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تحل هذه الوثيقة محل وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - أ: المقترحات المعدة للتصويت (النظام األساسي واللوائح
الداخلية) التي تم تعميمها عىل المنظمات األعضاء في مارس 2020 في نشرة المؤتمر العالمي رقم 5.

 
 أكثر تركيًزا وأقصر مدة عن

ٍ
وكما تم إبالغ المنظمات األعضاء في 9 مارس 2021 ، فإنه نظرًا إىل قرار عقد مؤتمرٍ عالمي

المعتاد ، ونظرًا إىل بعض القيود التي يفرضها عقد مؤتمر افتراضي عبر اإلنترنت ، فقد قـرر المجــلس العالمي عدم
تقديم بعض المقترحات المعدة للتصويت األصلية في الوقت الحالي.

مقدمة
إن النظام األساسي واللوائح الداخلية هي الوثائق األساسية الحاكمة للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة . تسرد هذه الوثيقة المقترحات المعدة

للتصويت ؛ لتعديل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة ؛ ليتم النظر فيها في المؤتمر العالمي السابع

والثالثين في يوليو 2021 . هناك عشرة مقترحات معدة للتصويت في المجموع.
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حالة المقترحات المعدة للتصويت التي تم تعميمها في عام 2020

لن يتم النظر في المقترحات المعدة لتصويت التالية في المؤتمر العالمي السابع والثالثين

رقم المقترح كما هو مدرج في
الوثيقة رقم 3- أ (مارس 2020)

 المقترح المعد للتصويت 3 

المقترح المعد للتصويت 17

المقترح المعد للتصويت 12

المقترح المعد للتصويت 5

المقترح المعد للتصويت  7

المقترح المعد للتصويت 4 

المقترح المعد للتصويت - ملخص

تبسيط هيكل العضوية - ويقترح إزالة فئة المنظمة العضو منتسبة العضوية وأن يكون
هناك فئة عضوية واحدة فقط في المستقبل وهي منظمة عضو .

محاضر جميع الجلسات في المؤتمرات العالمية - و يقترح تعديل عىل الالئحة الداخلية
الثالثة . وقد سحبت الحركة الكشفية السويسرية هذا المقترح المعد للتصويت.

مادة تُمكّن المنظمات األعضاء من التصويت بنظام الوكالة في االجتماعات العامة بما
في ذلك المؤتمر العالمي.

التغيير في فترة عضوية أعضاء المجلس العالمي – ويقترح تغيير فترة عضوية جميع
أعضاء المجلس العالمي من فترة واحدة مدتها ست سنوات إىل فترة مدتها ثالث

سنوات مع إمكانية إعادة انتخابهن لفترة ثالث سنوات أخرى.

التغيير في تكوين المجلس العالمي - ويقترح أن يكون هناك ضمان لتواجد أمينة واحدة
عىل األقل في المجلس العالمي من كل إقليم من أقاليم الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة الخمسة ، ولكن دون أن تكون هذه األمينة هي تلقائًيا الرئيسة

اإلقليمية.

معايير العضوية الخاصة بالسالمة – ويقترح مطلًبا دستوريًا من جميع المنظمات
األعضاء بأن يكون لديها "تدابير مناسبة للسالمة وحماية الطفل ". إن حماية الطفل

وسالمته أمر بالغ األهمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وللحركة .
وتنص سياسة العضوية المعتمدة في فبراير 2020 عىل التعليق التلقائي لعضوية أي

منظمة عضو تُهمل في هذا الصدد. سيعمل الفريق العالمي للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمات األعضاء لتبني وتنفيذ سياسات حماية

الطفل وسالمته وتحمل المساءلة بهذا الشأن.
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لقد انقضى الموعد النهائي لتقديم المقترحات المعدة للتصويت التي تؤثر عىل النظام األساسي
واللوائح الداخلية . وال يمكن اآلن تقديم أي مقترحات جديدة معدة للتصويت تؤثر عىل النظام

األساسي أو اللوائح الداخلية.

المقترحات المعدة للتصويت الواردة في هذا الملف

4 أبريل 2021
الموعد النهائي لتقديم المقترحات المعدة
للتصويت الغير متعلقة بالنظام األساسي

هو

 
25 أبريل 2021

الموعد النهائي: المالحظات والتعديالت
عىل االقتراحات الدستورية

 
26 مايو 2021

 سينظر المجلس العالمي بعد ذلك في
هذه المالحظات واإلفادات ثم يقوم
بتعميم نسخة نهائية من وثيقة
المقترحات المعدة للتصويت في

تواريخ مهمة
لقد انقضى الموعد النهائي لتقديم المقترحات المعدة

للتصويت التي تؤثر عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية .

وال يمكن اآلن تقديم أي مقترحات جديدة معدة للتصويت
تؤثر عىل النظام األساسي أو اللوائح الداخلية.

 
يدعو المجلس العالمي المنظمات األعضاء إىل مراجعة
المقترحات المعدة للتصويت في هذا الملف ، وإرسال

التعليقات ، والتعديالت المقترحة ، وأي أسئلة عبر البريد

اإللكتروني إىل askyourboard@wagggs.org في موعد
أقصاه 25 أبريل 2021 . سيقوم المجلس العالمي بعد ذلك

بدراسة هذه التعليقات ، ويعمم نسخة نهائية من وثيقة
المقترحات المعدة لتصويت في 26 مايو 2021. وذلك

بموجب المتطلبات الدستورية بتعميم أي مقترحات لتغيير

النظام األساسي أو اللوائح الداخلية للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة قبل 60 يوًما كاملة عىل األقل

من المؤتمر العالمي.
 

وإدراًكا بأنه ال يمكن إدخال أي تعديالت عىل المقترحات
المعدة للتصويت التي تؤثر عىل النظام األساسي واللوائح

الداخلية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة خالل
المؤتمر العالمي ، لن يتمكن المجلس العالمي من قبول أي
طلبات للتعديل مقدمة بعد 25 أبريل 2021 ؛ وذلك لضمان

وجود وقت كاٍف إلجراء أي تغييرات الزمة وإعداد النسخة
النهائية من وثيقة النظام األساسي واللوائح الداخلية

والمقترحات المعدة للتصويت المنقحة التي ستعمم في 26

مايو 2021.
 

سيتم أيًضا تعميم تفاصيل المقترحات المعدة للتصويت
األخرى التي قدمها المجلس العالمي والمنظمات األعضاء

والتي ال تؤثر عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية في 26
مايو 2021.
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الغرض من هذا التعديل هو تيسير إنشاء مجلس عالمي بحجم مثالي من األعضاء ، يسمح لهن

باإلضطالع بالمهام الموكلة لهن بشكل فعال، وبعقد اجتماعات فعالة.
 

طرح المجلس العالمي هذا المقترح ألول مرة في مارس 2020 ، قبل ظهور الجائحة العالمية ،
وبعد مراجعٍة لحوكمة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، شملت المجلس العالمي

ولجنة الحوكمة وأعضاء آخرين في الفريق العالمي واإلفادات الواردة من المنظمات األعضاء.
 

منذ يوليو 2020 ، والمجلس العالمي يعمل بحجم أصغر مكون من 11 أمينة ؛ بسبب التأخير في
إجراء انتخابات المجلس العالمي الستبدال أعضاء المجلس الستة الالتي تنحين من المجلس

عقب نهاية فترة خدمتهن . وأكدت تجربة المجلس العالمي الحالي وجهة نظره بأن مجلًسا عالمًيا

أصغر ، قادرٌ عىل أن يكون أكثر مرونة ، وأكثر مالءمة إلجراء مناقشات فعالة وصنع القرار ، وفي
نفس الوقت فإنه ال يزال يمثل الحركة بشكل مناسب . ويشعر المجلس العالمي أنه كان قادًرا

عىل إجراء مناقشات أكثر تواترًا وعمًقا ، مع مستويات أكبر من المشاركة والتعاون ، وأن لجان

المجلس قامت بدعمه باقتدار في صنع قراراته.

 
عند النظر في الحجم المثالي لمجلس إدارة ، يدرك المجلس العالمي أنه في بعض المنظمات
األخرى يمكن أن يكون المجلس أصغر بكثير من 11. غير أن المجلس يرى أنه من المهم عدم

تخفيض عدد األعضاء إىل أقل من 11 ؛ من أجل ضمان أن يظل المجلس عاكًسا لتنوع الحركة ،

ولإلبقاء عىل عبء عمل أعضاء المجلس في مستوى يمكن إدارته ، وليكون لدى المجلس
المهارات والخبرات الالزمة فيما بين أعضائه ؛ لالضطالع بدوره االستراتيجي ومسؤولياته بشكل

فعال.
 

المقترح المعد للتصويت:

لعالمي ا المجلس  حجم  تقليص   

المقترح المعد للتصويت 1: تقليص حجم المجلس العالمي

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات

الموافقة عىل المقترح بتقليص الحد األقصى لعدد أعضاء المجلس العالمي إىل 12
(أو 11، إذا لم يتم إقرار المقترح المعد للتصويت 4) ؛ و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقبة في نسخة النظام األساسي المتاحة هنا:
  النظام األساسي واللوائح الداخلية 

أ.

ب.

**
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أمينة - اثنتا عشر منهن منتخبات من قبل المنظمات األعضاء كاملة العضوية في المؤتمر العالمي
، وخمسة منهن رئيسات إقليميات يتم انتخابهن من قبل لجانهن اإلقليمية ، الالتي يتم انتخابهن

بدورهن من قبل المنظمات األعضاء كاملة العضوية في المؤتمرات اإلقليمية . وجميع أعضاء
المجلس العالمي السبعة عشر ، بغض النظـر عن كيفيـة انتخـابهن ، هن أمينات المؤسسة

الخيرية (الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة) ، ويتقاسمن المسؤولية عن المنظمة عىل
قدم المساواة.

 
إن المجلس العالمي بهذا الحجم منذ سنوات عديدة ، وقبل أن تصبح الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة منظمة

اعتبارية خيرية متحدة في عام 2014 وقبل نظامنا األساسي الحالي . ويدرك المجلس العالمي أنه
في معظم المؤسسات األخرى التي تماثل حجمنا وطبيعتنا ، فإنه من غير المعتاد وجود مجلس

بهذا الحجم . وبعد التفكير باستفاضة في التعليقات واإلفادات الحالية والسابقة ، والخبرات
والتجارب من داخل الحركة ، والمقارنة مع المنظمات األخرى المماثلة ، يوصي المجلس العالمي

المؤتمر العالمي بضرورة تقليص حجم المجلس العالمي إىل 12 أمينة كحد أقصى (أو 11 أمينة) ،
إذا لم يتم تمرير وإقرار المقترح 4).

 
 

 التشكيل المستقبلي المقترح والترتيبات االنتقالية
 

إذا تم إقرار هذا المقترح ، فسيكون تشكيل المجلس العالمي في المستقبل مكون من ستة
أعضاء مجلس عالمي يتم انتخـابهن من قبل المنظمات األعضاء كاملة العضوية في المؤتمر

العالمي ، باإلضافة إىل الرئيسات اإلقليميات الخمس . ولن يكون ذلك ساري المفعول إال بعد
اختتام المؤتمر العالمي في عام 2021 ، وبالتالي لن يؤثر عىل االنتخابات التي ستجرى في المؤتمر

العالمي السابع والثالثين.
 

من المقترح وضع ترتيبات انتقالية ؛ لتحقيق تقليص حجم المجلس العالمي عىل مدى فترتين
ثالثيتين . ولضمان االستمرارية في المجلس العالمي ، يُقترح انتخاب ثالثة أعضاء للمجلس

العالمي في المؤتمر العالمي الثامن والثالثين في عام 2023 ليحللن محل أعضاء المجلس الستة
الالتي سيتنحين في ذلك الوقت في نهاية فترة خدمتهن . سيؤدي هذا إىل جعل حجم المجلس
اإلجمالي المؤقت مكون من 14 عضو (أو ما يصل إىل 15 عضو إذا تم تمرير وإقرار المقترح 4)

للفترة الثالثية 2026-2023.
 

وفي المؤتمر العالمي التاسع والثالثين في عام 2026 ، ستتنحى ستة أعضاء أخريات من المجلس
العالمي في نهاية فترة خدمتهن ، وسيتم استبدالهن بثالثة أعضاء جدد في المجلس العالمي .
وبذلك سيكون حجم المجلس العالمي من المؤتمر العالمي التاسع والثالثين فصاعًدا مكون من

11 عضو (أو حتى 12 إذا تم تمرير وإقرار المقترح 4). وفي كل مؤتمر عالمي اعتباًرا من عام 2026
فصاعًدا ، ستكون هناك دورة من ثالثة أعضاء من المجلس العالمي يتنحين في نهاية فترة

خدمتهن ويتم انتخاب ثالثة أعضاء جدد للمجلس العالمي ليحللن محلهن.
 

الوضع الراهن
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كما أبرز تقرير الملك الرابع (جنوب إفريقيا) والمجلس الوطني للمنظمات التطوعية في إنجلترا
(NCVO) ، ال يوجد حجم "صحيح" أو حجم "خاطئ" لمجلس اإلدارة . فمن المقبـول عىل وجـه

العموم أن تكون كل مؤسسة خيرية مختلفة في حد ذاتها ، وبالتالي فإنها بحاجة إىل إنشاء هيكل
حوكمي مناسب الحتياجاتها. إالّ أنه في السنوات األخيرة كان هناك منحى تنازلي بشكل عام فيما

يتعلق بتقليص حجم المجلس في قطاع األعمال الخيرية ، وفي المنظمات ذات العضوية الدولية .
وأفادت أبحاث غير رسمية أن األمناء في المؤسسات التي خّفضت حجم مجلس إدارتها إىل أقل

من 15 عضو ، شهدت تحسًنا في أداء الحوكمة ، سواء عىل مستوى األمناء كأفراد أوعىل أداء
المجلس عىل نحٍو جماعي.

 
تشير إرشادات مفوضية الجمعيات الخيرية بالمملكة المتحدة إىل أنه "ينبغي أن يكون لدى أي
مؤسسة خيرية عدًدا كافًيا من األمناء لإلضطالع بواجباتهم بفعالية، ولكن ينبغي أالّ يكون عددهم

كبيرا بحيث يكون من غير العملي عقد اجتماعات أمناء فعالة ، يستطيع فيها الجميع المشاركة في
عملية صنع القرار. و نقترح أن يكون عدد األمناء 12 كحد أقصى". هذا تكرر أيضا في قواعد الحوكمة

للجمعيات الخيرية، التي اوصت بأن الحل المثالي هو أن يكون "المجلس كبير بما فيه الكفاية

بحيث يتسنى إنجاز المهام المناطة بالجمعية الخيرية ، وبحيث يمكن التعامل مع التغييرات التي

تطرأ عىل تشكيل المجلس دون التسبب في الكثير من التعطيل. وعادًة ما يعتبر مجلس مكون من
خمسة أمناء عىل األقل ولكن ال يزيد عن اثني عشر أمين من الممارسات الجيدة ".

منظمة إنقاذ الطفولة الدولية -  Save the Children International – 13 عضو مجلس 
اتحاد األمهات - Mothers’ Union (منظمة ذات عضوية عالمية) - 12 عضو مجلس 

المنظمة الدولية للمرأة - Womankind International - 11 عضو مجلس 
جائزة دوق أدنبره الدولية - Duke of Edinburgh International Award - 9 أعضاء

مجلس 

منظمة المعونة المسيحية - Christian Aid - 20 عضو مجلس كحد أقصى
منظمة اإلغاثة اإلسالمية العالمية -  Islamic Relief Worldwide - 6 أعضاء مجلس 

منظمة أطباء بال حدود الدولية -  Médecins Sans Frontières International- 14 عضو
مجلس 

WOSM World Scout - اللجنة الكشفية الدولية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية
Committee – 26 عضو ، لدى 12 عضو منهم فقط حق التصويت

وتُظهر عينة إرشادية للمنظمات الدولية األخرى ، مجموعة متنوعة من أحجام مجالس اإلدارة ،
بما في ذلك:

 

الدروس المستفادة من خارج الحركة

 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

"حذف كلمات "سبعة عشر" واستبدالها بـ "اثني عشر".3.13
حذف "اثنتي عشر" واستبدالها بـ "ستة"

تضاف "مع مراعاة البند 11.14 (الترتيبات االنتقالية)"

حذف "اثني عشر" واستبدالها بـ "ست"1.1.14

استبدال عبارة "ستشمل األمينات المنتخبات اإلثني عشر" بعبارة "يجب أن يشمل5.1.14
المجلس العالمي "

11.14
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كلّف المقترح رقم 32 ، والذي تم تمريره وإقراره في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في عام

2017 ، المجلس العالمي بمهمة إجراء تحقيق حول األسباب التي تجعل عدًدا متزايًدا من الفتيات
ال يترشحن لتولي مناصب الحوكمة و صنع القرار . وقد تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات
األعضاء وشاباتها. وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي من

شأنها أن تزيد بشكل كبير من عدد الشابات الالئي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار.
 

رحب المجلس العالمي بشدة بهذا التكليف وأنشأ فريًقا بحثًيا مكون من عشر شابات دون سن 30

عاًما ، ويمثلن األقاليم الخمسة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة . تواصل فريق
البحث المكون من شابات وخبيرات بحثيات من خارج الحركة مع ما يقرب من 3000 فرد

كمشاركات بالبحث - الغالبية العظمى منهن من الشابات.

 
عند مراجعة بيانات البحث ، تم تحديد أن 99 ٪ من جميع المشاركات بالبحث بما في ذلك

الشابات وأعضاء مجلس اإلدارة الوطني يعتبرن أن وجود شابات في مناصب صنع القرار أمرٌ مفيُد.

ووافقت 70٪ من جميع المشاركات في االستطالع ، بما في ذلك الشابات والقائدات الكبار وأعضاء

مجلس اإلدارة الوطني عىل أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى معين من الشابات في أدوار الحوكمة

وصنع القرار. كما أظهرت األدلة القائمة بشأن تمثيل المرأة بشكل عام ، أن تخصيص عدد محدد
من المقاعد أدى إىل زيادة نسبة النساء المنتخبات.

 
يقترح المجلس العالمي (عىل المدى المتوسط) إدراج بند في النظام األساسي للجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة يضمن عضوية ما ال يقل عن شابتين تحت سن الثالثين في المجلس

العالمي . المقصود من ذلك أن يكون ذلك بمثابة آلية انتقالية لتطبيع ترشيح وانتخاب الشابات في
المجلس العالمي . واالقتراح هو أن يتم مراجعة تنفيذ هذا البند بعد ثالث فترات ثالثية ، حيث

يمكن خالل ذلك الوقت الشعور بأن هذا البند في النظام األساسي لم تعد هناك حاجة إليه ؛ ألن
التغيير المستدام قد تحقق . عىل الشابات دون سن الثالثين استيفاء جميع المعايير المطلوبة في
أعضاء المجلس العالمي ويجب أال يُنظر إليهن عىل أنهن أقل تأهيالً من أي عضو أخرى بالمجلس

العالمي.
 
 
 

المقترح المعد للتصويت

المجلس في  لتنوع  ا ضمان   
لعالمي  ا

المقترح المعد للتصويت 2: ضمان التنوع في المجلس العالمي – النساء دون سن 30

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

 

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات:

الموافقة عىل إدراج شرط أن يضم المجلس العالمي عضوتين عىل األقل دون سن
الثالثين من العمر؛ و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا:
   النظام األساسي واللوائح الداخلية 

**

أ.

ب.
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يرى المجلس العالمي أنه من المهم االستجابة ألصوات الحركة ، والتصرف بناًءا عىل رغبتهم في
مجلس عالمي متنوع وشمولي . هذا المقترح ال يزيد عن كونه أحد التدابير الهادفة إىل زيادة مشاركة

الشابات دون سن 30 في عملية صنع القرار عىل المستوى العالمي . عقب نتائج المشروع البحثي ،

سيتم أيًضا اقتراح عدد من المقترحات غير ذات الصلة بالنظام األساسي ؛ لضمان اتباع نهج كلّي
وشامل لمعالجة العقبات وضمان المشاركة الهادفة للشابات داخل الحركة.

 

 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

استبدال عبارة " شابة واحدة عىل األقل دون سن الثالثين في وقت االنتخاب" بعبارة5.1.14
"شابتين عىل األقل دون سن الثالثين في وقت االنتخاب".

بند جديد يشرح كيفية التعامل مع الموقف عند استالم ترشيحات غير كافية للوفاء6.1.14
بالحد األدنى المطلوب في بند 5.1.14 (أعاله)

استبدال البند األصلي رقم 1.4.14 بصياغة جديدة تتعلق بالتعامل مع الشواغر في4.14
المجلس العالمي.
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، المجلس العالمي بمهمة إجراء تحقيق حول األسباب التي تجعل عدًدا متزايًدا من الفتيات ال
يترشحن لتولي مناصب الحوكمة و صنع القرار . وقد تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات

األعضاء وشاباتها. وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي من

شأنها أن تزيد بشكل كبير من عدد الشابات الالئي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار.
 

رحب المجلس العالمي بشدة بهذا التكليف وأنشأ فريًقا بحثًيا مكون من عشر شابات دون سن 30

عاًما ، ويمثلن األقاليم الخمسة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة . تواصل فريق
البحث المكون من شابات وخبيرات بحثيات من خارج الحركة مع ما يقرب من 3000 فرد

كمشاركات بالبحث - الغالبية العظمى منهن من الشابات.

 
عند مراجعة بيانات البحث ، تم تحديد أن 99 ٪ من جميع المشاركات بالبحث بما في ذلك

الشابات وأعضاء مجلس اإلدارة الوطني يعتبرن أن وجود شابات في مناصب صنع القرار أمرٌ مفيُد.

ووافقت 70٪ من جميع المشاركات في االستطالع بما في ذلك الشابات والقائدات الكبار وأعضاء

مجلس اإلدارة الوطني عىل أنه يجب أن يكون هناك حد أدنى معين من الشابات في أدوار الحوكمة

وصنع القرار . وتظهر نتائج االستبيان أيًضا أن ما يقرب من نصف الشابات أعربن عن رغبتهن في
تولي إما دور في لجنة إقليمية أو مجموعة عمل إقليمية في المستقبل . كما أظهرت األدلة القائمة
بشأن تمثيل المرأة بشكل عام ، أن تخصيص عدد محدد من المقاعد أدى إىل زيادة نسبة النساء

المنتخبات.

 
يقترح المجلس العالمي (عىل المدى المتوسط) إدراج بند في النظام األساسي للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة يشجع عىل انتخاب ما ال يقل عن شابتين تحت سن الثالثين في

اللجان اإلقليمية . المقصود من ذلك أن يكون ذلك بمثابة آلية انتقالية لتطبيع ترشيح وانتخاب
الشابات في اللجان اإلقليمية . واالقتراح هو أن يتم مراجعة تنفيذ هذا البند بعد ثالث فترات ثالثية

، حيث يمكن خالل ذلك الوقت الشعور بأن هذا البند في النظام األساسي لم تعد هناك حاجة إليه ؛
ألن التغيير المستدام قد تحقق . عىل الشابات دون سن الثالثين استيفاء جميع المعايير المطلوبة
في أعضاء اللجنة اإلقليمية ، ويجب أال يُنظر إليهن عىل أنهن أقل تأهيالً من أي عضو أخرى باللجنة

اإلقليمية.

المقترح المعد للتصويت

للجان ا في  لتنوع  ا ضمان   
اإلقليمية 

المقترح المعد للتصويت 3: ضمان التنوع في اللجان اإلقليمية – النساء دون سن 30

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

 

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات:

الموافقة عىل إدراج شرط بأن تضم كل لجنة إقليمية منتخبة حديًثا   عضوتان عىل
األقل دون الثالثين من العمر (قدر اإلمكان)؛ و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا: 
 النظام األساسي واللوائح الداخلية 

**

أ.

ب.
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يرى المجلس العالمي أنه من المهم االستجابة ألصوات الحركة ، والتصرف بناًءا عىل رغباتهم .
ويدرك المجلس العالمي أن بعض األقاليم عبرالحركة لديها بالفعل آليات لضمان مشاركة عدٍد كبيرٍ
من الشابات بنشاط في ساحات صنع القرار ، ويأمل في إثبات القيمة التي يحققونها من جراء هذا

األمر، من خالل هذا المقترح ومن خالل تشجيع األقاليم األخرى عىل اتخاذ إجراء.
 

هذا المقترح ال يزيد عن كونه أحد التدابير الهادفة إىل زيادة مشاركة الشابات دون سن 30 في
عملية صنع القرار عىل المستوى اإلقليمي . عقب نتائج المشروع البحثي ، سيتم أيًضا اقتراح عدد

من المقترحات غير ذات الصلة بالنظام األساسي ؛ لضمان اتباع نهج كلّي وشامل لمعالجة العقبات
وضمان المشاركة الهادفة للشابات داخل الحركة ، بما في ذلك هؤالء الشابات الالتي سيتم

انتخابهن باللجان اإلقليمية.
 

 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

حذف " شابة واحدة " واستبدالها بـ "شابتين"1.21
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يقترح المجلس العالمي إضافة بند في النظام األساسي يسمح للمجالس العالمية المستقبلية
بتعيين عضو إضافي في المجلس إذا تبين وجود حاجة خاصة لذلك.

 
في أي مجلس منتخب بالكامل ، هناك إحتمال لوجود فجوة في إحدى المهارات أو المنظورات

السائدة. عند إنضمام أعضاء جدد إىل المجلس، تقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
بإجراء تدقيق في المهارات ؛ لتحديد نقاط القوة والمهارات المتوفرة في المجلس ، وتحديد أي
مجال قد يحتاج إىل تعزيز. هذا األمر يعكس أفضل الممارسات ، إالّ إنه ليس لدى المجلس في

الوقت الراهن آلية لسد تلك الفجوة . ولقد خرج المجلس الحالي بنتيجة أنه في حالة قيام مجلس

عالمي مستقبلي بتحديد فجوة معينة في إحدى المهارات أو المنظورات ، فإن إتاحة فرصة اختيار
عضو إضافي في المجلس من شأنه أن يُمكّن المجلس من ضمان امتالكه التشكيلة الصحيحة من

المهارات والمنظورات والخبرات التي يحتاج إليها للعمل بشكل فعال خالل الفترة الثالثية . فعىل

سبيل المثال ، قد يجد المجلس أنه ال يوجد من بين أعضائه من لديها الخبرة الالزمة في أحد
المجاالت ذات األولوية المطلوبة لتنفيذ استراتيجية الجمعية العالمية للمرشدات وفتيـات

الكشافـة خالل الفترة الثالثية ، بما في ذلك مجاالت مثل تنمية الموارد ، أو التكنولوجيا الرقمية ، أو
االتصاالت ، أو التعليم غير الرسمي.

 
عقب اتفاق المجلس العالمي عىل الحاجة إىل التوظيف ، من المتصور أن تكون هذه األمينة ، بقدر

اإلمكان ، عضًوا في منظمة عضو بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، ويتم تحديدها
من خالل عملية دعوة مفتوحة . وفي حالة فقط إذا لم تتمخض هذه العملية عن شخصية تتمتع
بالمهارات المطلوبة ، فمن المحتمل أن يبحث المجلس خارج المنظمات األعضاء . ولكي يكون

عمل المجلس العالمي فعاالً، ومن أجل إعطاء مساهمة الشخصية المختارة وزنًا متساويًا مع
زميالتها أعضاء المجلس العالمي ، من المهم أن تكون الشخصية المختارة عضًوا لها حق التصويت.

 

المقترح المعد للتصويت

بند  – لعالمي  ا المجلس  تشكيل   
في إضافي  عضو  اختيار  بخصوص 

لعالمي ا المجلس 
المقترح المعد للتصويت 4: تشكيل المجلس العالمي – بند بخصوص اختيار عضو إضافي في

المجلس العالمي

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

 

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات:

الموافقة عىل إضافة بند دستوري يُمكّن المجلس العالمي من اختيار عضو إضافي
في المجلس إذا تبين أن هناك حاجة إىل تلك العضو لسد ثغرة في المهارات أو

المنظور؛ و
الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر
كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا:

  النظام األساسي واللوائح الداخلية 

**

أ.

ب.
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 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

إضافة عبارة "وأمينة واحدة مختارة وفُقا للبند 5.14"3.13

بند جديد كما يلي:3.13
 

يجوز للمجلس العالمي ، في أي وقت ، اختيار فرد واحد كعضو إضافي في المجلس
العالمي تتمتع بحقوق التصويت الكاملة (األمينة المختارة) ، إذا ما تم تحديد فجوة

كبيرة في المهارات و / أو الخبرات . وفيما يتعلق بأي أمينة مختارة:
 

1.5.14 ينبغي أن تكون ، كلما أمكن ذلك ، عضًوا بمنظمة عضو ؛

2.5.14 يتم تعيينها لفترة تصل إىل 3 سنوات ، وعند التقاعد تكون مؤهلة للتعيين
لفترة أخرى تصل إىل ثالث سنوات (عىل أال تتجاوز 6 سنوات في المجموع).
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يهدف "البند التمكيني" المقدم بموجب هذا المقترح إىل توفير قدر أكبر من المرونة للجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لعقد مؤتمرها العالمي واجتماعاتها العامة األخرى ، وإىل أن
تكون أكثر مرونة في االستجابة للظروف الخارجة عن سيطرتها.

 
لقد حالت الجائحة العالمية دون انعقاد مؤتمر عالمي مادي عىل مدى فترة طويلة ، مما أظهر

الحاجة إىل أن يكون لدى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وسائل بديلة تحت تصرفها
لصنع القرار بشكل فعال . ال يسمح النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

حالًيا بعقد اجتماعات عامة افتراضية ، ولذلك كان عىل المجلس العالمي االعتماد عىل أحكام مؤقتة
واستثنائية في قانون المملكة المتحدة لعقد االجتماع العام في ديسمبر 2020 ، والمؤتمر العالمي

في يوليو 2021 . ال يمكن ضمان هذه األحكام في المستقبل ، ولذلك فمن الحكمة ضمان أن تنص
وثيقتنا الحاكمة عىل ذلك.

 
يتعلق هذا المقترح بضمان قدرة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل التصرف

بشكل أفضل في الظروف الصعبة ، وذلك لتيسير عملية صنع القرار عىل نحٍو أفضل.
 

يدرك المجلس العالمي ويقدر المخاوف التي أعربت عنها عدد من المنظمات األعضاء في االجتماع
العام في ديسمبر 2020 بشأن تمكين المشاركة عن بُعد دون أي شروط . ويود المجلس العالمي أن

يُطمئن المنظمات األعضاء إىل أن األحكام المقترحة تتيح إمكانية المشاركة عن بُعد ، ولكنها ال
تمنح المنظمات األعضاء حًقا في حضور أي من االجتماعات العامة أو جميعها عن بُعد بشكل

تلقائي . ولن يتم استخدام هذا الحكم إال في الظروف التي يرى فيها المجلس العالمي أنه في صالح
المنظمة.

 
 في نهجنا المتبعفي عقد المؤتمرات العالمية .

ٍ
الغرض من هذا المقترح ليس إحداث تغييرٍ جوهري

إن المؤتمر العالمي في عام 2021 يُعقد عبر اإلنترنت بسبب الضرورة ، لكن المجلس يأمل بشدة
أن يعود المؤتمر العالمي الثامن والثالثون في عام 2023 ليعقد بشكل مادي.  

المقترح المعد للتصويت

بعد عن  المشاركة  بخصوص  بند   
لعالمي ا المؤتمر  في 

المقترح المعد للتصويت 5: بند بخصوص المشاركة عن بعد في المؤتمر العالمي

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

 

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات:

الموافقة عىل وضع نص في النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة لتسهيل تقديم اإلجتماعات العامة عن بُعد في المستقبل، أي لتمكين

المنظمات األعضاء من المشاركة والتصويت في المؤتمرات العالمية دون حضور
شخصي فعلي، وذلك من خالل استخدام التكنولوجيا؛ و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا:
  النظام األساسي واللوائح الداخلية 

**

أ.

ب.
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 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

2.3.3.12

1.8.12

3.8.12

4.8.12

5.8.12

2.8.12

8.12

إضافة الكلمات التالية في نهاية البند الفرعي 2.3.3.12 : "(الذي ال يلزم أن يكون عنوانًا
ماديَا)" بحيث ينص البند الفرعي عىل ما يلي:

"يحدد العنوان الذي سيعقد فيه االجتماع (والذي ال يلزم أن يكون عنوانًا ماديًا)"

يكون الشخص قادًرا عىل ممارسة حق التحدث في اجتماع عام عندما
يكون ذلك الشخص في وضع يسمح له بالتخاطب مع جميع

الحاضرين لالجتماع ، أثناء االجتماع ، معبرًا عن أي معلومات أو آراء
لدى هذا الشخص بشأن أعمال اإلجتماع.

يجوز للمجلس العالمي اتخاذ أي ترتيبات يراها مناسبة لتمكين
الحاضرين في اجتماع عام من ممارسة حقوقهم في التحدث أو
التصويت فيه . قد يشمل ذلك اتخاذ الترتيبات الالزمة لحضور

المنظمات األعضاء إجتماع عام عبر التلفزيون أو الوسائل اإللكترونية

أو االفتراضية األخرى ، شريطة أن يتمكن جميع الحاضرين عن بعد من
التعريف عن أنفسهم بشكل آمن ، ومتابعة وقائع االجتماع ، واإلدالء

بأصواتهم عبر اإلنترنت أو بطريقة أخرى خالف ذلك تكون مقبولة من
قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

عند تحديد الحضور في اجتماع عام ، ليس من المهم ما إذا كانت أي
منظمتين عضوين أو أكثر من المنظمات األعضاء تحضره في نفس

المكان مع بعضها البعض.

عند تواجد شخصان أو أكثر ليسوا في نفس المكان مع بعضهم
البعض في اجتماع عام ، إذا كانت ظروفهم عىل هذا النحو ، وكان

لديهم (أو من المقرر أن يكون لديهم) حق التحدث والتصويت في
ذلك االجتماع ، فإنهم قادرون (أو سيكونون قادرين) عىل ممارسة ذلك

الحق.

يكون الشخص قادًرا عىل ممارسة حق التصويت في اجتماع عام
عندما:

1.2.8.12يكون ذلك الشخص قادًرا عىل التصويت ، أثناء االجتماع ،
عىل القرارات المطروحة للتصويت في االجتماع ، و

2.2.8.12يمكن أن يؤخذ تصويت ذلك الشخص في االعتبار في نفس
الوقت مع أصوات جميع األشخاص اآلخرين الذين يحضرون االجتماع

، عند تحديد ما إذا كان سيتم تمرير مثل هذه القرارات والموافقة
عليها أم ال. 

بند جديد عىل النحو التالي:
8.12   الحضور والتحدث في االجتماعات العامة
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المقترح المعد للتصويت

اإلقليميات لرئيسات  ا نائبات 
اإلقليمية للجنة  ا وأعضاء 

المقترح المعد للتصويت 6: نائبات الرئيسات اإلقليميات وأعضاء اللجنة اإلقليمية

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

أن يتم تعديل البند 4.21 من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
عىل النحو التالي:

 

الحيثيات:

4.21  تنتخب اللجنة اإلقليمية من بين أعضائها رئيسة إقليمية. وتنتخب أيًضا كل
لجنة إقليمية، من بين أعضائها، نائبة للرئيسة . [ في حالة عجز الرئيسة اإلقليمية عن

حضور اجتماع المجلس العالمي، يجوز للمجلس العالمي دعوة نائبة الرئيسة
اإلقليمية أو عضو آخر من اللجنة اإلقليمية للحضور بدالً من الرئيسة اإلقليمية، دون

أن يكون لها حق التصويت.]

**

في المؤتمر العالمي السادس والثالثين الذي انعقد في دلهي بالهند في سبتمبر 2017، أقرت
المنظمات األعضاء المقترح التالي الذي أحدث تغييرًأ في النظام األساسي واللوائح الداخلية

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة:

القرار رقم 8
يتم تعديل البند 4.21 من النظام األساسي عىل النحو التالي: "تنتخب اللجنة

اإلقليمية من بين أعضائها رئيسًة إقليميًة. وتنتخب أيًضا كل لجنة إقليمية ، من بين
أعضائها، نائبًة للرئيسة. في حالة عجز الرئيسة اإلقليمية عن حضور اجتماع للمجلس
العالمي، تحضر نائبة الرئيسة اإلقليمية بدالً من الرئيسة اإلقليمية، مع إعطائها حق
التصويت. في حالة عدم تمكن كل من الرئيسة اإلقليمية ونائبة الرئيسة اإلقليمية
من حضور إجتماع المجلس العالمي، يجوز للمجلس العالمي دعوة عضو آخر من
اللجنة اإلقليمية لحضور االجتماع ، وسيكون لهذه العضو الحق في التصويت ".

لقد تبين أن هذا البند ال يتوافق مع قانون الجمعيات الخيرية في إنجلترا وويلز، التي تم تسجيل
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ضمنها . إن أمينات الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة (أعضاء المجلس العالمي) يتحملن المسؤولية القانونية عن تسيير شئون

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وإدارتها ، ومن الناحية القانونية ال يمكنهن تفويض
سلطتهن العامة في اتخاذ القرارات. لذلك ، ال يمكن للرئيسة اإلقليمية ، أو إحدى أمينات

المؤسسة الخيرية ، تمرير حقوق التصويت إىل نائبة الرئيسة أو أي عضو آخر في اللجنة اإلقليمية.
 

لذلك، يقترح المجلس العالمي تعديالً عىل البند 4.21 بما يفيد بأنه في حالة عجز الرئيسة اإلقليمية
عن حضور اجتماع للمجلس العالمي ، فال يزال للمجلس العالمي أن يختار دعوة نائبة الرئيسة
اإلقليمية أو عضوا أخرى من اللجنة اإلقليمية للحضور بدالً من الرئيسة اإلقليمية عند الحاجة ،

ولكن لن يكون ألي منهما حق التصويت.
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 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

حذف " في حالة عجز الرئيسة اإلقليمية عن حضور اجتماع للمجلس العالمي، تحضر4.21

نائبة الرئيسة اإلقليمية بدالً من الرئيسة اإلقليمية، مع إعطائها حق التصويت. في حالة
عدم تمكن كل من الرئيسة اإلقليمية ونائبة الرئيسة اإلقليمية من حضور إجتماع

المجلس العالمي، يجوز للمجلس العالمي دعوة عضو آخر من اللجنة اإلقليمية لحضور

االجتماع ، وسيكون لهذه العضو الحق في التصويت ".
 

واستبدالها بـ : [ في حالة عجز الرئيسة اإلقليمية عن حضور اجتماع المجلس العالمي،
يجوز للمجلس العالمي دعوة نائبة الرئيسة اإلقليمية أو عضو آخر من اللجنة اإلقليمية

للحضور بدالً من الرئيسة اإلقليمية ، دون أن يكون لها حق التصويت.]
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المقترح المعد للتصويت

زالة وإ الصياغة  توضيح 
لتناقضات ا

المقترح المعد للتصويت 7: توضيح الصياغة وإزالة التناقضات

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي: 

الحيثيات:

**

منذ طرح النظام األساسي واللوائح الداخلية في عام 2014 ، تم تحديد عدد من التعديالت البسيطة
المطلوبة عىل الصياغة ؛ لتوضيح المعنى و / أو إزالة التناقضات ، وتفادي احتمالية التباين في
تفسير بعض البنود. وكلف المجلس العالمي لجنة الحوكمة بمراجعة النظام األساسي واللوائح

الداخلية بشكل كامل من أجل تحديد البنود ذات الصلة التي تتطلب توضيحا أو تعديال بسيط.

اإلقرار بضرورة إجراء بعض التعديالت التحريرية عىل النظام األساسي ؛ لزيادة
الوضوح وإزالة التناقضات وتفادي احتمالية التباين في تفسير النص، و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا: 
  النظام األساسي واللوائح الداخلية 

أ.

ب.

 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
مالحظات/حيثياتاإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

استبدال "االحتياجات1.9.10 (و)
الوطنية في عملها" بـ
"احتياجات أعضائها" ،

وحذف "مؤسسة عىل نحو

جيد"

"مؤسسة عىل نحو جيد" توصيف غير موضوعي
للجودة يمكن أن يعتمد عىل السياق الثقافي . عند

تقييم منظمة عضو محتملة ، ستقوم الجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بتقييمها ؛

للتأكد من أن لديها قابلية لالستمرار، وأنها مناسبة
في الدولة ، وتناسب احتياجات أعضائها.
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مالحظات/حيثياتاإلقتراح البند الفرعي
من النظام
األساسي

1.3.1.10

3.4.10

6.14

7.14 و 8.14

3.1.16

10.21

34

34

34

34

حذف "فقط للمنظمة الوطنية

ككل أن تكون منظمة عضو"

تعديل البند الفرعي ليشمل
إشارة إىل تعليق العضوية.

حذفه بالكامل

تحديث الصياغة

حذف "عامين" واستبدالها بـ

"اثني عشر شهراً"

بند جديد

يعدل ليقول "العدد األعىل
التالي من األصوات"

حذف تعريف خدمات اإلصالح

االنتخابي

إضافة الكلمات : ".... أعضاء
الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة ألغراض قانون

الجمعيات الخيرية لعام 2011 ،

واللوائح العامة، ولوائح الحل ،
وتضم المنظمات الوطنية التي

"...

حذف "المركز العالمي الخامس"

واستبداله بـ " كوسافيري "

هذه الصياغة يمكن أن تكون مضللة ، وال تعكس دائًما
الواقع . عىل سبيل المثال ، في منظمات الكشافة

والمرشدات SAGNOs ، فإنه ليس جميع أعضاء هذه

المنظمات يصبحون أعضاًءا بالجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة ، كما أن هناك بالفعل

العديد من النقاط بالنظام األساسي (وبالتحديد 2.1.1.10)
حيث تم تحديد أنه ال يمكن لألعضاء الفرديين في

المنظمات األعضاء أن يكونوا أعضاًءا مستقلين في

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

عىل الرغم من أن سياسة تعليق وإلغاء العضوية يتم

العمل بها بالفعل، فإن إمكانية تعليق عضوية إحدى
المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة قبل إلغائها لم يتم اإلشارة إليه في

النظام األساسي الحالي.

كان هذا ضروريًا فقط عند اعتماد النظام األساسي في عام
2014 خالل فترة تحول المنظمة إىل منظمة اعتبارية

خيرية متحدة جديدة ، وباإلمكان اآلن إلغاؤه.

أعيد صياغتهما ليعكسا حذف بند 14.6

بما أن المجلس العالمي يعقد إجتماعاته أربع إىل خمس
مرات في السنة عىل األقل، فإن فترة عامين تبدو فترة

طويلة للغاية للسماح لعضو في المجلس العالمي
بالتغيب دون إذن أو سبب معقول. 

توضيح أن أي موظفة بالجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة أو بمنظمة عضو ال يمكن أن تكون عضًوا

في لجنة إقليمية.

توضيح الصياغة في تعريف األشخاص المعتمدات

ليس له عالقة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة

تحديث النظام األساسي ؛ لالعتراف باسم كوسافيري إىل

جانب المراكز العالمية األخرى.

تحديث النظام األساسي ؛ لالعتراف باسم كوسافيري إىل

جانب المراكز العالمية األخرى.
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مالحظات/حيثياتاإلقتراح البند الفرعي
من النظام
األساسي

;(n)1.10.10
;(f) 2.10.10 

 ;1.12 
Bye-Law II

;13.2
Bye-Law II 

1.14.2

الالئحة

الداخلية

الثامنة بند
2.8

ملحق

استبدال كلمة “hostess” في
النسخة اإلنجليزية من النظام

”host“ األساسي بكلمة

حذف "قبل 120 يوم كامل عىل

األقل" واستبدالها بـ " قبل 60
يوم كامل عىل األقل"

حذف كلمة "المادة" واستبدالها

بـ "البند الفرعي"

تحديث اللغة

لمواءمة فترة اإلخطار بالتعديالت المقترحة عىل اللوائح
الداخلية (حالًيا 120 يوًما) مع فترة اإلخطار بالتعديالت

المقترحة عىل النظام األساسي (60 يوًما).

للتوافق مع باقي النظام األساسي واللوائح الداخلية
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نحن إذ نعرب عن امتناننا وتقديرنا للجهود المبذولة مؤخرًا من قبل الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة فيما يتعلق بالمشاورات مع المنظمات األعضاء ،،،

 
فإننا مقتنعون تماًما باستعداد كل منظمة عضو لإلسهام في إيجاد حلول مستدامة للتحديات التي

تواجهها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في الوقت الراهن.
 

ونحن إذ نؤكد من جديد إلتزامنا بالعمل عن كثب مع المجلس العالمي واللجان اإلقليمية ؛ لتحقيق
كامل إمكانات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ،،،

 
واقتناًعا منا بأن مدخالت المنظمات األعضاء تقوي بشكل كبير من وحدة حركتنا ، وتعزز من

عملياتنا الشاملة لصنع القرار ، من خالل مشاركة معارفها وخبراتها واهتماماتها ،،،
 

نرى بأن العناصر االستراتيجية طويلة األجل التي تؤثر عىل المنظمات األعضاء ينبغي أن تستفيد
من اإلشراك الواسع للمنظمات األعضاء وتفاعلها ومشاركتها . ولبلوغ هذه الغاية ، فإن نهج التشاور

الحالي سيتحسن بشكل كبير من خالل ضمان عملية اتصاالت أوضح قبل إجراء المشاورات.
 

ستتيح المعلومات المقدمة في الوقت المناسب حول نطاق المشاورة وأغراضها وجدولها الزمني
للمنظمات األعضاء الوقت الالزم لتقدم مدخالت عالية الجودة و / أو تزويد الشخص المناسب

بالخبرة الالزمة ؛ لالستفادة منها في عملية التشاور.
 

يجب دعم العمليات التشاورية مع جميع المنظمات األعضاء بالبيانات والمعلومات الكافية التي

من شأنها مساعدة المنظمات األعضاء عىل فهم إيجابيات وسلبيات التغييرات أو القرارات ، وكيف
قد تؤثر التغييرات أوالقرارات عىل المنظمات األعضاء. ويجب توفير إطار زمني مناسب للمنظمات

األعضاء قبل وضع اللمسات األخيرة عليها وتنفيذها ؛ لتشجيع ممارسات الحوكمة الجيدة عىل

جميع مستويات المنظمة.

األعضاء المنظمات  إشراك  تعزيز 
بالجمعية لقرار  ا صنع  عملية  في 

وفتيات للمرشدات  لعالمية  ا
الكشافة

المقترح المعد للتصويت 8: تعزيز إشراك المنظمات األعضاء في عملية صنع القرار بالجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة

مقدم المقترح: مرشدات وكشافة بلجيكا \ فتيات الكشافة في تايوان
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

الحيثيات:

**

المقترح المعد للتصويت
إضافة البند الفرعي التالي إىل الالئحة الداخلية السابعة – السياسات واإلجراءات:

7.2    تتطلب القرارات التي ينتج عنها سياسات وإجراءات إستراتيجية طويلة المدى
مؤثرة عىل المنظمات األعضاء إجراء عملية تشاور تشاركية مع المنظمات األعضاء .

يجب أن تتضمن عملية التشاور هذه إعالنًا مكتوبًا يتم إرساله مسبًقا إىل جميع
المنظمات األعضاء ، يشرح بوضوح نطاق العملية وأهدافها وجدولها الزمني.
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تم استالم مقترحات معدة للتصويت من فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ، واالتحاد
الكشفي الفرنسي فيما يتعلق بمدة خدمة الست سنوات لألمينات المنتخبات ، والحاجة إىل أحكام
مرنة لتمكين استمرارية القيادة في األوقات الصعبة . ويود المجلس العالمي أن يعرب عن شكره

لفتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ، واالتحاد الكشفي الفرنسي عىل مساهماتهما

وتسليطهما الضوء عىل هذه القضية.
 

أثارت كلتا المنظمتين العضوين مخاوف مشروعة بشأن الحاجة إىل ضمان اتساق القيادة في

الظروف التي ال يمكن فيها إجراء االنتخابات في اإلطار الزمني المعتاد ، وكذلك مسألة ما تعنيه

فترة "ست سنوات" في الواقع عملًيا في سياق الدورات الثالثية السنوات . بالتشاور مع المنظمتين
العضوين ، تم وضع وصياغة مقترح جديد معد للتصويت مركب ، يأخذ في االعتبار مخاوف كليهما

، ويجمع بين الحلول المقترحة في مجموعة من األحكام الدستورية الجديدة الموضحة أدناه.
 

يتناول هذا المقترح المعد للتصويت ظرًفا معيًنا يكون فيه أعضاء المجلس العالمي قد وصلن إىل
نهاية فترة خدمتهن ولكن ال يمكن إجراء االنتخابات ضمن اإلطار الزمني المتوقع المعتاد . وال يؤثر
ذلك المقترح عىل عملية التعامل مع الشغور في المجلس العالمي الذي قد ينشأ نتيجة الستقالة

إحدى األمينات أو عزلها أو وفاتها خالل فترة خدمتها (البند 4.14). 

المقترح المعد للتصويت

المجلس أعضاء  خدمة  مدة 
االنتخابية ودوراته  لعالمي  ا
المقترح المعد للتصويت 9: مدة خدمة أعضاء المجلس العالمي ودوراته االنتخابية

مقدم المقترح : المجلس العالمي/ فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية / االتحاد الكشفي الفرنسي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

الحيثيات:

الموافقة عىل النص في النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة عىل أنه في الظروف التي يتعذر فيها عقد مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقليمي

في الدورة العادية التي تعقد كل ثالث سنوات ، تظل األمينات المنتخبات
والرئيسات اإلقليميات في مناصبهن إىل أن يتسنى إجراء االنتخابات ، و

الموافقة عىل التعديالت الضرورية عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الموضحة في هذه الوثيقة ، والتي تظهر

كتغييرات ُمَتعّقَبة عىل نسخة النظام األساسي المتاحة هنا:
النظام األساسي واللوائح الداخلية 

**

أ.

ب.
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موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

9.14

10.14

إضافة الكلمات التالية في بداية البند 9.14 : "مع مراعاة البندين [4.14] و [10.14]"
بحيث يصبح نصه كما يلي:

 
"مع مراعاة البندين [4.14] و [10.14] ، ال يجوز ألي عضو من أعضاء المجلس العالمي
أن تخدم لمدة تزيد عن ست سنوات . ولتجنب الشك ، يتم إضافة أي وقت تكون قد
قضته كرئيسة إقليمية عند حساب الفترة التي قضتها كعضو في المجلس العالمي "

إضافة بند جديد (10.14) بالصيغة التالية:
 

"فيما يتعلق باألمينات المنتخبات والرئيسات اإلقليميات ، تُحسب ست سنوات
بالرجوع إىل المؤتمر العالمي ذي الصلة أو المؤتمر اإلقليمي ذي الصلة الذي تم

انتخابهن فيه. في الحاالت التي يتعذر فيها عقد مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقليمي في
الدورة العادية التي تعقد كل ثالث سنوات ، تظل األمينات المنتخبات والرئيسات
اإلقليميات في مناصبهن إىل أن يتسنى إجراء االنتخابات ، بتوجيه من المجلس

العالمي "
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هناك عدد من المقترحات المعدة للتصويت ، التي سيتم تقديمها إىل المؤتمر العالمي السابع
والثالثين ، مترابطة مع بعضها البعض . بمعنى أنه في بعض الحاالت يكون من المستحيل التنبؤ
بالصياغة النهائية والترقيم في النظام األساسي واللوائح الداخلية قبل المؤتمر العالمي ؛ ألن هذا

يعتمد عىل ما إذا كان سيتم تمرير مقترحات معينة وإقرارها أم ال.
 

مطلوب من المؤتمر العالمي الموافقة عىل هذا المقترح المعد للتصويت الذي سيمكن الجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، من خالل العمل بصورة وثيقة مع محاميها ، من إجراء
تعديالت طفيفة عىل النظام األساسي واللوائح الداخلية حسبما يلزم ، عقب المؤتمر العالمي ،

وذلك من أجل تنفيذ المقترحات عىل النحو الذي تم تمريرها وإقرارها به . سُيمكّن ذلك الجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من تصحيح األخطاء النحوية والتنسيقية والترقيمية وغيرها
من األخطاء غير الجوهرية ، عىل النحو الالزم ؛ لضمان نزاهة النظام األساسي واللوائح الداخلية عقب

المؤتمر العالمي . وأي شيء سيتطلب تغييرًا جوهريًا سيحتاج بالطبع إلعادته إىل المنظمات
األعضاء للموافقة عليه في المؤتمر العالمي القادم.

المقترح المعد للتصويت

يتم التي  المقترحات  تنفيذ 
المؤتمر في  وإقرارها  تمريرها 

لثالثين وا السابع  لعالمي  ا
األساسي النظام  ب المتعلقة 

لداخلية ا للوائح  وا
المقترح المعد للتصويت 10: تنفيذ المقترحات التي يتم تمريرها وإقرارها في المؤتمر العالمي السابع

والثالثين المتعلقة بالنظام األساسي واللوائح الداخلية

مقدم المقترح: المجلس العالمي
األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية
األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

الحيثيات:

يفوض المؤتمر العالمي المجلس العالمي بإجراء تعديالت طفيفة عىل النظام األساسي
واللوائح الداخلية وفق ما تقتضيه الضرورة ، عقب القرارات التي اتخذتها المنظمات

األعضاء في المؤتمر العالمي السابع والثالثين بحيث يتم تنفيذ المقترحات عىل النحو
الذي تم تمريرها وإقرارها به.

**
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نمشي معاً، نمشي بعيداً

المؤتمر العالمي السابع والثالثون


