوام الخاصة بفرتة تويل املنصب ، يكون  من حقها  أن تتقدم لالنتخاب يف املؤمتر العاملي     

التايل.    

عند خلو منصب أية رئيسة إقليمية، تشغل املنصب نائبة رئيسة اللجنة اإلقليمية املختصة،    14..4.2  

وتظل عضوة لها حق التصويت يف املجلس العاملي حتى نهاية فرتة خدمتها باللجنة     

اإلقليمية.    

ال يجوز تعيني عضوة باملجلس العاملي والتي ميكن أن تتسب يف جعل عدد عضوات املجلس يتجاوز    14.5

العدد املقرر لها كحد أقىص لعدد العضوات باملجلس العاملي.   

العضوات األوائل باملجلس العاملي   14..6

مبوجب املادة 61، تتوىل العضوات األوائل باملجلس العاملي مناصبهن للفرتات التالية:   

3 أعوام شاليكا أبيجون سيكارا   

3 أعوام  ميشيال فرباوري   

3 أعوام  نيكوال جرينستيد   

6 أعوام آن جوياز   

3 أعوام فيونا هارنييت    

6 أعوام ناتاشا هندريك   

6 أعوام نادين كاز   

6 أعوام كوين ماتسو   

6 أعوام آنا ماريا ميدروس   

6 أعوام هيفاء أورير   

3 اعوام تريوكو وادا   

3 اعوام جيل زيلامنوفيتس   

عامان ليه جينج لو   

عامان جريس –آن كريشلو   

عامان كورينا هاوري   

عامان روز كيوكو   

عامان رشيفه الحراسيه   

وهكذا، يتم تعيني كل أمينة صندوق منتخبة ملدة ست سنوات والتي تتقاعد يف نهاية خدمتها، ويتم    14.7

تعيني كل رئيسة إقليمية منتخبة ملدة ثالث سنوات اضافية ولكن يحدث ذلك إذا كانت مؤهلة إلعادة    
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14            تعيني عضوات املجلس العاملي 

العضوات املنتخبات        14.1

يتم انتخاب اثنتي عرشة عضوة للمجلس العاملي عن طريق قرار عادي يصدر من األعضاء     14.1.1  

كاميل العضوية وذلك من قامئة املرشحات التي تقدمها املنظامت األعضاء يف الجمعية     

العاملية للمرشدات.      

وليك تكوين مؤهلة للحصول عىل العضوية باملجلس العاملي، يجب أن تتمتع املرشحة بخربة     14.1.2  

واسعة وتكون عضوة بأحد املنظامت األعضاء.    

يجوز للمنظامت االعضاء تسمية مرشحات لالنتخاب مثل أمناء الصندوق املنتخبات من     14.1.3  

داخل وخارج بلدهن.    

يف الحاالت التي مل يتم فيها الرتشيح من خالل املنظمة العضو، وقبل قبول الرتشيح     14.1.4  

لالنتخاب، ينبغي عىل املكتب العاملي الحصول عىل إذن من املنظمة العضو التي تكون     

املرشحة عضوة فيها.    

 

ويفضل أن يوجد  بقدر اإلمكان  عىل األقل من بني العضوات االثنتى عرشه املنتخبات،     14.1.5  

شابة واحدة دون سن الثالثني وقت إجراء االنتخاب.    

14.2          الرئيسات اإلقليميات 

14.2.1        تقوم اللجان اإلقليمية املختصة بانتخاب رئيسات لخمس لجان إقليمية وذلك مبوجب    

أحكام السياسة اإلقليمية ليك يعملن باملجلس العاملي.      

تجرى انتخابات الرئيسات االقليميات عن طريق جمع األصوات أو االقرتاع ) الذي ميكن      14.2.2  

إجرائها من خالل وسائل اإلتصال اإللكرتونية ( يف اجتامع للمؤمتر العاملي يف نهاية الثالث     

سنوات وذلك من بني أولئك العضوات املنتخبات يف اللجنة اإلقليمية.     

14.3    يجوز أال تصبح موظفة بالجمعية العاملية للمرشدات أو بأحد املنظامت األعضاء العضوة املنتخبة أو  

الرئيسة اإلقليمية.   

عند خلو منصب إحدى عضوات املجلس العاملي بسبب االستقالة، أو اإلقصاء، أو الوفاة، يتم شغل هذا          14.4

املنصب بالطريقة التالية:  

عند خلو املناصب بني عضوات املجلس العاملي املنتخبات، تتوىل شغلها  العضوات    14.4.1  
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13         املجلس العاملي 

مهام ومسئوليات املجلس العاملي     13.1

يتوىل املجلس العاملي إدارة شئون الجمعية العاملية للمرشدات ويحق له لتحقيق هذا الغرض مامرسة    

كافة الصالحيات املنوطة للجمعية العاملية؛ فمن الرضوري عىل كل عضو من أعضاء املجلس العاملي    

القيام بـ:   

مامرسة سلطاتها وتأدية مهامها كأمينة صندوق بالجمعية العاملية بالطريقة التي تراها بنية    13.1.1  

صادقة قد تعزز وترتقي بأهداف الجمعية العاملية للمرشدات؛ و    

مامرسة، عند أداء تلك املهام، تلك الرعاية واملهارة املناسبة يف الظروف السائدة والسيام:   13.1.2  

من واجب املجلس العاملي إبالغ جميع املنظامت األعضاء مبارشة بالقرارات املتخذة يف    13.1.3  

الوقت املناسب   

أي معارف أو خربات خاصة تراها موجودة بها؛ و   13.1.2.1   

إذا كانت كعضو باملجلس العاملي يف سياق عمل أو وظيفة معينة، للحصول    13.1.2.2   

عىل أي معرفة أو خربة خاصة التي من املعقول توقعها من شخص يؤدي يف      

سياق هذا النمط من األعامل أو املهام.      

أهلية أمانة الصندوق:    13.2

ينبغي عىل كل عضو باملجلس العاملي أن يكون شخص طبيعي؛   13.2.1  

ال يجوز تعيني أي شخص كعضو باملجلس العاملي إذا كان:   13.2.2  

إذا كانت دون سن الـ 16 عاماً؛ أو   13.2.2.1   

إذا توقفت بشكل تلقايئ عن تويل منصب مبوجب أحكام املادة 16.1.7.     13.2.2.2   

مل يخول ألي شخص املثول كعضو باملجلس العاملي سواء بالتعيني أو أي إجراء بإعادة    13.2.3  

التعيني حتى    يتم االعرتاف بها رصاحة بأي طريقة ويقرر املجلس العاملي قبولها كعضوة     

باملجلس العاملي.    

أعداد أعضاء املجلس العاملي  13.3

يتألف املجلس العاملي من أمناء صنندوق منتخبات و رؤساء إقليميات، عىل أن يكون الحد األقىص    

لعضوات املجلس سبعة عرش عضوة تتكون من اثنتي عرشة أمينة صندوق وخمس رئيسات إقليميات.   
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إذا مل يحرض النصاب القانوين يف أي وقت خالل االجتامع، يجوز لالجتامع مناقشة أمور    12.5.4  

وتقديم توصيات للمجلس العاملي دون أن يتخذ أي قرار بشأنها. وإذا كانت هناك حاجة     

التخاذ قرارات خالل اجتامع املنظامت االعضاء، فيجب رفع الجلسة دون اتخاذ أي قرار.    

التصويت يف االجتامعات العامة        12.6

12.6.1       يتم اتخاذ اي قرار بخالف القرارات التي تقع ضمن البند 11.4 ) القرارات التي ينبغي    

اتخاذها بطريقة معينة( بأغلبية بسيطة من االصوات املدىل بها خالل االجتامع. ولكل     

منظمة عضو صوت واحد فقط ما مل يرد خالف ذلك يف حقوق فئة معينة من العضوية     

مبوجب أحكام النظام االسايس واللوائح الداخلية للجمعية العاملية للمرشدات.    

 

يتم اتخاذ قرار مطروح للتصويت خالل االجتامع برفع االيدي أو عن طريق جمع االصوات     12.6.2  

) والتي ميكن أن تجرى باستخدام نظام االقرتاع اإللكرتوين(.    

متثيل املنظامت األعضاء          12.7

يتعني عىل املنظمة العضو، طبقاً لعملية صنع القرار املعتادة الخاصة بها، أن تفوض شخصاً     12.7.1  

)والذي يكون املفوضة الرئيسية أو املندوبة التي يتم تعيينها طبقا للامدة الفرعية 12.3.7(     

ليكون ممثالً عنها يف اي اجتامع عمومي للجمعية العاملية للمرشدات وذلك حسب ما جاء     

بأحكام النظام االسايس واللوائح الداخلية للجمعية العاملية.      

يخول للممثل املفوض له بالترصف مبوجب املادة الفرعية 12.7.1 أعاله مامرسة نفس    12.7.2  

الصالحيات نيابة عن املنظمة العضو مثلام متارسها املنظمة العضو كعضو فردي بالجمعية     

العاملية للمرشدات.    

يف حالة إذا مل تتمكن املفوضة الرئيسية من حضور االجتامع العمومي أو مل تتمكن من      12.7.3  

أداء أي مهام أخرى مطلوبة من املفوضة الرئيسية يف متثيل املنظمة العضو، فعىل املنظمة     

العضو، وفقاً إلجراءاتها املعتادة يف صنع القرار أن تفوض شخصاً آخر ليعمل كممثلها، وعىل     

املنظمة العضو أن تعطي إشعارا بذلك التعيني إىل الجمعية العاملية بالصيغة التي تحددها     

الجمعية من وقت آلخر. ولتجنب الشك، يف حالة إذا متكنت املفوضة الرئيسية بعد ذلك     

من حضور االجتامع العمومي املعنني فسوف يكون لتصويت املفوضة الرئيسية األولوية     

عىل أي ممثل آخر معني بدال منها.    

12.8     تأجيل االجتامع 

  يجوز لرئيس االجتامع مبوافقة من االجتامع بحضور النصاب القانوين ) والذي يتم توجيه من قبل  

االجتامع( تأجيل الجلسة لوقت أخر و/أو مكان أخر. ولن يتم التطرق ملناقشة أي اعامل عند تأجيل    

االجتامع باستثناء االعامل التي قد تم تناولها بشكل صحيح خالل االجتامع األصيل.    
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يف حالة النظر يف اقرتاح لتعديل النظام االسايس للجمعية العاملية للمرشدات     12.3.3.4   

خالل االجتامع، مبا فيها نص التعديالت املقرتحة؛ و    

وتشمل، ضمن إخطار انعقاد االجتامع مبا فيها املؤمترات العاملية، بيان     12.3.3.5   

للحسابات وتقرير األمناء وتفاصيل االشخاص املرشحة لالنتخاب أو إعادة      

انتخاب كأمينة للجمعية، أو ما تجيزه املادة 26 ) استعامل االتصاالت      

االلكرتونية( والتفاصيل التي ميكن ايجادها عىل املوقع الرسمي للجمعية      

العاملية للمرشدات.    

12.3.4       إثبات أن املظروف الذي يحتوي عىل اإلخطار مرسل إىل الجهة املعنية بشكل صحيح؛    

ومدفوع قيمة إرساله مقدما ومسجل، أو أن يتم إرسال نسخة إلكرتونية من اإلخطار إىل     

الجهات املعنية بشكل صحيح، يعد مبثابة دليل قاطع عىل تسليم اإلخطار. عىل أن يتم     

اعتبار اإلخطار قد تم تسليمه يف غضون 84 ساعة من تاريخ نرشه أو إرساله.    

12.3.5       إن  اإلغفال غري املقصود يف ارسال اإلخطار الخاص باالجتامع أو عدم استالم إخطار االجتامع    

من قبل أي شخص يخول له استالم اإلخطار لن يبطل أو يلغي اجراءات هذا االجتامع.    

رئاسة اإلجتامعات العامة مبا فيها املؤمترات اإلقليمية    12.4

 

يقوم املجلس العاملي يف سياق االجراءات الخاصة التي تسبق انعقاد االجتامع بتعيني أحد أعضائه أو    

أي شخص اخر يوافق عليه املجلس العاملي ليكون رئيساً لالجتامع باالضافة اىل اختيار عضوين ليكونا    

نائبني للرئيس. إذا تم طلب انعقاد اجتامع خالل مدة زمنية قصرية أو يف حالة عدم تعيني املجلس    

العاملي لرئيس و/أو نائبي الرئيس ألي سبب من االسباب، يتعني عىل املنظامت االعضاء للجمعية العاملية    

الحارضين لالجتامع انتخاب رئيس و/أو أحد نائبيه لريأس االجتامع .  

النصاب القانوين يف االجتامعات مبا فيها املؤمترات العاملية      12.5

لن يتم التطرق ألية أعامل يف أي إجتامع عام للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية ما مل     12.5.1  

يتواجد النصاب القانوين لالجتامع عند بدء فعاليات االجتامع.     

النصاب القانوين لالجتامعات العمومية هو ثلث عدد املنظامت األعضاء التي يحق لها     12.5.2  

التصويتفي األعامل الجاري النظر فيها. ويتكون النصاب القانوين لكل جلسة من جلسات     

االجتامعات من نصف عدد الحارضين لالجتامع العام باإلضافة اىل  واحد ممن لهم حق     

التصويت عىل األعامل يف الجلسة.    

يتم احتساب املنظمة التي ميثلها شخص حارض باالجتامع طبقاً للبند الفرعي 8.21 بأنها     12.5.3  

حارضة.   
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ميكن أن يضم الطلب التفاصيل الخاصة بقرار ما قد يطرح للمناقشة بشكل مناسب ويُعتزم     12.2.3  

اقرتاحه خالل االجتامع.     

يجوز اقرتاح قرار ما إذا كان قانونياً وليس مسيئاً أو عبثياً أو مفتعالً.   12.2.4  

12.2.5  إذا اخفق املجلس العاملي يف العمل وفقاً لهذه االلتزامات يف الدعوة لعقد اجتامع عام    

بناء عىل طلب من املنظامت االعضاء، فيجوز للمنظامت االعضاء الطالبة لالجتامع أن     

يقوموا بالدعوة إلجتامع عام بأنفسهم.    

يعقد االجتامع العام الذي ٌدعي اليه مبوجب البنود الفرعية 12.2.2 أو 12.2.5 يف مدة     12.2.6  

أقصاها أربعة أشهر من تاريخ طلب املنظامت االعضاء االول لعقد االجتامع.    

12.2.7  تلتزم الجمعية العاملية للمرشدات بتسديد أي نفقات معقولة تكبدتها املنظامت االعضاء    

عند دعوتها لعقد اجتامع عام وذلك جراء فشل املجلس العاملي للدعوة اىل االجتامع     

بالشكل الالئق.       

 

12.3      اخطارات االجتامعات العامة 

يجب الدعوة النعقاد االجتامعات العامة ) مبا فيها املؤمترات العاملية( من خالل إخطار    12.3.1  

واضح خالل 06 يوماً وطبقاً ألحكام النظام االسايس واللوائح الداخلية للجمعية العاملية     

للمرشدات.      

يجوز اقرتاح واعتامد اي قرار خالل االجتامع إذا تم اتفاق ما ال يقل عن %90 من جميع    12.3.2  

املنظامت االعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات، حتى إذا مل يتم الوفاء برشوط املادة     

الفرعية 12.3.1 لتلك املادة. ال ترسى هذه املادة الفرعية حني توجد مادة فرعية أخرى     

يف هذا النطام األسايس تتطلب  فرتة محددة بدقة لإلخطار ، أو مبوجب قانون املؤسسات     

الخريية لعام 2011 أو عن طريق اللوائح العامة.    

كام يجب أن يوضح اإلخطار الخاص باي اجتامع عام ) مبا فيها املؤمترات العاملية ( البنود     12.3.3  

التالية:    

زمان وتاريخ انعقاد االجتامع؛      12.3.3.1   

يوضح محل انعقاد االجتامع؛    12.3.3.2   

إعطاء تفاصيل القرارات املزمع تحريكها يف االجتامع وعن الطبيعة العامة      12.3.3.3   

لألنشطة األخرى املزمع تناولها يف االجتامع. ويف حالة املؤمتر العاملي، يجوز      

تقديم قرارات إضافية يف املؤمتر العاملي متشياً مع القواعد اإلجرائية.    
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عند إجراء أي تعديالت بالنظام االسايس ولوائحه الداخلية؛   )6(  

عند اعتامد املوازنة والحسابات التي تم مراجعتها باالضافة اىل السياسة املالية العامة    )7(  

وخطط الجمعية العاملية للمرشدات لزيادة وإدارة موارد الجمعية العاملية للثالثة اعوام     

القادمة أو ألي مدة أخرى متفق عليها؛     

عند اجراء تغريات بالنسبة لالشخاص املسموح لهم حضور املؤمتر العاملي مبا يف ذلك ما    )8(  

يتعلق باملراقبني.     

12        اإلجتامعات العامة لألعضاء 

أنواع االجتامعات العامة      12.1

يتعني عىل الجمعية العاملية للمرشدات عقد اجتامع عام واملشار اليه بإسم “املؤمتر العاملي” باإلضافة    

اىل عقد اي اجتامعات عامة اخرى عىل االقل مرة واحدة خالل فرتة الثالث سنوات؛ وسيكون االجتامع    

عىل النحو املبني باإلخطارات الداعية النعقاده. ويجب أن تتضمن اعامل املؤمتر العاملي العروض املقدمة    

من املنظامت االعضاء الستضافة املؤمتر العاملي، تقديم ملخص امليزانية العمومية والحسابات املدققة    

للفرتة املهنية، ودراسة السياسات املالية العامة والخطط الخاصة بتنمية وإدارة أموال وموارد الجمعية    

العاملية للمرشدات خالل الثالث سنوات املقبلة أو أي مدة اخرى. هذا اىل جانب تقرير الفرتة الثالثية    

والتقارير األخرى املقدمة من قبل املجلس العاملي، وانتخاب وتعيني اعضاء املجلس العاملي عىل النحو    

املطلوب مبوجب املادة 41. ويجوز عقد اجتامعات عامة اخرى للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية    

للمرشدات يف أي وقت.  يجب أن تنعقد جميع االجتامعات العامة طبقاً لألحكام التالية:    

الدعوة إلنعقاد اجتامعات عامة   12.2

عىل املجلس العاملي:   12.2.1  

 

12.2.1.1   الدعوة النعقاد املؤمتر العاملي للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة     

طبقا ملا نصت عليه املادة الفرعية 1.21 بتلك املادة و تحديد ذلك يف إخطار      

االجتامع؛ و     

12.2.1.2    يجوز الدعوة لعقد إجتامع عام آخر للمنظامت األعضاء يف أي وقت.    

12.2.2       عىل املجلس العاملي الدعوة النعقاد إجتامع عام للمنظامت االعضاء بالجمعية العاملية    

للمرشدات يف أرسع وقت ممكن يف موعد أقصاه 06 يوماً يف حالة:    

12.2.2.1   تلقيها طلب للقيام بذلك من نصف عدد املنظامت االعضاء + 1؛ و    

  

12.2.2.2   أن ينص الطلب عىل الطبيعة العامة  لألعامل التي يتم التطرق اليها خالل     

االجتامع وأن يتم املصادقة عليها من قبل املنظمة العضو أو املنظامت األعضاء      

املقدمة للطلب.      
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يتعني عىل املجلس العاملي االمتثال لهذا القرار يف أرسع وقت ممكن ولكن يف موعد أقصاه    11.3.5  

06 يوماً من استالم هذا الطلب عندما:    

يكون االقرتاح ليس عبثياً أو مفتعالً وال يتضمن نرش مواد مسيئة؛   11.3.5.1   

يكون االقرتاح مكتوب بشكل واضح بحيث ميكن أن يعطى الصالحية للتنفيذ    11.3.5.2   

اذا تم املوافقة عليه من قبل املنظامت األعضاء؛ و     

أن يكون تنفيذ االقرتاح قانونياً يف حالة املوافقة عليه من قبل املنظامت    11.3.5.3   

االعضاء.      

ترسى أحكام املواد الفرعية 1.3.11 إىل 3.3.11 من تلك املادة عىل االقرتاح املقدم بناء عىل    11.3.6  

طلب املنظامت األعضاء.    

القرارات الواجب إتخاذها بطريقة معينة    11.4

أي قرار حول تعديل هذا النظام االسايس طبقاً للامدة 23 من هذا النظام االسايس    11.4.1  

)تعديالت النظام األسايس(.    

أي قرار خاص بإنهاء أعامل أو تصفية الجمعية العاملية طبقاً للامدة 33 من أحكام النظام      11.4.2  

األسايس    ) تصفية أو حل الجمعية طوعاً(.    

11.4.3   اي قرار يتعلق بدمج أو نقل التزامات الجمعية العاملية للمرشدات ألي منظمة خريية    

مسجلة أو أكرث طبقاً ملا ورد بأحكام قانون املؤسسات الخريية لعام 2011.     

يتم إصدار جميع القرارات الخاصة باألعضاء كاميل العضوية باعتبارها قرارات عادية     11.4.4  

باستثناء القرارات التي تتطلب اغلبية مختلفة مبوجب البند الفرعي 11.4. كام يتم اتخاذ     

القرارات التالية مبوجب قرار يصدر بأغلبية 57% من أصوات األعضاء كاميل العضوية خالل     

االجتامع العام للجمعية العاملية للمرشدات وهي القرارات املعنية بـ:    

سياسة واسرتاتيجية ومعايري الجمعية العاملية للمرشدات؛   )1(  

الخطوط العريضة للسياسة التي يتبعها املجلس العاملي خالل اجتامعات املنعقدة املؤمتر    )2(  

العاملي كل ثالث سنوات ؛    

لدى إقرار طلبات االلتحاق للعضوية مبوجب أحكام الفقرة الفرعية 01-1-4 -2 و 1-01-    )3(  

4-4، شامالً الطلبات من األعضاء منتسبي العضوية الراغبني يف أن يصبحوا أعضاء كاميل     

العضوية وتغيري الكيانات.   

)4(  إنهاء العضوية طبقاً ملا جاء باملادة الفرعية 10.4.3؛   

إعادة قبول العضوية طبقاً ملا جاء باملادة الفرعية 10.5؛   )5(  
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قرارات األعضاء   11

أحكام عامة   11.1

باستثناء تلك القرارات التي يلزم إتخاذها بطريقة معينة عىل النحو املشار إليه يف البند الفرعي 11.4    

من هذه املادة، ميكن أخذ قرارات املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات إما عن طريق    

التصويت يف إجتامع الجمعية العمومية كام موضح بالبند الفرعي  11.2 من تلك املادة أو من خالل قرار    

خطي عىل النحو الوارد بالبند الفرعي  11.3 بتلك املادة.   

إتخاذ قرارات عادية عن طريق التصويت     11.2

طبقاً للامدة الفرعية 11.4 لتلك املادة، يجوز إتخاذ أي قرار من قبل املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية    

للمرشدات وفتيات الكشافة عن طريق قرار يف إجتامع عمومي؛ حيث ميكن إصدار هذا القرار بأغلبية    

بسيطة  من األصوات املدىل بها خالل االجتامع ) شاملة األصوات التي أدلت عرب االقرتاع الربيدي أو    

اإللكرتوين (.   

إتخاذ قرارات عادية عن طريق قرار خطي دون انعقاد اجتامع عام     11.3

 

طبقاً ملا ورد بالبند الفرعي 14.4 من تلك املادة، يرسى القرار الخطي الذي          11.3.1  

اتفق عليه األغلبية البسيطة من جميع املنظامت األعضاء التي لها حق التصويت عليه     

والذي تم اقرتاحها باجتامع عام برشط:    

  

11.3.1.1   أن يتم ارسال نسخة من القرار املقرتح لجميع املنظامت األعضاء ممن لهم     

حق التصويت؛ و     

أن تديل األغلبية البسيطة للمنظامت األعضاء مبوافقتها عىل القرار يف وثيقة    11.3.1.2   

أو وثائق ترد اىل املكتب الرئييس يف غضون 82 يوماً بدءاً من تاريخ تداولها.      

عىل ان يتم التصديق عىل الوثيقة الدالة عىل موافقة املنظامت األعضاء بشأن      

قرار ما من خالل تنفيذها حسب اإلجراءات املعتادة أو بطريقة اخرى كام      

تبني الجمعية العاملية للمرشدات.      

قد يشمل القرار املدون عدة نسخ والتي تبدي منظمة عضو واحدة او أكرث موافقتها عليه.   11.3.2  

يقترص حق التصويت عىل القرار عىل املنظامت األعضاء التي هي منظامت أعضاء    11.3.3  

بالجمعية العاملية للمرشدات يف تاريخ التداول األول لالقرتاح وذلك عىل النحو املنصوص     

بالبند الفرعي 11.3.1.1 أعاله.    

ال يجوز ألقل من 03% من املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية أن تطلب من املجلس    11.3.4  

العاملي إعداد اقرتاح لقرار من قبل املنظامت االعضاء مبوجب قرار خطي دون انعقاد     

اجتامع عام لذلك.    
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10.10.1     من حق ومسؤولية وامتياز األعضاء كاميل ومنتسبي العضوية عىل سبيل املثال ال الحرص:  

 

الحفــاظ عىل املعايري املحددة للعضوية كام نصت عليه املادة الفرعية 10.1.2 و10.9.  )ا(   

االشرتاك يف اجتامعات املؤمتر العاملي واجتامعات املؤمترات اإلقليمية كل يف إقليمه،    )2(  

ومامرسة حقوق التصويت مبا يتناسب مع فئة العضوية املصنفني فيها.   

اإلسهام يف سياسة الجمعية العاملية التي صاغها املجلس العاملي؛  )3(  

ترشيح األشخاص للعمل باملجلس العاملي مبوجب املادة 14؛  )4(  

ترشيح األشخاص من أقاليمهم للعمل يف اللجان اإلقليمية مبوجب املادة 14؛  )5(  

تقديم أسامء األشخاص املحتمل تعيينهم يف اللجان؛   )6(  

الرتويج ليوم الذكرى العاملي واملساهمة فيه.  )7(  

)8(  املشاركة يف تجمعات الجمعية العاملية.   

دعم واستخدام مراكز الجمعية العاملية.  )9(  

دعم واستخدام خدمات املكتب العاملي، وكذلك املكتب اإلقليمي، يف حالة ما إذا كان    )10(  

مؤسساً، عىل النحو املوضح بالنظام األسايس واللوائح الداخلية؛   

)11(  تسلم املطبوعات والوثائق الصادرة عن املكتب العاملي.   

النظر يف:    

)12(   التعديالت املقرتحة التي تطرأ عىل النظام األسايس ولوائحه الداخلية ،   

التصويت عىل:    

تقرير الفرتة الثالثية والتقارير األخرى املقدمة من قبل املجلس العاملي؛     )13(  

)14(  العروض املقدمة من األعضاء كاميل العضوية الستضافة املؤمتر العاملي.  

باإلضافة اىل املسئوليات واالمتيازات الواردة بالبند الفرعي 1.01.001 أعاله، هناك حقوق       10.10.2  

وامتيازات خاصة باألعضاء كاميل العضوية وهي:    

املصادقة عىل موافقة املجلس العاملي عىل عضوية املنظامت األعضاء مبوجب البند الفرعي    )1(  

.10.1.4   

)2(  االعرتاف باألعضاء املنتسبني كأعضاء كاميل العضوية للجمعية العاملية مبوجب البند الفرعي    

.10.1.4   

انتخـاب أشخـاص للعمـل باملجلـس العـاملي كأمنـاء منتخبني طبقاً للامدة الفرعية 14.1.1.  )3(  

)4(  انتخاب أشخاص من أقاليمهم للعمل باللجان اإلقليمية  

)5(  التصويت عىل اعتامد املوازنة والحسابات التي تم مراجعتها باإلضافة إىل السياسة املالية    

العامة وخطط الجمعية العاملية للمرشدات عىل النحو الوارد باملادة الفرعية 14.4.5 )خ(   

تقديم عروض استضافة الجتامعات املؤمتر العاملي.   )6(  

)7(  املشاركة بشكل كامل يف حياة وأعامل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة.   

يجوز للمجلس العاملي تعديل الحقوق أو االلتزامات الخاصة بفئة من فئات العضوية    10.10.3  

بشكل مبارش أو غري مبارش.     
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10.9.1  العضو كامل العضوية هو املنظمة العضو التي تعمل بروح صادقة يف إطار حركة املرشدات    

والتي:    

أن تدفع سنوياً إىل الجمعية العاملية رسوم العضوية املتفق عليها مسبقاً من    )1(   

قبل املؤمتر العاملي. وسوف تكون رسوم العضوية املالمئة مستحقة الدفع      

سنوياً ابتداًء من أول يناير / كانون الثاين يف السنة الثانية لاللتحاق بالعضوية;    

لديها نظام أسايس يتضمن معايري العضوية الواردة باملواد الفرعية 10.1.2       )2(   

وهذه املادة الفرعية 10.9.1 واملتطلبات األخرى املالمئة الحتياجاتها، ويقدم      

النظام األسايس للمجلس العاملي إلقراره، عىل أن يعاد تقدميه للتصديق عليه      

كلام طرأت عليه أية تعديالت؛    

)3(  تسخر كافة املواد واملخصصات املالية من أجل تنفيذ أهداف حركة املرشدات     

وليس من أجل  املكسب املادي ألي شخص؛     

تعتمد اسام يتضمن كلمة “املرشدات” أو “فتيات الكشافة” أو أي اسم آخر      )4(   

يوافق عليه املجلس العاملي، وتتبع منهج حركة املرشدات وفتيات الكشافة؛    

تعمل وفقاً للمتطلبات املتعلقة بحقوق الطبع والنسخ/ امللكية الفكرية التي    )5(   

يقرها املجلس العاملي ووضع الزهرة الثالثية يف شارتها؛     

لديها منظمة مؤسسة جيداً تالئم احتياجات البلد وتعمل عىل املستوى    )6(   

الوطني وتتضمن:     

هيئة مركزية مسئولة متثل حركة املرشدات داخل البلد.  •   

برنامجا يستخدم طريقة حركة املرشدات ومصمم لتلبية احتياجات الفتيات    •   

والشابات من مختلف الفئات العمرية يف ظل قيادة مالمئة وكافية وبرنامج      

تدريبي مناسب.    

سياسات وخطط واضحة للتطور املستمر واإلدارة والشؤون املالية، مبنية عىل    •   

التقييم الذايت املستمر.    

)7(    تتحمل نصيبها من املسؤولية كعضو يف الجمعية العاملية للمرشدات مبا     

ذلك  مساهمتها يف أسلوب العمل اإلقليمي عىل النحو املبني بالنظام األسايس      

والالئحة الداخلية.     

أن تدفع سنوياً إىل الجمعية العاملية رسوم العضوية املتفق عليها مسبقاً من    )8(   

قبل املؤمتر العاملي. وسوف تكون رسوم العضوية املالمئة مستحقة الدفع      

سنوياً ابتداًء من أول يناير / كانون الثاين يف السنة الثانية لاللتحاق بالعضوية    

العضو املنتسب بالجمعية العاملية هو املنظمة الوطنية التي تستويف الرشوط املذكورة     10.9.2  

باملادة  الفرعية 10.9.1 أعاله فيام عدا الفقرة الفرعية 10.9.1)هـ( حيث مطلوب منها     

قدر أقل من التطور.     

حقوق ومسئوليات وامتيازات األعضاء كاميل العضوية ومنتسبي العضوية فيام ييل عرض لحقوق و     10.10

العضوية :  مسؤوليات واإلمتيازات الخاصة بجميع األعضاء كاميل أو منتسبي  
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قرار يصدر بأغلبية أصوات 57% من األعضاء كاميل العضوية باملؤمتر العاملي.     

وإذا رغبت املنظمة العضو املعنية يف طلب إعادة نظر يف القرار الصادر بشأن إنهاء    10.4.4  

عضويتها سيكون لها الحق يف الطعن عليه، من خالل املجلس العاملي، أمام األعضاء كاميل     

العضوية يف االجتامع القادم للمؤمتر العاملي. وال ميكن عمل طعن أخر.     

إعادة قبول العضوية   10.5

10.5.1      يجوز للمنظمة العضو السابقة أن تقدم طلب إلعادة إنضاممها لعضوية الجمعية العاملية    

للمرشدات، كام يجوز إعادة قبولها لعضوية منتسبة أو كاملة حسب طلب املنظمة العضو     

السابقة املقدم للجمعية العاملية للمرشدات بالشكل املطلوب من قبل املجلس العاملي     

ومبوجب إجراءات قبول العضوية ئنائية املراحل املقررة باملادة الفرعية 10.1.4 أعاله.     

تسجيل األعضاء   10.6

يف حالة:       10.6.1  

10.6.1.1    املوافقة عىل طلب الحصول عىل العضوية،    

 

تم إنهاء أي عضوية، أو   10.6.1.2   

تم تغيري أي تفاصيل مدرجة يف تسجيل أعضاء الجمعية العاملية للمرشدات   10.6.1.3   

ينبغي عىل املجلس العاملي القيام بتحديث سجل اعضاء الجمعية العاملية      

للمرشدات يف غضون 28 يوماً.     

رسوم العضوية       10.7

يجوز ان تطلب الجمعية العاملية للمرشدات من املنظامت االعضاء ان تقوم بدفع رسوم عضوية معقولة    

للجمعية العاملية للمرشدات.   

فئات العضوية     10.8

10.8.1      هناك فئتني للعضوية داخل الجمعية العاملية للمرشدات وهام كالتايل:   

العضوية الكاملة      10.8.1.1   

العضوية املنتسبة     10.8.1.2   

رشوط العضوية املتعلقة بفئات العضوية    10.9
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نقل العضوية     10.2

ال ميكن تحويل عضوية الجمعية العاملية للمرشدات ألي شخص آخر.   

التزامات األعضاء      10.3

عىل كل منظمة عضو بالجمعية العاملية للمرشدات مامرسة صالحياتها باعتبارها منظمة عضو تابعة    

للجمعية العاملية للمرشدات بالطريقة التي ترى أنها األرجح يف االرتقاء بأهداف الجمعية العاملية    

للمرشدات وفتيات الكشافة.   

إلغاء العضوية   10.4

 

تنتهي العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات إذا استقالت املنظمة العضو مبوجب إخطار    10.4.1  

كتايب للجمعية العاملية للمرشدات رشيطة أن يكون عدد األعضاء كاميل العضوية ال يقل     

عن ثالثة أعضاء بعد هذه االستقالة. ترسى فعالية االستقالة من يوم استالم املكتب العاملي     

لإلخطار الكتايب من قبل السلطة املختصة يف املنظمة العضو. ويتم إبالغ االستقالة لإلجتامع     

القادم للمجلس العاملي وخالل املؤمتر العاملي القادم.     

 

يتم النظر يف شطب العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات من قبل املجلس العاملي يف    10.4.2  

حال:    

أصبحت الجمعية العضو غري موجودة أو وقع تغيري أثر عىل املنظمة الوطنية    10.4.2.1   

بحيث مل تعد تلتزم برشوط العضوية املبينة باملواد الفرعية 10.1.2 و 10.9      

أدناه.     

مل تعد املنظمة العضو متتثل  ألي بند من بنود العضوية املنصوص عليها    10.4.2.2   

باملواد الفرعية 10.1.2 و 10.9 أدناه.      

إذا كان هناك أية مبالغ مستحقة السداد عىل املنظمة العضو غري مسددة    10.4.2.3   

كليا أو جزئيا ملدة عامني متتاليني عىل االقل  وعقب النظر من قبل املجلس      

العاملي، يتعني عىل املجلس العاملي إبالغ املنظمة العضو باألسباب التي      

دفعت  إىل شطب عضويتها. ويف حال اإلخفاق يف سداد رسوم عضويتها، يجوز      

للمجلس العاملي منحها إعفاء أو تأجيل لدفع رسوم العضوية.      

يف حالة عدم تطبيق املنظمة العضو للنصيحة املقدمة اليها أو إذا مل تكن املنظمة العضو    10.4.3  

ألي سبب من األسباب غري قادرة عىل الوفاء برشوط العضوية املنصوص عليها يف املواد     

الفرعية 10.1.2 و 10.9  أدناه يف إطار زمني يحدده املجلس العاملي، بعد أن يتم إخطار     

املنظمة العضو، ينظر املجلس العاملي يف وجوب إنهاء عضويتها أم ال. كام ينبغي إحالة     

هذا األمر اىل األعضاء كاميل العضوية خالل املؤمتر العاملي القادم. ومن ثم، يجوز لألعضاء     

كاميل العضوية إنهاء عضوية املنظمة العضو خالل انعقاد املؤمتر العاملي القادم مبوجب     
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ويشكلن  معاً منظمة عضو واحدة يك يستفيد أقىص عدد من الفتيات      

والشابات من العضوية بالجمعية العاملية للمرشدات.     

 

إجراءات ثنائية املراحل لقبول العضوية    10.1.4  

  

عىل املجلس العاملي النظر يف طلبات العضوية املقدمة كمرحلة أوىل؛ لذا يحق      10.1.4.1   

للمجلس العاملي القيام باآليت:     

قد يطلب عمل طلبات الحصول عىل العضوية بأي وسيلة معقولة يقرروها؛   )1(   

  

قد يرفض طلب الحصول عىل العضوية إذا رأى أن ذلك يف مصلحة الجمعية    )2(   

العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة؛      

)3(  أن يقدم، يف حال قراره رفض طلب الحصول عىل عضوية، أسباب رفضه إىل     

مقدم الطلب وذلك يف اقرب وقت ممكن ويف موعد أقصاه 09 يوماً من      

إتخاذ قرار الرفض وكذلك إعطاء مقدم الطلب فرصة الطعن ضد رفض طلب      

العضوية، وفقاً لتلك السياسات واإلجراءات الناشئة مبوجب اللوائح الداخلية      

بحسب ما يكون ساري املفعول من وقت آلخر؛ و    

)4(  أن ينظر بحيادية يف الطعن املقدم، وينبغي إخطار مقدم الطلب بقرارهم،     

لكن إذا اتخذ القرار بتأكيد رفض طلب العضوية يكون ذلك قراراً نهائياً.      

يف حال املوافقة عىل طلبات قبول العضوية من قبل املجلس العاملي، يتم    10.1.4.2   

النظر يف قبول طلبات العضوية من قبل املؤمتر العاملي. عىل أن ترسي      

العضوية فقط عند التصديق عليها من قبل إجتامع األعضاء كاميل العضوية      

خالل انعقاد املؤمتر العاملي القادم بقرار أغلبية 57% من األصوات التي يديل      

بها األعضاء كاميل العضوية باملؤمتر العاملي.    

10.1.4.3  ينبغي العمل بإجراء قبول العضوية ثنايئ املراحل املوضح بالبنود الفرعية     

10.1.4.1 و  10.1.4.2 يف حالة األعضاء منتسبي العضوية الذين يرغبون      

يف الحصول عىل العضوية الكاملة وكذلك يف حالة  التغيريات التي تؤثر عىل      

كيان املنظامت األعضاء عىل النحو الذي تنظمه اللوائح واألنظمة الداخلية      

للجمعية.     

عند تلبية اشرتاطات العضوية الكاملة، يجوز إدخال منظمة عضو جديدة    10.1.4.4   

للعضوية الكاملة مبوافقة األعضاء كاميل العضوية الذين يلتقون يف املؤمتر      

العاملي التايل باتخاذ قرار بأغلبية بنسبة %75 من األصوات التي يديل بها      

األعضاء كاملو العضوية يف مؤمتر عاملي    
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باملبادئ األساسية وتفي باملواثيق والقانون يف الصياغة املصدق عليها من قبل      

املجلس العاملي والتي تعكس القيم األساسية لهذا الرتاث؛     

تتبنى طريقة حركة املرشدات وفتيات الكشافة كام هو مبني باألنظمة    10.1.2.2   

األساسية للجمعية العاملية.     

ان يكون لديها عضوية:   10.1.2.3   

تطوعية منفتحة أمام جميع الفتيات والشابات دون متييز بسبب عقيدة      

جنسية، أو أية اعتبارات اخرى؛  دينية، ٍعرق،      

ان تتمتع بالسيادة الذاتية مع حرية صياغة سياستها ووضعها موضع التنفيذ؛   10.1.2.4   

ان تكون مستقلة عن أي منظمة سياسية وعن أي حزب سيايس؛   10.1.2.5   

أن تتبع الجمعية العاملية للمرشدات عىل النحو املرجو من قبل املجلس    10.1.2.6   

العاملي؛ و    

أن تخضع للتصديق من قبل إجتامع كامل األعضاء خالل انعقاد املؤمتر    10.1.2.7   

العاملي القادم والذي وافق عليه املجلس العاملي حسب املادة 10.1.4 أدناه.     

وتبني رشوط العضوية الخاصة مبختلف فئات املنظامت األعضاء بالبند الفرعي                 

10.9 أدناه.     

رشوط إضافية للعضوية   10.1.3  

ميكن فقط للمنظمة الوطنية ككل أن تكون منظمة عضو ؛ وبناء عليه ميكن    10.1.3.1   

االعرتاف مبنظمة  عضو  واحدة فقط يف أي بلد من البلدان.      

ميكن للمنظامت الوطنية للمرشدات / فتيات الكشافة واملنظامت الوطنية    10.1.3.2   

التي تضم مرشدات / فتيات كشافة وفتيان كشافة أن تصبح أعضاء. ويف      

الحالة االخرية، تكون املرشدات وفتيات الكشافة فقط هن املستفيدات من      

اإلنضامم للجمعية العاملية للمرشدات.      

قد تضم املنظمة العضو جمعيات أو مجموعات مختلفة رشيطة أن تضمن    10.1.3.3   

املنظمة العضو أن  كل جمعية أو مجموعة:    

تقبل وتلتزم برشوط العضوية عىل النحو املبني بالبنود الفرعية 10.1.2 و    )1(   

10.9؛     

توافق عىل التعاون مع غريها من الجمعيات الفرعية ) مبعنى أن جمعية    )2(   

تشكل مع جمعية أخرى أو أكرث منظمة وطنية واحدة( أو املجموعات      
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8     تضارب املصالح وتعارض الوالء 
يتعني عىل عضو املجلس العاملي القيام مبا ييل: 

إعالن طبيعة ومدى أي مصلحة، مبارشة أو غري مبارشة، التي تحصل عليها يف الصفقة املفرتحة أو عملية    8.1

الرتتيب  مع الجمعية العاملية للمرشدات أو الدخول يف أي معامالت تجارية أو ترتيبات ابرمتها الجمعية    

العاملية للمرشدات والتي مل تفصح عنها من قبل؛ وكذلك   

عدم حضور أي مناقشات للمجلس العاملي من املمكن ان ينشأ عنها تضارب يف املصالح بني مصلحتها    8.2

يف العمل مبفردها لتحقيق مصالح الجمعية العاملية للمرشدات وأي مصلحة شخصية ) مبا يف ذلك عىل    

سبيل املثال ال الحرص أي فائدة مالية(.   

ومن هذا املنطلق، يجب عىل أي عضوة من عضوات املجلس العاملي التي تتغيب عن املناقشات وفقاً    

لهذه املادة عدم التصويت أو عدم احتسابها ضمن النصاب القانوين يف أي قرار للمجلس العاملي يتعلق    

بهذا األمر.    

مسئولية العضوات لالسهام يف أصول الجمعية العاملية للمرشدات يف حال إنقضائها   9

إذا قامت الجمعية العاملية للمرشدات بتصفية أعاملها، لن تتوىل املنظامت األعضاء بالجمعية العاملية للمرشدات أي 

مسئولية لالسهام يف أصولها أو أي مسئولية شخصية لتسوية ديونها والتزاماتها القانونية. 

عضوية الجمعية العاملية للمرشدات   10

قبول األعضاء الجدد         10.1

األهلية    10.1.1  

إن عضوية الجمعية العاملية للمرشدات مفتوحة ألي منظمة وطنية تحقق، عىل نحو     

يُريض املجلس العاملي، رشوط العضوية الواردة باملادة الفرعية 10.1.2و املادة 10.9 أدناه،     

والتي من خالل تقدميها للحصول عىل العضوية، أشارت اىل موافقتها عىل أن تصبح منظمة     

عضو وعىل قبولها التزامات األعضاء املنصوصة باملادة  10.3 بتلك املادة.    

وميكن ان تكون املنظمة العضو هيئة متحدة أو جمعية منفردة.  وليس بإمكان أعضاء     

فرديني من املنظامت األعضاء أن يكن عضوات بالجمعية العاملية للمرشدات.     

رشوط العضوية   10.1.2  

مبوجب املادة الفرعية )10.1.3(، يتم فتح باب قبول املنظمة العضو بالجمعية العاملية     

للمرشدات أمام أي منظمة من املنظامت الوطنية التي:    

تحرتم الرتاث التاريخي لحركة املرشدات وفتيات الكشافة عىل النحو الوارد    10.1.2.1   
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أن يتم تحديد املبلغ أو الحد األقىص للمبلغ املدفوع للبضائع مبوجب موافقة خطية بني     7.3.1  

الجمعية العاملية للمرشدات وعضو املجلس العاملي أو الشخص ذات الصلة املقدم للبضائع     

) املورد(.     

 xأال يتجاوز املبلغ أو الحد األقىص للمبلغ املدفوع للبضائع ما هو معقول يف ظل الظروف  7.3.2  

الخاصة بتوريد البضائع املطلوبة.     

أن يقتنع األعضاء األخرين باملجلس العاملي أن مصلحة الجمعية العاملية للمرشدات يف    7.3.3  

التعاقد مع املورد بدالً من شخص ما ليس عضواً باملجلس العاملي أو شخص ذات صلة.      

وللوصول اىل هذا القرار، ينبغي عىل املجلس العاملي تحقيق التوازن بني مميزات التعاقد     

مع أحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص ذات صلة مقابل عيوب القيام بذلك.    

يتغيب املورد عن أي جزء من أجزاء أي اجتامع يتم مناقشة فيه عرض توقيع عقد أو    7.3.4  

الرتتيب معه فيام يتعلق بتقديم البضائع للجمعية العاملية للمرشدات.    

أال يصوت املورد عىل أي مسألة بهذا السياق ومل يتم عده عند احتساب ما إذا كان النصاب    7.3.5  

القانوين للمجلس العاملي حارضاً باإلجتامع.    

أن يتم تسجيل السبب وراء إتخاذ هذا القرار من قبل املجلس العاملي يف دفرت محرض   7.3.6  

االجتامع.    

 

أال تقوم أغلبية عضوات املجلس العاملي ثم عضوات املكتب العاملي بتلقي مكافأت أو    7.3.7  

أموال سمحت بها املادة )7(,    

7.4      يف املواد الفرعية )2.7( و )3.7( من تلك املادة: 

7.4.1          تشمل الجمعية العاملية للمرشدات أي رشكة يكون فيها للجمعية العاملية للمرشدات:   

لديها أكرث من 05 % من االسهم؛ أو   7.4.1.1   

تتحكم يف أكرث من %50  من حقوق التصويت املصاحبة لعدد االسهم؛ أو   7.4.1.2   

لديها الحق يف تعيني أحد أعضاء املجلس العاملي أو أكرث يف مجلس إدارة    7.4.1.3   

الرشكة     

7.4.2    “ والشخص ذات الصلة “  يعني أي شخص يف سياق التعريف املبني باملادة 43 ) التفسري(.  
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إال إذا أجيز الدفع أو الفائدة مبوجب املادة الفرعية 2.7 بتلك املادة، أو يتم السامح بها من     

قبل املحكمة أو لجنة خريية   ) املفوضية (. يف تلك املادة، يقصد باملنفعة املالية الفائدة     

سواء كانت مبارشة أو غري مبارشة التي إما أن تكون ماالً أو لديها قيمة نقدية.     

نطاق األعامل والصالحيات التي تجيز الفوائد لالمناء أو األشخاص ذات الصلة   7.2

يجوز لعضو يف املجلس العاملي أو أي شخص ذات صلة الحصول عىل فائدة من الجمعية    7.2.1  

العاملية للمرشدات باعتباره أحد املستفيدين من الجمعية العاملية للمرشدات رشيطة أال     

ينتفع أغلبية األمناء بهذه الطريقة.     

يجوز ألحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص ذات صلة إبرام عقد لتقديم الخدمات أو    7.2.2  

البضائع التي يتم التزويد بها فيام يتعلق بتقديم الخدمات للجمعية العاملية للمرشدات     

والتي يُسمح بها طبقاً وحسب الرشوط الواردة باملادة 581 حتى 881 من قانون الجمعيات     

الخريية لعام 1102.     

مبوجب املادة الفرعية رقم 3.7 من تلك املادة، ميكن ألحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص    7.2.3  

ذات صلة تزويد الجمعية العاملية للمرشدات بالبضائع التي مل يتم توفريها فيام له صلة     

بالخدمات املقدمة للجمعية العاملية للمرشدات بواسطة عضو باملجلس العاملي أو شخص     

ذي صلة.     

يجوز ألحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص ذات صلة الحصول عىل فائدة أو أموال تم    7.2.4  

إقراضه للجمعية العاملية للمرشدات بسعر معقول ومالئم والذي ينبغي أال يتجاوز السعر     

املرصيف لبنك إنجلرتا ) واملعروف أيضاً باملعدل االسايس ( .    

يجوز ألحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص ذات صلة الحصول عىل إيجار للعقارات    7.2.5  

املرخص بها من قبل األمني أو الشخص ذات الصلة للجمعية العاملية للمرشدات. ويجب     

أن يكون مبلغ اإليجار وغريها من رشوط عقد اإليجار معقولة ومناسبة. لذا، يتعني عىل     

عضو املجلس العاملي املختص االنسحاب من أي اجتامع يُطرح فيه عرض إيجار أو أي بنود     

أخرى خاصة باإليجار للمناقشة.     

يجوز ألحد أعضاء املجلس العاملي أو شخص ذات صلة املشاركة يف األنشطة التجارية    7.2.6  

املعتادة و أنشطة جمع األموال الخاصة بالجمعية العاملية للمرشدات بنفس الرشوط كأفراد     

من العامة.   

 

الدفع لتوريد بضائع فقط – الضوابط         7.3

قد تعتمد الجمعية العاملية للمرشدات واملجلس العاملي عىل السلطة والصالحية املخولة لها من قبل    

املادة الفرعية )7.2.3( من تلك املادة إذا تم اإليفاء بكل رشط من الرشوط التالية:   
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يخول ألحد أعضاء املجلس العاملي الدفع من أموال الجمعية العاملية للمرشدات أو يجوز    6.1.1  

سداد تلك األموال عن النفقات املعقولة التي تتحملها بشكل صحيح عندما تعمل باسم     

وبالنيابة عن لجمعية العاملية للمرشدات.    

يجوز لعضو من أعضاء املجلس العاملي االستفادة من غطاء تامني تعويضات األمناء الذي    6.1.2  

يتم رشائه عىل نفقة الجمعية العاملية للمرشدات وذلك طبقاً ومبوجب الرشوط املبينة يف     

املادة )189( من قانون الجمعيات الخريية لعام 2011.   

6.2  ال يجوز دفع أو نقل أي من إيرادات أو أموال الجمعية العاملية للمرشدات بشكل مبارش أو غري مبارش  

ألي منظمة  عضو تابعة للجمعية العاملية للمرشدات عن طريق التوزيع أو املكافأت أو خالف ذلك عن    

طريق األرباح. وذلك لن مينع املنظمة العضو التي ليست عضواً باملجلس العاملي من الحصول عىل ما    

ييل:   

6.2.1         فائدة من الجمعية العاملية للمرشدات بإعتبارها أحد املستفيدين بالجمعية العاملية    

للمرشدات؛   

أجور معقولة ومالمئة ألية بضائع أو خدمات مقدمة للجمعية العاملية للمرشدات.   6.2.2  

ليس هناك شئ يف هذه املادة مينع أي عضو من أعضاء املجلس العاملي أو األشخاص ذات الصلة من    6.3

الحصول عىل أي فائدة أو مال اجازته املادة )7(.    

 

الفوائد واملبالغ املقدمة ألعضاء املجلس العاملي واألشخاص ذات الصلة    7

7.1            أحكام عامة 

                 ال يجوز ألي عضو باملجلس العاملي أو األشخاص ذات الصلة القيام بااليت:

رشاء أو تلقي أي سلع أو خدمات من الجمعية العاملية للمرشدات برشوط تفضيلية عن    7.1.1  

تلك املطبقة عىل األفراد من العامة.    

بيع سلع، خدمات، أو أي فائدة يف أرايض خاصة بالجمعية العاملية للمرشدات   7.1.2  

أن يتم تعيني أو تلقي أي مكافأة من الجمعية العاملية للمرشدات،   7.1.3  

تلقي أي فوائد مالية اخرى من الجمعية العاملية للمرشدات.    7.1.4  
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فيام له صلة بالجمعية العاملية للمرشدات وموارد ها وأصولها وأخذ بوالص التأمني األخرى لحامية    

الجمعية العاملية للمرشدات، وموظفيها، ومتطوعيها، أو املنظامت األعضاء، إذا لزم األمر.   

تقديم تأمني تعوييض لتغطية املسئولية القانونية للمجلس العاملي أو أي مسئول آخر بالجمعية العاملية    5.5

للمرشدات،     

 

الذي يجوز مبوجب اي حكم من أحكام القانون أن يلصق بهم بشأن أي إهامل، تقصري،    5.5.1  

خيانة لألمانة، أو إخالل بواجب قد يتم إدانتها بالقيام به فيام يتعلق بالجمعية العاملية     

للمرشدات لكن ال ميتد ذاك اىل:    

 

أي مسئولية ناتجة عن سلوك يكون املجلس العاملي عىل دراية به، أو من    5.5.1.1   

املفرتض  أن   يكون عىل علم به بشكل معقول، وليس يف مصلحة الجمعية      

العاملية للمرشدات، أو حيث ال يكرتث به املجلس العاملي سواء كان هذا      

السلوك لصالح الجمعية العاملية للمرشدات أو ال,     

5.5.1.2  أي مسئولية لدفع تكاليف املالحقات الجنائية الدفاعية دون جدوى عن     

الجرائم الناجمة عن الغش أو الخداع أو سوء ترصف متعمد أو متهور      

للمجلس العاملي،     

 

5.5.1.3  أي مسئولية لدفع غرامة أو عقوبة تنظيمية.    

ويخول لها كذلك بيع أو تأجري أو الترصف بأي شكل من األشكال يف كل أو جزء من املوارد  الخاصة    5.6

بالجمعية العاملية للمرشدات. وملامرسة هذا الحق، ينبغي عىل الجمعية العاملية للمرشدات االلتزام    

باملواد )117( و )119( – )123( حسب االقتضاء من قانون الجمعيات الخريية لعام 2011 .   

تعيني ودفع أجور هيئة العاملني بشكل رضوري يك يتم تنفيذ عمل الجمعية العاملية للمرشدات. ويجوز    5.7

للجمعية العاملية للمرشدات توظيف أو دفع األجر لعضو من أعضاء املجلس العاملي للحد الذي يسمح    

فقط القيام بذلك مبوجب البند )7( )فوائد ومدفوعات املجلس العاملي واألشخاص ذات الصلة( برشط أن    

يخضع ذلك للرشوط الواردة بتلك البنود.   

إيداع أو استثامر أموال، تعيني مدير مايل محرتف، وكذلك وضع ترتيبات لعمل استثامرات أو غريها من    5.8

موارد  الجمعية العاملية للمرشدات التي تحمل اسم املرشح بنفس الطريقة وطبقاً لنفس الرشوط بينام    

يسمح ألمناء الثقة القيام بذلك مبوجب قانون األمناء لعام 2000.   

استعامل املوارد واألموال   6

ينبغي استغالل إيرادات وأموال الجمعية العاملية للمرشدات فقط نحو اإلرتقاء باالهداف التي    6.1

تسعى لتحقيقها.    
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الوعد األصيل  4.2

أقسم برشيف، عىل أن أبذل ما يف وسعي:       

ألن أودي واجبي نحو الله وامللك  1.  

                     أو نحو الله والوطن

أن أساعد الناس جميعا ويف جميع األوقات  2.  

أن أطيع قانون املرشدات  3.  

القانون األصيل  4.3

رشف املرشدة موثوق به.  1  

املرشدة مخلصة.  2.  

واجب املرشدة هو أن تفيد وأن تساعد اآلخرين.  3.  

املرشدة صديقة للجميع وأخت لكل مرشدة أخرى.  4.  

املرشدة دمثة األخالق.  5.  

املرشدة صديقة للحيوانات.  6.  

املرشدة مطيعة لألوامر.  7.  

املرشدة تبتسم وتغني يف كل الظروف الصعبة.  8.  

املرشدة مقتصدة.  9.  

املرشدة نقية يف تفكريها ويف كالمها ويف أفعالها.  10.  

السلطات   5
للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة الحق يف القيام بأي شئ لتعزيز أهدافها بشكل محسوب أو عريض أو 

يفيض إىل تحقيق ذلك والسيام صالحيات الجمعية العاملية للمرشدات التي تشمل حقها يف ما ييل: 

اقرتاض أموال وتحميل كل أو جزء من موارد ها كضامن لسداد األموال املقرتضة. لذا، فيتعني عىل    5.1

الجمعية العاملية للمرشدات االلتزام باملادتني 124 و 125 بقانون املؤسسات الخريية لعام 2011 إذا    

اقتىض األمر ذلك يف حال رغبتها يف رهن أرض.    

بيع، األخذ عىل سبيل اإليجار أو البدل، استئجار أو اقتناء أية موارد اخرى، وكذلك لها الحق يف إنشائها،    5.2

صيانتها، تحسينها، تغيريها أو تجهيزها لالستخدام.   

تقديم منح أو قروض من االموال وإعطاء ضامنات وأن تكون أو توفر الضامن ألداء العقود ومنح    5.3

صالحيات التوكيل عىل سبيل الضامن ألداء االلتزامات.  

طبقاً للبند الفرعي )6.2( أدناه، يحق للجمعية ضامن وتنظيم غطاء تأميني أيا كان نوعه وطبيعته    5.4
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يحكم هذا النظام األسايس أعامل الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ويحمي املبادئ األساسية لحركة 

املرشدات وفتيات الكشافة، املرتكزة عىل القيم الروحانية والتي تكرس جهودها يف تثقيف وتعليم الفتيات والشابات 

بفضل األسلوب الذي رسمه مؤسس الحركة

1          االسم  
.WAGGGS  وهو الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة )the CIO( اسم املنظمة الخريية املتحدة

2          املقر الوطني للمكتب الرئييس 
ينبغي أن يكون لدى الجمعية الخريية املتحدة مقراَ رئيسياً يف إنجلرتا أو ويلز؛ ويقع املكتب الرئييس   

للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة يف إنجلرتا. 

3          األهداف 

إن الهدف وراء تأسيس الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة WAGGGS هو تعزيز أهداف          3.1

حركة املرشدات وفتيات الكشافة من خالل تزويد الفتيات والشابات بفرص لتطوير أنفسهن عن طريق               

             القيادة واملواطنة املسئولة وتقديم خدمات داخل مجتمعاتهن وعىل مستوى العامل.  

ال يوجد شئ يف هذا النظام االسايس يسمح باستخدام موارد الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات    

الكشافة ألغراض ليست خريية وذلك مبوجب املادة )7( من قانون استثامرات الجمعيات الخريية واألمناء    

) اسكتلندا( يف 2005 واملادة )2( من قانون الجمعيات الخريية )إيرلندا الشاملية( عام 2008.  

املبادئ األساسية  4

إن املبادئ األساسية للجمعية العاملية هي مبادئ الحركة اإلرشادية كام يعرب عنها الوعد والقانون    4.1

األصليان واللذان وضعهام مؤسس الجمعية العاملية.  

النظام األسايس للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

مؤسسة كجمعية خريية متحدة

 لديها أعضاء لهم حق التصويت بخالف أمنائها

)منوذج النظام األسايس “للجمعية”(

تاريخ وضع النظام االسايس ) أخر تعديل(: 
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الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة
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أخرى خالف ذلك مجرد ترجمة.
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