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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:

: 1 للتصويت  المعد  المقترح   
لعالمي ا المجلس  حجم  تقليص 

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.

1
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 يتألف المجلس العالمي حالًيا من 17 فرًدا - 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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الغرض من هذا التغيير هو تقليص حجم المجلس العالمي إىل تسعة أمينات منتخبات ، وخمس

رئيسات إقليميات مع مراعاة االعتبارات التالية:

 
القدرة عىل توزيع الواجبات واألدوار بين أعضاء المجلس العالمي وفًقا للمهام الموكلة إليهن ؛

لتقليل عبء العمل عىل المتطوعات المنتخبات.

 
تمثيل أكبر لمختلف الفئات العمرية ، ال سيما مع التركيز عىل وجود شابتين عىل األقل في

المجلس العالمي.

 
تعزيز تواجد أهل الخبرة في المجلس العالمي من بين األعضاء التسع المنتخبات.

 
ضمان تنوع وتوسيع المشاركة اإلقليمية في المجلس العالمي بطريقة متوازنة وفعالة ، بما يضمن

مشاركة أوسع في صنع القرار.

التعديل المقترح 
 

1 االقتراح  عىل  المقترح  لتعديل  ا
 

مقدم التعديل: االتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة لألصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 1 عىل النحو التالي
(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 1هي  تلك المكتوبة باللون

األحمر وتلك ا̶ل̶م̶ق̶ت̶ر̶ح̶ ̶ش̶ط̶ب̶ه̶ا̶  في النص التالي) :
 

" أ. الموافقة عىل المقترح بتقليص الحد األقصى لعدد أعضاء المجلس العالمي إىل 1̶2̶
15 (أو 1̶1̶ 14، إذا لم يتم إقرار المقترح المعد للتصويت رقم 4) ، ....."

 

الحيثيات:
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 موجز التعديالت عىل النظام األساسي:
اإلقتراح البند الفرعي

من النظام
األساسي

"حذف كلمات "سبعة عشر" واستبدالها بـ "ا̶ث̶ن̶ي̶ ̶ع̶ش̶ر̶ خمسة عشر". 3.13
حذف "اثنتي عشر" واستبدالها بـ "س̶ت̶ة̶ ̶تسعة"

تض̶ا̶ف̶ ̶"̶م̶ع̶ ̶م̶ر̶ا̶ع̶ا̶ة̶ ̶ا̶ل̶ب̶ن̶د̶ 1̶1̶̶̶.1̶4̶ ̶(̶ا̶ل̶ت̶ر̶ت̶ي̶ب̶ا̶ت̶ ̶ا̶ل̶ا̶ن̶ت̶ق̶ا̶ل̶ي̶ة̶)̶"̶

 
حذف  "اثني عشر"  واستبدالها بـ " س̶ت̶ة̶ ̶تسعة "1.1.14

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

المجلس العالمي "

ب̶ن̶د̶ ̶ج̶د̶ي̶د̶ ̶ي̶ح̶د̶د̶ ̶ا̶ل̶ت̶ر̶ت̶ي̶ب̶ا̶ت̶ ̶ا̶ل̶ا̶ن̶ت̶ق̶ا̶ل̶ي̶ة̶.1̶4̶̶̶.1̶1̶



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

ضمان  :2 للتصويت  المعد  لمقترح   
– لعالمي  ا المجلس  في  لتنوع  ا

سن 30  دون  النساء 

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 

2

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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كلفت الحركة 32 ، التي تم إقرارها في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في عام 2017 ،

المجلس العالمي بإجراء تحقيق: البحث في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات لمناصب الحكم

وصنع القرار. 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

ضمان  :3 للتصويت  المعد  مقترح   
– اإلقليمية  للجان  ا في  لتنوع  ا

سن 30 دون  النساء 

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 

3

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

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

لعالمي ا

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 

4

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:5.14

 
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

بند  :5 للتصويت  المعد  المقترح 
في بعد  عن  المشاركة  بخصوص 

لعالمي ا المؤتمر 

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 

5

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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التعديل المقترح 
 

االقتراح 5 عىل  المقترح  لتعديل  ا

مقدم التعديل: الحركة الكشفية بسويسرا , حلقة جمعيات فتيات الكشافة

األلمانية , االتحاد الكشفي الفرنسي, جمعية المرشدات اإلستونية , مرشدات

وكشافة بلجيكا , و جمعية مرشدات وفتيات كشافة جمهورية جورجيا 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة لألصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 5 عىل النحو التالي

(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 5 هي  تلك المكتوبة باللون
األحمر في النص التالي) :

 
3.8.12  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.  يجب عىل المجلس العالمي النظر في اتخاذ ترتيبات للحضور عن
بعد فقط في ظروف استثنائية ، مع األخذ في االعتبار الفوائد األوسع

للمشاركة وجًها لوجه للمنظمات األعضاء وللحركة ككل.
 

الحيثيات:
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نحن نشكر المجلس العالمي عىل تقديره للمخاوف التي أعربت عنها بعض المنظمات األعضاء في

االجتماع العام في ديسمبر 2020 فيما يتعلق بإمكانية السماح بالمشاركة عن بُعد دون أي شروط . و

نتفق تماًما مع نيته في تمكين الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من أن تكون أكثر مرونة في

األوقات المضطربة ، كما نقدر حًقا التزامه بعدم إنشاء "آلية للمشاركة عن بُعد بشكل تلقائي" ورغبته في

العودة إىل االجتماعات الفعلية (وجًها لوجه) في أقرب وقت ممكن.

 
بهذا التعديل ، نود فقط أن نحدد في النظام  األساسي أن المشاركة عن بعد في مؤتمر عالمي (أو أي

اجتماعات عامة أخرى) يجب أن تظل استثنائية . وألن الحيثية التي يفسر بها المجلس قصده ليست

مذكورة ضمن التغييرات الدستورية ، فإننا نخاطر بفقدان تاريخ هذا التغيير والقصد منه . فبتضمين

الجانب االستثنائي للمشاركة عن بعد في النظام األساسي ، فإننا ما زلنا نسمح للجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة باتخاذ الترتيبات لتمكين من هم في ظروف معينة من حضور المؤتمر مع

ضمان بقاء الفكرة األصلية لهذا البند موجودة.

 
نحن نتفهم أن بعض المنظمات األعضاء غير قادرة عىل المشاركة شخصًيا وجًها لوجه في المؤتمرات

العالمية أو اجتماعات صنع القرار األخرى ألسباب مختلفة. غالًبا ما يكون أحدها أسبابًا مالية ، ونحن

مقتنعون بضرورة معالجة هذا الجانب المحدد. في الواقع ، نعتقد أن المشاركة عن بعد ليست الحل

الوحيد لمعالجة العائق المالي ، ونرى أنه من الضروري والملح فتح نقاش أوسع حول طرق معالجة

العوائق المالية (من خالل مناقشة تكاليف المؤتمرات عىل سبيل المثال) .
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نحن نؤمن أن المشاركة هي أكثر من مجرد حضور الجلسات والتصويت. فالمشاركة تتعلق أيًضا

باالنخراط ، ولقاء اآلخرين ، وبناء الصداقات ، وتشكيل رأينا ، وإيجاد أفكار جديدة من خالل المناقشات

والمناسبات التي تحدث غالًبا عندما ال نكون في جلسة. نحن نهتم بشدة بفوائد االجتماع وجًها لوجه أثناء

حضور المؤتمرات. هذا هو سبب إيماننا بأن السماح بالمشاركة عن بُعد دون شروط يمثل خطرًا عىل

المشاركة الكاملة والتمثيل العادل لجميع المنظمات األعضاء . ومع ثقتنا من أن المجلس العالمي

سيبذل قصارى جهده لتنفيذ ساحات تسمح بالمناقشات (في حالة ، عىل سبيل المثال ، مؤتمر يعقد عبر

اإلنترنت بالكامل) ، فإننا نرى أننا بحاجة إىل وقت لنعالج بشكل جماعي القضية المعقدة المتعلقة

بالمشاركة (والعوائق التي تحول دونها) إليجاد الطرق الصحيحة للمضي قدًما.

 
في حالة الموافقة عىل هذا التعديل ، سيمنح هذا التعديل المجلس العالمي النفوذ الالزم للسماح

بالمشاركة عن بُعد في ظل ظروف استثنائية مع تشجيعنا عىل معالجة موضوع العوائق المالية وفهم

اآلثار المترتبة عىل المشاركة عن بُعد بشكل أفضل . لذلك ، نشجع جميع المنظمات األعضاء عىل دعم

هذا التعديل ، ونحن جاهزون لمناقشته بشكل مفتوح مع أي منظمة معنية.

 
 



المقترح المعد للتصويت

:6 للتصويت  المعد  المقترح 
اإلقليميات لرئيسات  ا نائبات 

اإلقليمية للجنة  ا وأعضاء 

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.]

6

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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نحن نتفهم أن نظامنا األساسي يجب أن يتوافق مع قانون المؤسسات الخيرية في المملكة

المتحدة ، وبالتالي ندعم تغيير النظام األساسي فيما يتعلق بحقوق التصويت. ولكن للتأكد من

تمثيل اللجان اإلقليمية في اجتماعات المجلس العالمي ، نقترح تغيير الصياغة فيما يتعلق بدعوة

نائبة الرئيسة اإلقليمية أو عضو آخر في اللجنة اإلقليمية. تُظهر كلمة "يجب" التزاًما أقوى بكثير
بدعوة نائبة الرئيسة اإلقليمية أو عضو آخر في اللجنة اإلقليمية في حالة غياب الرئيسة اإلقليمية من

كلمة "يجوز".

 
 
 
 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 6 عىل  المقترح  لتعديل  ا
 

مقدم التعديل: حلقة جمعيات فتيات الكشافة األلمانية ، واالتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة لألصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 6 عىل النحو التالي
(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 6 هي  تلك المكتوبة باللون

األحمر وتلك ا̶ل̶م̶ق̶ت̶ر̶ح̶ ̶ش̶ط̶ب̶ه̶ا̶  في النص التالي) :
 

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

 
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 ، ̶ي̶ج̶و̶ز̶  يجب عىل المجلس العالمي دعوة

نائبة الرئيسة اإلقليمية أو عضو آخر من اللجنة اإلقليمية للحضور ، دون
أن يكون لها حق التصويت.]

 

الحيثيات:
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المقترح المعد للتصويت

:7 للتصويت  المعد  المقترح 
لتناقضات ا زالة  وإ الصياغة  توضيح 

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:

7

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.

تعزيز  :8 للتصويت  المعد  المقترح 
عملية في  األعضاء  المنظمات  إشراك 

لعالمية ا بالجمعية  لقرار  ا صنع 
الكشافة وفتيات  للمرشدات 

مقدم المقترح: مرشدات وكشافة بلجيكا , فتيات الكشافة في تايوان

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية

األغلبية المطلوبة: أغلبية 75٪ من األصوات المدىل بها

الحيثيات:
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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

مدة  :9 للتصويت  المعد  المقترح 
لعالمي ا المجلس  أعضاء  خدمة 

االنتخابية ودوراته 

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 
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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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هذا التعديل المقترح لضمان عدم إجبار أي عضو من أعضاء المجلس العالمي عىل البقاء في

المنصب ، إذا كانت عاجزة عن االستمرار أو لم تتمكن من ذلك ألي سبب من األسباب.

 
 
 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 9 عىل  المقترح  لتعديل  ا

مقدم التعديل: مرشدات المملكة المتحدة

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة العضوية

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة لألصوات المدىل بها

ا

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 9 عىل النحو التالي

(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 9 هي  تلك المكتوبة باللون
األحمر في النص التالي) :

 
أن يقوم المؤتمر العالمي بما يلي:

 أ.     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

(رهًنا باستعدادهن للقيام بذلك) ، .....
 

وبالتالي ينص البند 10.14 عىل ما يلي:
"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 ، (رهًنا باستعدادهن للقيام
بذلك) ، بتوجيه من المجلس العالمي"

 

الحيثيات:
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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

تنفيذ  : للتصويت 10 المعد  المقترح 
وإقرارها تمريرها  يتم  التي  المقترحات 
لثالثين وا السابع  لعالمي  ا المؤتمر  في 

للوائح وا األساسي  النظام  ب المتعلقة 
لداخلية ا

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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كلف المقترح رقم 32 ، الذي تم تمريره والموافقة عليه في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في

عام 2017 ، المجلس العالمي بإجراء تحقيق: للنظر في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات
لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات األعضاء وشاباتها.

وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي ستزيد بشكل كبير من

عدد الشابات الالئي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تواصل فريق البحث المكون من 10

شابات  وخبيرات بحثيات خارجيات مع ما يقرب من 3000 فرد بوصفهن مستجيبات البحث -

الغالبية العظمى منهن من الشابات.

 

المقترح المعد للتصويت

: 11 رقم  للتصويت  المعد  المقترح 
والشابات المراهقات  مهارات  تعزيز 
مجٍد بشكٍل  للمشاركة  قدراتهن  وبناء 

الحوكمة وأدوار  لقرار  ا صنع  في 
 

مقدم المقترح:  مرشدات كندا ، مرشدات المملكة المتحدة

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
 

 أ.     أن تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمات األعضاء 
التي نجحت في إدماج الشابات في عمليات صنع القرار لديها عىل التعاون من
أجل وضع منهج تعليمي غير رسمي / برنامج / مادة تدريبية حول صنع القرار ،
يُقدم وجًها لوجه و/ أو افتراضًيا عبر اإلنترنت ؛ وذلك لتعزيز مهارات المراهقات

والشابات وبناء قدراتهن ؛ للمشاركة بشكٍل مجٍد في أدوار صنع القرار،
 

 ب.  أن تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمات األعضاء 
التي نجحت في إدماج الشابات في عمليات الحوكمة لديها عىل التعاون من أجل

وضع منهج تعليمي غير رسمي / برنامج / مادة تدريبية حول الحوكمة ، يُقدم
وجًها لوجه و/ أو افتراضًيا عبر اإلنترنت ؛ وذلك لتعزيز مهارات المراهقات

والشابات وبناء قدراتهن ؛ للمشاركة بشكٍل مجٍد في أدوار الحوكمة ، و
 

 ج.   أن تعمم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بانتظام قصص النجاح 
المتعلقة بالشابات في أدوار صنع القرار ، ُمقّيمًة التقدم المحرز في زيادة عدد

الشابات في كيانات صنع القرار بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
عىل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ، وُمسلطًة الضوء عىل أثر اآلليات

المختلفة المعمول بها لتعزيز المشاركة المجدية للمراهقات والشابات.
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عند مراجعة بيانات البحث ، تم تحديد أن 99 ٪ من جميع المستجيبات بما في ذلك الشابات

وأعضاء مجلس اإلدارة الوطني يرين أن وجود شابات في مناصب صنع القرار أمرٌ مفيٌد . ووجدت

الدراسة أن أكثر من نصف عدد الشابات شعرن باالستعداد لتولي أدوار صنع القرار . وعىل الرغم من

هذا االستعداد ، ال يزال هناك عدد قليل من الشابات يترشحن ألدوار صنع القرار .  وقد تم تفسير

ذلك بأنه عائٌد إىل العوائق المتعددة التي يواجهنها ، مثل الدعم المحدود المتاح للشابات ،

والسياقات الثقافية ، وعدم العلم بفرص التقدم لتولي أدوار صنع القرار التي كانت متاحة

ومتطلبات الوصول إىل تلك الساحات.

                                                                
في هذا السياق ، يوصي البحث بوضع منهج تعليمي غير رسمي / برنامج / تدريب حول الحوكمة

وصنع القرار ؛ لتسهيل بناء المعرفة والمهارات وتعزيز قدرات المراهقات والشابات . وهذا من شأنه

أن يدعم الشابات للوصول إىل ساحات صنع القرار عىل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية

بطريقة مجدية وإشراكية . يمكن تقديم هذا البرنامج التعليمي وجًها لوجه أو افتراضًيا عبر اإلنترنت ،

بقدر اإلمكان ، ويمكن أن يؤدي إىل تأثير ُمتَضاعف عندما تواصل األعضاء الالتي تم تدريبهن نقله

إىل شبكاتهن ومجموعاتهن داخل وخارج الحركة .  ويمكن أن يكون هناك طرًقا مبتكرة تُتاح

للمشاركة في هذا التدريب والحصول عىل األداة التعليمية ألي فتاة أو شابة مهتمة بالحوكمة أو تم

ترشيحها بالفعل أو لدى انتخابها في كيان حوكمي.

 
إن المنهج التعليمي غير الرسمي / البرنامج / التدريب حول الحوكمة من شأنه أن يساعد عىل إعداد

الشابات للخوض بثقة عبر ساحات صنع القرار والوفاء بواجباتهن ومسؤولياتهن في هذا الدور ،

حيث سيكّن مجهزات بالكامل بالمعرفة والمهارات الالزمة لالضطالع باألدوار القيادية والتغلب عىل

العوائق مثل الفجوة بين األجيال الموجودة في ساحات صنع القرار. هذا مدعوم ببحوث خارجية

توصلت إىل أن هناك في كثير من األحيان فجوة بين األجيال فيما يتعلق بتبادل المعلومات في

االتجاهين (قاسم ، 2013) ، وأن بنية تبادل المعلومات شبه معدومة بين الشباب والفئة األكبر سًنا

، خاصة عندما يتعلق األمر بمشاركة الشباب.
 

يوَصى أيًضا بإصدار نشرة رقمية قبل المؤتمر العالمي لتقييم أداء كل فترة ثالثية فيما يتعلق بتواجد

الشابات في أدوار صنع القرار .  يمكن أن تكون النشرة أيًضا منصة للترويج لقصص الشابات في

أدوار صنع القرار ولتشجيع الشابات األخريات عىل نحو متزايدعىل تولي أدوار الحوكمة . سُيعلن
المنشور التقدم المحرز في زيادة عدد الشابات في الحوكمة عىل المستويات العالمية واإلقليمية

والوطنية ، ويسلط الضوء عىل تأثير اآلليات المختلفة الموجودة لتعزيز المشاركة المجدية

للمراهقات والشابات . وهذا من شأنه أن يتيح أيًضا عملية رصد وتقييم فعالة ؛ للتحقق من جميع

المقترحات والهياكل ذات الصلة المعمول بها للنهوض بالشابات في مجال صنع القرار ، والقيادة

والمشاركة الشبابية المجدية.
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التفكير والتنفيذ محلًيا! 
 

نحن نؤيد تماًما حيثيات المقترح المعد للتصويت رقم 11 ، فيما يتعلق باستعراض أفضل

الممارسات داخل الحركة والتعلم منها ؛ لضمان بناء قدرات الشابات في مجال الحوكمة وصنع

القرار . وإلحداث تأثير أكبر وتعزيز المزيد من الفتيات والشابات عىل جميع المستويات في جميع
أنحاء الحركة ، نرى أنه من المهم تركيز هذا العمل عىل المستويين الوطني والمحلي ، حيث أن

المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لديها الفرصة األكبر لضمان

وصول ذلك إىل كل فتاة وأي فتاة. 

 
 
 

التعديل المقترح 
 

11 االقتراح  عىل  المقترح  لتعديل  ا

مقدم التعديل: مرشدات وكشافة السويد

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 1 عىل النحو التالي
(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 1هي تلك المكتوبة باللون األحمر

وتلك ا̶ل̶م̶ق̶ت̶ر̶ح̶ ̶ش̶ط̶ب̶ه̶ا̶  في النص التالي) :
 

يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
 

 أ. أن تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمات األعضاء
التي نجحت في إدماج الشابات في عمليات صنع القرار لديها عىل التعاون من
أجل وضع منهج  ̶ت̶ع̶ل̶ي̶م̶ي̶ ̶غ̶ي̶ر̶ ̶ر̶س̶م̶ي̶ / برنامج / مادة تدريبية حول صنع القرار ، 
 لتستخدمها المنظمات األعضاء  ̶ي̶̶ُق̶د̶م̶ ̶و̶ج̶ه̶̶ًا̶ ̶ل̶و̶ج̶ه̶ ̶و̶/̶ ̶أ̶و̶ ̶ا̶ف̶ت̶ر̶ا̶ض̶ي̶̶ًا̶ ̶ع̶ب̶ر̶  ̶ا̶ل̶إ̶ن̶ت̶ر̶ن̶ت̶ ̶؛
وذلك لتعزيز مهارات المراهقات والشابات وبناء قدراتهن ؛ للمشاركة بشكٍل

مجٍد في أدوار صنع القرار،
 

 ب. أن تعمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمات
األعضاء التي نجحت في إدماج الشابات في عمليات الحوكمة لديها عىل التعاون
من أجل وضع منهج  ̶ت̶ع̶ل̶ي̶م̶ي̶ ̶غ̶ي̶ر̶ ̶ر̶س̶م̶ي̶ / برنامج / مادة تدريبية حول الحوكمة ، 
 لتستخدمها المنظمات األعضاء  ̶ي̶̶ُق̶د̶م̶ ̶و̶ج̶ه̶̶ًا̶ ̶ل̶و̶ج̶ه̶ ̶و̶/̶ ̶أ̶و̶ ̶ا̶ف̶ت̶ر̶ا̶ض̶ي̶̶ًا̶ ̶ع̶ب̶ر̶ ̶ا̶ل̶إ̶ن̶ت̶ر̶ن̶ت̶ ̶ ؛
وذلك لتعزيز مهارات المراهقات والشابات وبناء قدراتهن ؛ للمشاركة بشكٍل

مجٍد في أدوار الحوكمة 
 

 ج. أن تعمم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بانتظام قصص
النجاح المتعلقة بالشابات في أدوار صنع القرار ، ُمقّيمًة التقدم المحرز في زيادة

عدد الشابات في كيانات صنع القرار بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة عىل المستويات العالمية واإلقليمية والوطنية ، وُمسلطًة الضوء عىل

أثر اآلليات المختلفة المعمول بها لتعزيز المشاركة المجدية للمراهقات
والشابات.

 

 
الحيثيات:
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كلف المقترح رقم 32 ، الذي تم تمريره والموافقة عليه في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في

عام 2017 ، المجلس العالمي بإجراء تحقيق: للنظر في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات
لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات األعضاء وشاباتها.

وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي ستزيد بشكل كبير من

عدد الشابات الالتي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تواصل فريق البحث المكون من 10

شابات وخبيرات بحثيات خارجيات مع ما يقرب من 3000 فرد بوصفهن مستجيبات البحث -

الغالبية العظمى منهن من الشابات.

                      
عند مراجعة بيانات البحث ، تم تحديد أن 99 ٪ من جميع المستجيبات بما في ذلك الشابات

وأعضاء مجلس اإلدارة الوطني يرين أن وجود شابات في مناصب صنع القرار أمرٌ مفيٌد . وفيما

يتعلق بمسألة أسباب عدم تقدم الشابات ألدوار صنع القرار ، كان أحد العوائق الرئيسية التي

حددتها 46 ٪ من المستجيبات هو القضايا الناشئة من الفجوة بين األجيال داخل الحركة.

 
ولتجنب مثل هذه العوائق المنهجية ، يُوَصى بوجوب مشاركة أعضاء المجلس العالمي الحاليات

والجدد وأعضاء لجان الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في التدريب اإللزامي حول

قيادة المراهقات والشابات ومشاركتهن المجدية خالل التدريب التعريفي / الدورة التوجيهية

المخصصة لكل من الكيانات الحوكمية ذات الصلة. ستستفيد األعضاء بشكل كبير من وجود ساحة

تمكنهن من المشاركة بطريقة تعاونية لالبتكار والتعلم المشترك . لذلك ، سيقوم هذا التدريب

بتيسيرتلك الساحة لألعضاء لتعزيز قدراتهن بشأن القيادة واإلشراك والتشاور والمشاركة المجدية

للمراهقات والشابات . ويجب عىل كيانات صنع القرار العالمية أن تستفيد من األدوات

والمنهجيات المبتكرة ؛ لتمكين تعزيز القدرات عىل المنصات سواء تلك التي تعمل وجًها لوجه أو

افتراضًيا عبر اإلنترنت.

 
نظرًا ألن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي أكبر حركة شبابية رائدة للفتيات

والشابات ، فمن الواضح أهمية السعي لتحقيق قدر أكبر من التنوع العمري والتعاون بين األجيال

عىل أعىل مستويات الحوكمة . لذلك ، يوصي البحث بأن إنشـاء شراكات قويـة وإيجابيـة فيما بين

األجيال ، تشعر فيها الشابات باألمان ، واالندماج ، والتقدير ، وإمكانية مشاركتهن بشكل كامل ،

.يًعّد أمرًا بالغ األهمية للمشاركة المجدية واألخالقية داخل جميع الهياكل

 

المقترح المعد للتصويت

: 12 رقم  للتصويت  المعد  المقترح 
والمشاركة لقيادة  ا عىل  لتدريب  ا

الشبابية
 
 

مقدم المقترح:  مرشدات كندا 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 
 

الحيثيات:

ييوصي المؤتمر العالمي بإدراج تدريب شامل حول قيادة المراهقات والشابات
ومشاركتهن المجدية ، سواء تم تقديمه وجًها لوجه أو افتراضًيا عبر اإلنترنت ، ضمن

التدريب التعريفي / الدورة التوجيهية لجميع المتطوعات الجدد والحاليات والموظفين
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
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سيدعم التدريب توفير ساحة للتعلم المشترك يشارك في إنشائها جميع صانعي القرار ، لتعزيز

أساليب العمل الشمولية التي من شأنها تجنب رمزية تمثيل الشابات ، وتوفير آليات لدمج

مساهمات جميع األعضاء بشكل مجٍد في صنع القرار. ومن خالل تضمين جميع المتطوعات

الحاليات والجدد بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، يمكن تكييف التدريب عىل

أهمية قيادة المراهقات والشابات ومشاركتهن المجدية حسب البرنامج أو أنشطة التدريب

التعريفي الخاص باللجنة . و بتحديد جميع متطوعات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

، فإن هذا من شأنه الوصول إىل آالف المتطوعات اإلضافيات ، مما سيؤثر عىل طريقة إجراء
المناسبات والبرامج واألنشطة التطوعية األخرى بتواجد أكبر لقيادة الشابات من الناحية المثالية.
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كلف المقترح رقم 32 ، الذي تم تمريره والموافقة عليه في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في

عام 2017 ، المجلس العالمي بإجراء تحقيق: للنظر في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات
لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات األعضاء وشاباتها.

وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي ستزيد بشكل كبير من

عدد الشابات الالتي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تواصل فريق البحث المكون من 10

شابات وخبيرات بحثيات خارجيات مع ما يقرب من 3000 فرد بوصفهن مستجيبات البحث -

الغالبية العظمى منهن من الشابات.

 
أظهر البحث الذي أجري في أقاليم الجمعية العالمية الخمسة أن معظم الشابات والقائدات الكبار

وأعضاء المجلس الوطني (97-98٪) يرين أن تواجـد شابات في مناصب صنع القرار مفيـد للشابات

أنفسهن ، وللمنظمات األعضاء ، ولحركة المرشدات وفتيات الكشافة ، باإلضافة إىل ذلك ، تشعر

54٪ من الشابات أنهن مستعدات لتولي أدوار صنع القرار . ومن خالل التنظيم المقترح لمناسبة
إلزامية قبل المؤتمر للشابات ، ستكون القائدات الشابات الحاضرات أكثر استعداًدا للمشاركة

الكاملة في المؤتمر ، بما في ذلك اقتراح مقترحات وتبادل اآلراء وقيادة المناقشات . كما توفر لهن

المناسبة التي تسبق المؤتمر فرصة إلجراء مناقشات حول أدوارهن داخل المؤتمر بصفتهن جزًءا

من وفد وطني ، ولبناء عالقات ، وتكوين شبكة اتصاالت وتعزيز مهاراتهن القيادية.

 

 

المقترح المعد للتصويت

: رقم 13 للتصويت  المعد  المقترح 
لرئيسي ا الحدث  قبل  ما  مناسبات 
الالتي لثالثين  ا سن  دون  للشابات 

لعالمية ا المؤتمرات  يحضرن 
 
 

مقدم المقترح:  فتيات كشافة تايوان

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
 

 أ.     استغالل الفرص الدولية مثل المؤتمر العالمي لتنظيم مناسبة تسبق المؤتمر 
(بمشاركة الشابات) للمندوبات الشابات (تحت سن 30) الالتي يحضرن كجزء من

وفد المنظمة العضو ، ويمكن تنظيم ذلك إما وجًها لوجه أو عبر ساحة افتراضية
ص للشابات لبناء عالقات وتكوين شبكة اتصاالت والتحضير عبر اإلنترنت ، تُخصَّ

للحدث الرئيسي من أجل أن يشاركن بشكل مجٍد في جميع عمليات المؤتمر
العالمي ؛ 

 

 ب.  ضمان اإلدماج الكامل للشابات ، وتكريس مساحة بارزة للشابات ، (دور مثل 
مة ، قائدة ، ميسرة ، عضو فريق مناقشة ، وما إىل ذلك) خالل الجلسات ُمنظِّ

العامة والمواضيعية للمؤتمر العالمي ؛
 

 ج.   أن يتم تنفيذ المقترح المعد للتصويت للمؤتمرين العالميين المقبلين عىل 
األقل.
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يوفر المؤتمر العالمي فرًصا ممتازة ألعضاء الحركة لالجتماع ومناقشة النجاحات والتحديات

والدروس المستفادة من منظماتهن األعضاء. وفي حين أن هذا يفيد العديد من األعضاء ، فإن

الشابات يمكن أن يشغلن مناصب رمزية في مثل هذه المناسبات ، فقط لتلبية الحصص المتعلقة

بتضمين شابات ضمن كل وفد من وفود المنظمات األعضاء. إىل جانب ذلك ، قد ال تكون

الشابات الالتي يحضرن هذه المناسبات عىل استعداد للمشاركة الكاملة في المناقشات العامة

والجلسات األخرى . لذلك ، يمكن لمناسبة ما قبل المؤتمر للمندوبات الشابات أن تساعد في

تزويدهن بالمعرفة والمهارات للعب دورٍ متساٍو في الوفد والمساهمة بشكل كامل في المؤتمر.

 
يمكن أن تعقد مناسبة ما قبل المؤتمر وجًها لوجه أو افتراضًيا عبر اإلنترنت ، ويمكن استخدام طرًقا

ابتكارية في تنفيذها اعتماًدا عىل طبيعة المؤتمر في تلك السنة بالذات . يقترح المقترح المعد
للتصويت أن تتحمل ميزانية المؤتمر العالمي التكاليف الالزمة وأيًضا تحمل مسؤولية تنظيم

المناسبة ، حسب االقتضاء ، بالعمل جنًبا إىل جنب مع فريق الميسرات والمدربات من متطوعات

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، ومع المنظمات األعضاء ، حيثما كان ذلك متاًحا.

إذا تم تنفيذ ذلك بطريقة شاملة ، فمن المتوقع أن تكون هذا المناسبة السابقة للمؤتمر أيًضا ساحة
لبناء القدرات ، يمكن أن تسهم في استمرار العمل التطوعي النشط للمندوبات الشابات وفي تنفيذ

مشاريع ومبادرات ما بعد المؤتمر مع منظماتهن الوطنية ، مما يحدث تأثيرًا أكبر للحركة.

 
يوصي البحث بتمثيل أصوات الشابات في جميع ساحات المؤتمر العالمي ، بما في ذلك عىل

سبيل المثال ال الحصر الجلسات العامة الرئيسية والجلسات المواضيعية وغيرها من الساحات ؛

لضمان أن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، بصفتها المنظمة الرائدة للفتيات

والشابات ، تمارس ما تنصح به . لذلك ، فإن تخصيص مكان لممثالت الشابات قدر المستطاع

سيضمن أن تكون جميع الساحات متنوعة وشمولية. ومع األمل في التحرّك نحو حسٍّ أقوى

بالمناقشات والمشاركة فيما بين األجيال ، بتنفيذ ما سبق ، نقدم المقترح المعد للتصويت ليتم

تنفيذه للمؤتمرين العالميين المقبلين.
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كلف المقترح رقم 32 ، الذي تم تمريره والموافقة عليه في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في

عام 2017 ، المجلس العالمي بإجراء تحقيق: للنظر في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات
لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات األعضاء وشاباتها.

وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي ستزيد بشكل كبير من

عدد الشابات الالئي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تواصل فريق البحث المكون من 10

شابات وخبيرات بحثيات خارجيات مع ما يقرب من 3000 فرد بوصفهن مستجيبات البحث -

الغالبية العظمى منهن من الشابات.

 
أظهر البحث الذي أجري في أقاليم الجمعية العالمية الخمسة أن معظم الشابات والقائدات الكبار

وأعضاء المجلس الوطني (97-98٪) يرين أن وجـود شابات في مناصب صنع القـرار مفيد للشابات

أنفسهن ، وللمنظمات األعضاء ، ولحركة المرشدات وفتيات الكشافة ، باإلضافة إىل ذلك ، تشعر

54٪ من الشابات أنهن مستعدات لتولي أدوار صنع القرار . ومن خالل التنظيم المقترح لمناسبة
إلزامية قبل المؤتمر للشابات ، ستكون القائدات الشابات الحاضرات أكثر استعداًدا للمشاركة

الكاملة في المؤتمر ، بما في ذلك اقتراح مقترحات وتبادل اآلراء وقيادة المناقشات . كما توفر لهن

المناسبة التي تسبق المؤتمر فرصة إلجراء مناقشات حول أدوارهن داخل المؤتمر بصفتهن جزًءا

من وفد وطني ، ولبناء عالقات ، وتكوين شبكة اتصاالت وتعزيز مهاراتهن القيادية.

 
 

 

المقترح المعد للتصويت

: رقم 14 للتصويت  المعد  المقترح 
لرئيسي ا الحدث  قبل  ما  مناسبات 
الالتي لثالثين  ا سن  دون  للشابات 

اإلقليمية المؤتمرات  يحضرن 

مقدم المقترح:  فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ، االتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 
 
 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
 

 أ.     استغالل الفرص الدولية مثل المؤتمرات اإلقليمية لتنظيم مناسبة تسبق 
المؤتمر (بمشاركة الشابات) للمندوبات الشابات (تحت سن 30) الالتي يحضرن
كجزء من وفد المنظمة العضو ، ويمكن تنظيم ذلك إما وجًها لوجه أو عبر ساحة

ص للشابات لبناء عالقات وتكوين شبكة اتصاالت افتراضية عبر اإلنترنت ، تُخصَّ
والتحضير للحدث الرئيسي من أجل أن يشاركن بشكل مجٍد في جميع عمليات

المؤتمر اإلقليمي ؛ 
 

 ب.  ضمان اإلدماج الكامل للشابات ، وتكريس مساحة بارزة للشابات ، (دور مثل 
مة ، قائدة ، ميسرة ، عضو فريق مناقشة ، وما إىل ذلك) خالل الجلسات ُمنظِّ

العامة والمواضيعية للمؤتمر اإلقليمي ؛
 

 ج.   أن يتم تنفيذ المقترح المعد للتصويت للمؤتمرين اإلقليمين المقبلين عىل 
األقل.
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توفر المؤتمرات اإلقليمية فرًصا ممتازة ألعضاء الحركة لالجتماع ومناقشة النجاحات والتحديات
والدروس المستفادة من منظماتهن األعضاء. وفي حين أن هذه المناسبات الدولية المنظمة من

قبل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تفيد العديد من األعضاء ، فإن الشابات يمكن

أن يشغلن مناصب رمزية في مثل هذه المناسبات ، فقط لتلبية الحصص المتعلقة بتضمين

شابات ضمن كل وفد من وفود المنظمات األعضاء. إىل جانب ذلك ، قد ال تكون الشابات الالتي

يحضرن هذه المناسبات عىل استعداد للمشاركة الكاملة في المناقشات العامة والجلسات األخرى .

لذلك ، يمكن لمناسبة ما قبل المؤتمر المخصصة للمندوبات الشابات أن تساعد في تزويدهن

بالمعرفة والمهارات ؛ للعب دورٍ متساٍو في الوفد والمساهمة بشكل كامل في المؤتمر . ومن

الواضح أن هناك أقاليم معينة من جميع أنحاء الحركة لديها بالفعل آليات قائمة لضمان أن تكون

الشابات الالتي يحضرن المؤتمر عىل استعداد تام ، وأيًضا لديهم مناسبة سابقة للمؤتمر مخصصة

للمندوبات الشابات ، ولذلك فإن هذا المقترح هو خطوة نحو تشجيع األقاليم األخرى عىل االنضمام

لهذه األقاليم في تنفيذ بعض هذه الممارسات الفضىل.

 
يمكن أن تعقد مناسبة ما قبل المؤتمر افتراضًيا عبر اإلنترنت أو وجًها لوجه ، ويمكن استخدام طرًقا

مبتكرة في تنفيذها اعتماًدا عىل طبيعة المؤتمر في تلك السنة بالذات . يقترح المقترح المعد
للتصويت أن تتحمل ميزانية المؤتمر اإلقليمي التكاليف الالزمة ، وتتحمل الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة مسؤولية تنظيم المناسبة حسب االقتضاء ، بالعمل جنًبا إىل جنب مع

فريق الميسرات والمدربات من متطوعات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ،

والمنظمات األعضاء حيثما كان ذلك متاًحا. إذا تم تنفيذ ذلك بطريقة شاملة ، فمن المتوقع أن

تكون هذا المناسبة السابقة للمؤتمر أيًضا ساحة لبناء القدرات ، يمكن أن تسهم في استمرار العمل

التطوعي النشط للمندوبات الشابات وفي تنفيذ مشاريع ومبادرات ما بعد المؤتمر مع منظماتهن

الوطنية ، مما يحدث تأثيرًأ أكبر للحركة.
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كلف المقترح رقم 32 ، الذي تم تمريره والموافقة عليه في المؤتمر العالمي السادس والثالثين في

عام 2017 ، المجلس العالمي بإجراء تحقيق: للنظر في أسباب عدم ترشح المزيد من الشابات
لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تم إجراء هذا البحث بالتشاور مع المنظمات األعضاء وشاباتها.

وكان الغرض من هذا البحث هو وضع مجموعة ملموسة من التوصيات التي ستزيد بشكل كبير من

عدد الشابات الالتي يترشحن لمناصب الحوكمة وصنع القرار. تواصل فريق البحث المكون من 10

شابات وخبيرات بحثيات خارجيات مع ما يقرب من 3000 فرد بوصفهن مستجيبات البحث -

الغالبية العظمى منهن من الشابات.

                      
عند مراجعة بيانات البحث ، تم تحديد أن 99 ٪ من جميع المستجيبين بما في ذلك الشابات

وأعضاء مجلس اإلدارة الوطني يرين أن وجود شابات في مناصب صنع القرار أمرٌ مفيد. ووجدت

الدراسة أن أكثر من نصف الشابات شعرن باالستعداد لتولي أدوار صنع القرار. وعىل الرغم من هذا

االستعداد ، ال يزال هناك عدد قليل من الشابات يتقدمن ألدوار صنع القرار. وقد تم تفسير ذلك

بأنه عائٌد إىل العوائق المتعددة التي يواجهنها ، مثل عدم العلم بفرص التقدم لتولي أدوار صنع القرار
التي كانت متاحة ومتطلبات الوصول إىل تلك الساحات ، والدعم المحدود المتاح للشابات ،

والسياقات الثقافية . تظهر نتائج البحث أن 18٪ فقط من الشابات كن عىل دراية بعملية

الترشيحات ألدوار المجلس العالمي واللجان اإلقليمية.

 
 
 

 

المقترح المعد للتصويت

تعزيز  : رقم 15 للتصويت  المعد  المقترح 
المجلس ألعضاء  لترشيح  ا عملية 

اإلقليمية للجان  وا لعالمي  ا

مقدم المقترح:  فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ، جمعية مرشدات نيجيريا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 
 
 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي لجنة الترشيحات بضمان أن عملية التوظيف للمجلس العالمي
واللجان اإلقليمية :

 
 أ.     تستخدم قنوات نشر متنوعة ، مع نشر الفرص عبر جميع منصات االتصال في 

األوقات الرئيسية المحددة في عملية االنتخابات ، وتُيسر تبادل المعلومات ما بين
المنظمات األعضاء فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال تعميم المعلومات عىل

شبكات اتصالهم الوطنية والمحلية ،
 

 ب.  تنظم ساحات افتراضية عىل شبكة اإلنترنت بجميع اللغات الرسمية للجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل شهر واحد عىل األقل من الموعد النهائي

لدعوة تقديم الطلبات ، تتيح للمتقدمات المهتمات بالترشح والمنظمات األعضاء
طرح األسئلة والحصول عىل توضيحات بخصوص متطلبات الدور ، وفهم األسئلة

المذكورة في استمارة التقديم ، وتلقي الدعم المطلوب لتعزيز المعرفة حول عمليتي
الترشيح واالنتخاب ، و

 
 ج.    تضع آلية يمكن من خاللها تقديم تقارير بدون ذكر هوية مقدمها ، وتقديم الدعم 

للشابات الالتي يواجهن مقاومة للوصول إىل عملية الترشيح / االنتخابات.
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 يوصي البحث بأن تستخدم الهياكل المسؤولة داخل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
، مثل لجنة الترشيحات ، لغة غير تقنية "سهلة الفهم" في ملف الترشيحات ، بما في ذلك استمارة

التقديم . يُنصح أيًضا بضرورة استخدام قنوات نشر متنوعة لمشاركة الفرص عبر جميع منصات

االتصال عدة مرات عىل مدى فترة زمنية طويلة . ومن أجل زيادة تعزيز قنوات االتصال التي

تتواصل بها المنظمات األعضاء مع الفتيات والشابات إلعالمهن بالفرص المتاحة ، يُقترح إصدار

ملف أدوات اتصال ومشاركته بجميع اللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة ؛ لدعم المنظمات األعضاء في تبادل المعلومات مع شبكات اتصالهن الوطنية والمحلية.

 
في هذا السياق ، لدعم المتقدمات المهتمات بالترشح والمنظمات األعضاء ، يُوَصى بتنظيم

ساحات افتراضية بجميع اللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل

الموعد النهائي لدعوة تقديم الطلبات ؛ لطرح األسئلة والحصول عىل توضيحات بخصوص

متطلبات الدور ، وفهم األسئلة المذكورة في استمارة التقديم ، وتلقي الدعم المطلوب لتعزيز

المعرفة حول عمليتي الترشيح واالنتخاب.

 
نظرًا للتصورات المتأصلة داخل الحركة والتي تُفّضل سنوات الخبرة عىل المهارات ، فإن العديد من

الشابات أقل ثقة وأكثر تثبيًطا لخوض عمليتي الترشيح واالنتخاب لألدوار القيادية ، وبالتالي فإن

المعرفة والدعم المناسبين خالل عملتي الترشيح واالنتخابات ستضمن تقدم المزيد من الشابات

لتولي أدوار صنع القرار، وسيحدث تغييرًا تحولًيا في الثقافة والتصورات داخل الحركة.

 
وكحركة تقدمية تعطي أولوية عالية لمجال السالمة ، يوصى بشدة بوضع سياسة للسالمة جنًبا إىل

جنب مع آلية اإلبالغ التي يمكن من خاللها تقديم تقارير بدون ذكر هوية مقدمها بشأن مخالفات

عملية الترشيح واالنتخاب. سيؤدي ذلك إىل تعزيز الشفافية والمساءلة فيما يتعلق بالترشيحات

والعملية االنتخابية مع توفير ساحة آمنة وغير منحازة وأخالقية. 
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يتم طرح هذا التعديل في محاولة لتوضيح القصد من النقطة "ج" من المقترح المعد للتصويت رقم

 .15
 

تم طرح المقترح المعد للتصويت رقم 15 ؛ لوضع أنظمة وعمليات لزيادة وعي الشابات بالفرص

العالمية والقيادية وانخراطهن فيها . كل إجراء من اإلجراءات المقترحة هي توصيات مباشرة من

البحث الذي أجرته باحثات شابات في 2019-2020 حول القرار رقم 32. 

 
كانت إحدى التوصيات الرئيسية للبحث ، أن يكون هناك عملية يمكن من خاللها للشابات تقديم

إفادات حول فعالية قدرتهن عىل التعرف عىل عمليتي الترشيح واالنتخاب والوصول إليهما

والمشاركة فيهما. 

 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 15 عىل  المقترح  لتعديل  ا

مقدم التعديل:  فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية ، جمعية مرشدات نيجيريا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 1 عىل النحو التالي
(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 1هي تلك المكتوبة باللون األحمر

وتلك ا̶ل̶م̶ق̶ت̶ر̶ح̶ ̶ش̶ط̶ب̶ه̶ا̶  في النص التالي) :
 

يوصي المؤتمر العالمي لجنة الترشيحات بضمان أن عملية التوظيف للمجلس العالمي
واللجان اإلقليمية :

 
 أ.    تستخدم قنوات نشر متنوعة ، مع نشر الفرص عبر جميع منصات االتصال في 

األوقات الرئيسية المحددة في عملية االنتخابات ، وتُيسر تبادل المعلومات ما بين
المنظمات األعضاء فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال تعميم المعلومات

عىل شبكات اتصالهم الوطنية والمحلية ،
 

 ب. تنظم ساحات افتراضية عىل شبكة اإلنترنت بجميع اللغات الرسمية للجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل شهر واحد عىل األقل من الموعد النهائي

لدعوة تقديم الطلبات ، تتيح للمتقدمات المهتمات بالترشح والمنظمات األعضاء
طرح األسئلة والحصول عىل توضيحات بخصوص متطلبات الدور ، وفهم األسئلة

المذكورة في استمارة التقديم ، وتلقي الدعم المطلوب لتعزيز المعرفة حول عمليتي
الترشيح واالنتخاب ، و

 
  ̶ج̶.̶ ̶ت̶ض̶ع̶ ̶آ̶ل̶ي̶ة̶ ̶ي̶م̶ك̶ن̶ ̶م̶ن̶ ̶خ̶ل̶ا̶ل̶ه̶ا̶ ̶ت̶ق̶د̶ي̶م̶ ̶ت̶ق̶ا̶ر̶ي̶ر̶ ̶ب̶د̶و̶ن̶ ̶ذ̶ك̶ر̶ ̶ه̶و̶ي̶ة̶ ̶م̶ق̶د̶م̶ه̶ا̶ ̶،̶ ̶و̶ت̶ق̶د̶ي̶م̶

̶ا̶ل̶د̶ع̶م̶ ̶
̶ل̶ل̶ش̶ا̶ب̶ا̶ت̶ ̶ا̶ل̶ل̶ا̶ت̶ي̶ ̶ي̶و̶ا̶ج̶ه̶ن̶ ̶م̶ق̶ا̶و̶م̶ة̶ ̶ل̶ل̶و̶ص̶و̶ل̶ ̶إ̶ل̶ى̶ ̶ع̶م̶ل̶ي̶ة̶ ̶ا̶ل̶ت̶ر̶ش̶ي̶ح̶ ̶̶/ ̶ا̶ل̶ا̶ن̶ت̶خ̶ا̶ب̶ا̶ت̶.̶

 
ج.   وضع عملية بالتعاون مع المنظمات األعضاء ، يُمكن للشابات من خاللها تقديم 

إفادات من شأنها مساعدة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
والمنظمات األعضاء عىل فهم العوائق وتحسين العمليات من أجل وصول الشابات

لعمليات الترشيح واالنتخاب العالمية واإلقليمية. 
 

الحيثيات:
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نصت التوصية عىل أنه " يجب وضع سياسة حماية رسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة ، وإنشاء آلية لإلبالغ يمكن من خاللها للمتطوعات من المنظمات األعضاء ، بما في ذلك

الشابات ، اإلبالغ دون الكشف عن الهوية عن المخالفات التي تعوق دون الوصول إىل أدوار التطوع

وصنع القرار." (صفحة 40) 

 
وعىل الرغم من كتابتها بحسن نية ، فإن الصيغة الحالية للنقطة "ج" تفتقر إىل الوضوح ، ولم تنجح

في شرح الجوانب الرئيسية للمقترح . عىل وجه التحديد ، شرح أن الهدف هو وضع عملية

بالمشاركة مع المنظمات األعضاء يمكن للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من خاللها

تلقي إفادات وبيانات لتحسين عمليات التواصل واإلشراك بشأن الفرص القيادية للشابات . وتحدد

هذه المسودة الُمحدَّثة بشكل أفضل القصد من التوصية ، واألهداف ، وكيفية تنفيذ بعض

العمليات. 

 
 من عمليات إشراك الشباب في أي منظمة .

ٍ
تعتبر عمليات جمع اإلفادات عنصرًا مهًما في أي

وسيوفر وضع مثل هذه الخطوط اإلرشادية فرصة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

لتحديد الثغرات والنجاحات في عملية الترشيحات ، مع زيادة تعزيز الشفافية والمساءلة وتوفير

مساحة آمنة وغير منحازة وأخالقية لجميع المرشحات. 
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التأكيد عىل أن حركة المرشدات تهدف إىل تقديم برنامٍج عىل الرؤى التربوية لمرحلة الطفولة

ومرحلة رشد الشباب) من قبل المنظمات األعضاء لجميع فتياتنا من المرشدات وفتيات الكشافة;

 
اإلشارة إىل أننا نسترشد بالمبادئ األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة كما هي معبر عنها

خالل قيمنا وطريقة التعليم غير الرسمي الخاصة بنا ، ومن خالل دعم المنظمات األعضاء إلنشاء

تجربة مرشدات وفتيات كشافة ذات صلة ومثيرة ويسهل الوصول إليها وتقودها المتعلمات ؛ حتى

تمارس جميع المرشدات وفتيات الكشافة المرح والمتعة والنمو كشخص وكجزء من مجتمع

المرشدات وفتيات الكشافة ؛

 
قناعتنا التامة بأن الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة يمكنها أن تقدم ، وتقدم بالفعل ،

رسائل تعليمية قوية إىل منظماتها األعضاء ، وتقدم دعًما عالي القيمة في مجالي البرنامج

والتدريب لحركة المرشدات ؛

 
ومالحظتنا للعمل الجيد في السنوات األخيرة ؛

 
 
 

 

المقترح المعد للتصويت

إطار  : رقم 16 للتصويت  المعد  المقترح 
للمنظمات أدوات  (ملف)  و  عمل 
المرشدات طريقة  حول  األعضاء 

لتعليمية. ا الكشافة  وفتيات 
 

مقدم المقترح:  حركة المرشدات والكشافة البلجيكية

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها  

 
 
 
 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بأن يُطلق المجلس العالمي فريق عمل مهمته إنشاء إطار عمل و
(ملف) أدوات . مع التوصية بأن يمثل فريق العمل هذا منظمة عضو عىل األقل من كل

إقليم ، وعضو واحدة من كل لجنة إقليمية.
 

يوصي المؤتمر بوضع إطار عمل يترجم مبادئ حركة المرشدات وفتيات الكشافة إىل
مجموعة أساسية من أهداف النمو لجميع المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء
العالم . يجب أن يوضح إطار العمل التأثير الذي يمكن أن تحققه المنظمات األعضاء من
خالل تفعيل هذه األهداف في برامجها الوطنية . يجب أن يوضح إطار العمل أيًضا كيف

يمكن استخدام البرامج والدورات التدريبية الحالية الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة في العمل عىل تحقيق هدف نمو معين.

 
مع التوصية بإنشاء (ملف) أدوات للمنظمات األعضاء لدعم ترجمة أهداف النمو هذه في

برنامجها التعليمي الوطني (استناًدا إىل الرؤى التربوية لمرحلة الطفولة ومرحلة رشد
الشباب) مع مراعاة احتياجات الفئات العمرية المختلفة وتأثير البيئة عىل فتياتنا من
المرشدات وفتيات الكشافة . يجب أن يدمج (ملف) األدوات نهًجا للتنمية الشخصية

ولتأطير استمرارية التنمية (الشخصية) عبر الفئات العمرية المختلفة ، من فئة عمرية إىل
أخرى.

 
 

 

16

|  42المؤتمر العالمي السابع والثالثونوثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 – ج: المقترحات المعدة للتصويت و التعديالت المقترحة 



 نؤكد عىل أن إطار العمل وملف األدوات لبناء برنامج تعليمي وطني (استناًدا إىل رؤى تربوية) ال
يؤثران عىل البرامج والدورات التدريبية المحددة التي تقدمها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة مثل حرة ألكون أنا ، ولكنه يعزز الطريقة التي يمكن بها للمرء ملء أجزاء من برنامج تعليمي

وطني.

 
من أجل مساعدة المنظمات األعضاء في غرضها العام المتمثل في تقديم طريقة حركة المرشدات

وفتيات الكشافة لجميع المرشدات وفتيات الكشافة ، نحن مقتنعون بأن توفير األدوات لدعم

المنظمات األعضاء في وضع أو تحسين برنامجها التعليمي الوطني هو وسيلة فعالة لتعزيز جودة

تجربة المرشدات وفتيات الكشافة ؛

 
األخذ في االعتبار المقترح الخاص بالطرق التعليمية عىل النحو الذي تم اعتماده في المؤتمر

العالمي الخامس والثالثين في هونج كونج (المقترح المعد للتصويت رقم 15.5) والذي أعاد التأكيد

عىل تركيز الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل طريقة ومبادئ حركة المرشدات

وفتيات الكشافة والبرنامج التعليمي والتدريب وعىل وضع األدوات الداعمة والموارد ، بما في ذلك

تجديد الخطوط اإلرشادية بشأن البرنامج والتدريب وإصدار ملفات األدوات ؛

                                                  
األخذ في االعتبار المقترح الخاص بالطرق التعليمية عىل النحو المعتمد في المؤتمر العالمي

السادس والثالثين في نيودلهي (المقترح المعد للتصويت رقم 17) والذي أوصى بإصدار أدوات

لدعم المنظمات األعضاء لمساعدتهم عىل وضع و / أو تحسين برامجها التعليمية بناًءا عىل طريقة

حركة المرشدات وفتيات الكشافة مع مراعاة الفئات العمرية المختلفة ؛
 

مالحظتنا ورضانا عن نجاح أحدث أعمال الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حول الطرق

غير الرسمية "مستعدة للتعلم ، مستعدة للقيادة" ؛
 

استرشاًدا بالنتائج والتوصيات الواردة في تقرير منتدى تجربة المرشدات وفتيات الكشافة الذي

انعقد في مسقط ، عمان في نوفمبر 2015 ، بما في ذلك:

 
"2. تحديد األولويات واالستثمار بشكل أكبر في عمل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

الخاص بالبرنامج حول المجاالت األساسية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة مثل تجربة الفتاة

وتنمية المتطوعات والتقليل من "الموضوعات الخاصة" ؛

3. تصميم عدد أقل من األنشطة الجاهزة ، والمزيد من البرامج عىل مستوى النتيجة والطريقة ،
مصحوبة بإستراتيجية ، وقوالب ، وإرشادات ، وما إىل ذلك ، حتى تتمكن المنظمات األعضاء من

تطويرها لتناسب احتياجاتها ؛

4. تطويرلمستعدة للتعلم ، مستعدة للقيادة بشكل أكبر. والتعمق بشكل أكبر وتوفير المزيد من
األدوات لفرق المنظمة العضو الستخدامها عىل المستوى الوطني ، مع اتباع نهج خطوة بخطوة

لتصميم البرامج الوطنية يمكن للفرق الوطنية استخدامه ".

 
مع مالحظة أن الهدف رقم 1 من الخطة اإلستراتيجية 2018-2020 الذي يوفر المزيد من الفرص

للفتيات والشابات للنمو والقيادة من خالل البرامج والطرق المتعلقة بالمبادئ األساسية

للمرشدات وفتيات الكشافة ، سيتم متابعته حتى عام 2023 (مقترح المجلس العالمي) عىل

مستوى اإلستراتيجية العالمية.

 
نحن عىل قناعة بأنه سيساعد في تحقيق اإلشارات العديدة إىل "النمو" و "الحفاظ عىل العضوية" و

"بناء القدرات" ... المذكورة في وثيقة المؤتمر العالمي رقم 8 – أ : مسودة االستراتيجية العالمية
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 2023-2018.
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التصريح بأنه من المستهدف أن تقدم حركة المرشدات طريقة تعليمية.

 
األخذ في االعتبار أن مهمة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي تمكين الفتيات

والشابات من تحقيق كامل قدراتهن  كمواطنات مسئوالت في العالم ؛ والتذكير برؤيتها: الفتيات

والشابات كلهن جديرات باالحترام ، ويعملن عىل تغيير العالم.

 
األخذ في االعتبار أن مسارات وطرق تنفيذ الرسالة والرؤية مرتبطة ارتباًطا وثيًقا بالطرق التعليمية

والبرامجية.

 
قناعتنا التامة بأن ليس فقط الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قادرة عىل توفير برامج
تعليمية عالية الجودة ، ولكن أيًضا المنظمات األعضاء قادرة عىل تقديم رؤى رائعة في هذا المجال.

 
بعد أن رأينا أن معظم مناسباتنا تركز عىل مجاالت محددة مثل الحوكمة والتمويل ، وعىل الرغم من

تفهمنا الكامل لضرورة إجراء محادثات حول هذا الموضوع ، فإننا مقتنعون بأن برامج الجمعية

العالمية المقترحة في بعض األحيان ال تملك القدرة عىل التكيف بشكل كامل مع احتياجات

المنظمة العضو ، أو مع برامجها التعليمية ، وبالتالي يمكن أن يؤثر ذلك عىل تحقيق المهمة والرؤية.

 
 
 
 

 

المقترح المعد للتصويت

: 17 رقم  للتصويت  المعد  المقترح 
األعضاء للمنظمات  مساحة  إنشاء 

لبرامج وا الطرق  عن  للحديث 
لتعليمية ا

 
 

مقدم المقترح:  المنظمة العضو بأسبانيا 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 
 
 
 
 

الحيثيات:

يدعو المؤتمر العالمي السابع والثالثون إىل إنشاء ساحة للمنظمات األعضاء للحديث عن
الطرق والبرامج التعليمية . يمكن أن تكون إما ساحة فعلية كأن تكون موقًعا مركزًيا ، أو

يمكن استخدام أماكن التجمع القائمة مثل المراكز العالمية ، أو يمكن أن تتكون في مراكز
تجمعات افتراضية في شكل ندوات عبر اإلنترنت . سيكون لهذا األمر أثًرا كبيًرا ليس

فقط عىل تصميم البرنامج للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، بل أيًضا ألنه
سيوفر للمنظمات األعضاء مساحة لتبادل وجهات النظر اإلرشادية ، وتوثيق التعاون بين

المنظمات األعضاء. كما سيقدم التوجيه للمنظمات األعضاء حول كيفية مواءمة حركتنا
مع االحتياجات العالمية ، وبشكل عام ستضمن تعاونًا أوثق بين منظمات المرشدات

وفتيات الكشافة لجعل الحركة تزدهر في تحقيقها لمهمتنا ورؤيتنا.
 

أخيًرا ، نود أن نوضح أنه عند إنشاء هذه الساحة للتجمع والنقاش حول الطرق والبرامج
التعليمية ، نرى أنه من مسؤولية المجلس العالمي وموظفي الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة تحديد ما هو أكثر مالءمة فيما يتعلق بتخصيص الموارد ،
بما في ذلك ما إذا كانت ساحة مادية أو افتراضية.
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األخذ في االعتبار المقترحات السابقة التي عبرت فيها المنظمات األعضاء عن عدم اتساق الطريقة

التعليمية لحركة المرشدات وفتيات الكشافة داخل إطار البرمجة بالجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة ، والتي تمت الموافقة عىل بعضها في هونج كونج ونيودلهي ، ومخاوف

المنظمات األعضاء في المؤتمر اإلقليمي لعام 2019 في سبليت ، حيث كان هناك قلق بشأن

تركيز حركة المرشدات وفتيات الكشافة  بشكل كبير عىل الجوانب المذكورة أعاله.
 

األخذ في االعتبار أن بوصلة 2032 تهدف إىل تحسين العالم من حولنا ، ال سيما الجوانب التي تؤثر

عىل الكثير من المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مثل تغير المناخ

واالستدامة والتكنولوجيا وعدم المساواة بين الجنسين.
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مع تزايد االعتراف بالتنوع والشمولية في العالم ، تجدر اإلشارة إىل أن العديد من المنظمات

األعضاء ليس لديها اللغة اإلنجليزية كلغة أساسية . هناك منظمات أعضاء ُمصّنفة في فئة

المنظمات األعضاء الناطقة باللغة اإلنجليزية فقط ألنها ال تعمل باللغات الرسمية األخرى للجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أيًضا . هذا ال يعني أن هذه المنظمات األعضاء يمكن أن

تستفيد استفادة كاملة من الفرص والموارد المتوفرة باللغة اإلنجليزية.

 
إنه تحٍد يواجه المنظمات األعضاء في تنفيذ برامج الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو

المشاركة بشكل أكثر فاعلية في الفرص الدولية ، بما في ذلك المشاركة في المناسبات أو التطوع

في الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو االنخراط في أدوار الحوكمة ؛ بسبب عائق

اللغة . يحدث هذا بشكل خاص إذا لم يكن لدى المنظمات األعضاء القدرة عىل ترجمة الموارد إىل

اللغات المحلية ، أو إذا تم توفير الموارد في وقت متأخر جًدا ، مما يتيح إطاًرا زمنًيا قصيرًا للغاية

للترجمة والنشر وبناء القدرات لألعضاء عىل المستويات المحلية.

 
هذا أيًضا يمثل خسارة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي استثمرت الموارد في

وضع البرامج والمواد التي لم تستطع العديد من الفتيات االستفادة منها بسبب نقص قدرة

المنظمات األعضاء عىل ترجمة المواد التي وصلت متأخرة للغاية . وحتى إذا كان بإمكان المنظمة

العضو التنظيم للترجمة والتنفيذ في مرحلة الحقة ، فستكون هؤالء الفتيات قد تخلفن عن الركب

مقارنًة بالفتيات األخريات من البلدان التي ال تشكل فيها اللغة حاجًزا. بعبارة أخرى ، هناك تفاوت
في إمكانية الوصول إىل البرامج والموارد العالمية.

 
الحواجز اللغوية تعيق بحٍق بناء قدرات المنظمات األعضاء. مع توفر معظم البرامج والموارد باللغات

الرسمية األربع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة فقط ، يمكن القول بأمان أن

المنظمات األعضاء التي تحتاج إىل أكبر قدر من الدعم في بناء القدرات تُترك في الخلف في هذه

العملية.

 
 
 

 

المقترح المعد للتصويت

: رقم 18 لتصويت  المعد  المقترح 
الجمعية برامج  إىل  الوصول  إمكانية 

ومواردها ومناسباتها  لعالمية  ا
األربع. الرسمية  للغات  ا خارج  وفرصها 

 
 

مقدم المقترح:  جمعية مرشدات كمبوديا ، فتيات كشافة اليابان ، فتيات كشافة كوريا ، جمعية

فتيات كشافة منغوليا ، فتيات كشافة تايوان ، جمعية مرشدات (فتيات كشافة) تايالند.

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بأن تستكشف الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
طرًقا لجعل برامج الجمعية العالمية ومناسباتها ومواردها وفرصها متاحة بشكل أكبر وفي

وقت مناسب للفتيات والشابات من المنظمات األعضاء التي تتحدث أو تعمل بلغات
أخرى غير اللغات الرسمية األربع للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة .
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أحد األمثلة الحديثة عىل ذلك ، فتيات كشافة تايوان أحد المواقع المركزية التي استضافت ندوة

جولييت لو في عام 2019 ، نحن نقدر الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لمنحنا

الفرصة لتجربة هذه المبادرة الجديدة ، التي كانت تهدف إىل جعل المناسبة وموارد الجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أكثر سهولة في الوصول إليها من قبل المشاركات الالتي

لغاتهن األم ليست من اللغات الرسمية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، حيث أنه

حتى لو كانت المشاركات قادرات عىل فهم المحتوى المقدم ، فقد ال يتمكّن من التعبير عن

أنفسهن بشكل كامل ، وبالتالي يصبح حصولهن عىل تجربة عالية الجودة أقل سهولة. ومع ذلك ،

وبسبب العديد من التحديات ، لم تكن المناسبة قادرة عىل تنفيذ موقع مركزي ثنائي اللغة بشكل

كامل . ومع ذلك ، فإن وجود بعض الميسرات والمشاركات الالتي يمكنهن تقديم بعض الدعم

اللغوي كان مفيًدا للغاية ألولئك الالتي ال يجدن اللغة اإلنجليزية.

 
يوَصى بأن تستكشف الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة نماذج للعمل مع المنظمات

األعضاء لمعالجة جميع جوانب إمكانية الوصول وفًقا لرؤية الجمعية العالمية المتمثلة في أن

"الفتيات والشابات كلهن جديرات باالحترام ، ويعملن عىل تغيير العالم ".
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المقترح المعد للتصويت

: رقم 19 للتصويت  المعد  المقترح 
الخارجية الفرص  مشاركة  عملية 

األعضاء المنظمات  إلشراك 
 
 
 

مقدم المقترح:  جمعية مرشدات ماليزيا ، جمعية مرشدات سيريالنكا ، جمعية مرشدات المالديف

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

يوصي المؤتمر العالمي بما يلي:
 

 أ.     إذا رأت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أن القدرات داخل المنظمة 
أقل من أن تتعامل مع دعوة خارجية أو فرصة تتطلب إشراك فتيات وشابات في
عمليات ومنصات السياسات والمناصرة وصنع القرار اإلقليمية والعالمية رفيعة
المستوى ، فينبغي عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مشاركة

الفرصة مع جميع المنظمات األعضاء ؛ لتقود الخطوات المطلوبة لمشاركة وإشراك
المراهقات والشابات في العمليات والمنصات المذكورة ، والمضي قدًما فيها. ويجب

إبالغ األقاليم بنفس األمر ،
 

 ب.  أن تؤكد المنظمات األعضاء المهتمة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
اهتمامها بتولي مثل هذا الدور ، وتبقي اإلقليم عىل علم ، وستكون المنظمة العضو
مسؤولة بشكل كامل عن مشاركتها وانخراطها في الحدث ، بما في ذلك عىل سبيل

المثال ال الحصر دعم أعضائها للتسجيل ، وإعداد األعضاء للمشاركة والتحدث ، ودعم
األعضاء قدر المستطاع بالمتطلبات المالية الالزمة للمشاركة في العمليات

والمنصات المذكورة أعاله ،
 

 ج.    أن تتفق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مع المنظمة/المنظمات 
األعضاء المهتمة حول مشاركة المنظمة العضو ودورها المتوقع بما في ذلك عىل

سبيل المثال ال الحصر أن تكون جزًءا من اللجنة المنظمة للشريك الخارجي الُمقتِرح
للحدث ، وتسجيل المشاركات تحت اسم "الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة" ، وترشيح متحدثات لتمثيل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ،
مع إبقاء اإلقليم/األقاليم المعنية عىل علم ،

  

 د.    يجب عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وضع إجراء تشغيلي موحد ، 
ومشاركة الوثائق ذات الصلة مع المنظمات األعضاء المهتمة ، بما في ذلك عىل

سبيل المثال ال الحصر الخطوط اإلرشاداية للمشاركة ، وسياسات السالمة ، وبيانات
المواقف الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بشأن القضايا

الحساسة والمجاالت المواضيعية بحسب االقتضاء ؛ للمساعدة في إعداد أعضائها
للعمليات والمنصات المذكورة أعاله ؛

 

 ه.     دعًما لهذه التوصية ، نشجع جميع المنظمات األعضاء بشدة عىل إنشاء فريق 
متطوعات من القائدات داخل المنظمة الوطنية مسبًقا ، لالستجابة لمثل هذه

الدعوات والفرص الفورية والعاجلة. سيساعد ذلك المنظمة العضو عىل إعداد الفتيات
والشابات للمشاركة والتحدث في مثل هذه الساحات العالمية واإلقليمية. قد تشمل

قائمة القائدات الالتي يتم اختيارهن لفريق القائدات المتطوعات التابع للمنظمة
العضو ، عىل سبيل المثال ال الحصر ، قائدات راشدات ، وأعضاء من المراهقات

والشابات، وأعضاء في فريق الميسرات العالمي ومندوبات شابات في مناسبات
سابقة ، وبطالت مناصرة سابقات ، وأي عضو مهتم وعىل استعداد لدعم مشاركة

المنظمة العضو ؛
 

استمر في الصفحة التالية
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 ڧ عند االنتهاء من المشاركة ، ينبغي عىل المنظمات األعضاء تقديم تقرير إىل الجمعية 
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بعد المشاركة باستخدام نموذج إبالغ موحد

وبسيط . سيتم مشاركة التقرير مع فرق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة جنًبا إىل جنب مع الصور ومقاطع الفيديو واستمارات منح الموافقة

والمحتويات األخرى المطلوبة للترويج لمشاركة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة في الساحات المذكورة أعاله عىل منصات االتصال داخل وخارج المنظمة ؛

 
 ز.    أن تستمر المنظمة العضو في المتابعة مع المشاركات عند االنتهاء من المشاركة ؛ 
لضمان مشاركة ما تعلّْمنه مع مجموعة أكبر من الفتيات والشابات داخل المنظمة

العضو وخارجها ؛ و
 

 ح.   أنه في حالة تلقي األقاليم و / أو المنظمات األعضاء ألية دعوات وفرص خارجية من 
هذا القبيل ، ينبغي عليها مشاركة المعلومات مع الجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة و / أو األقاليم ، التباع نفس اإلجراء كما هو مذكور أعاله.
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باعتبارها أكبر منظمة تطوعية للفتيات والشابات في العالم ، غالًبا ما تنظر العديد من المنظمات

إىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة باعتبارها المنظمة الرئيسية أو المنظمة الرائدة

فيما يختص بالموضوعات المتعلقة بالفتيات والشابات. وغالًبا ما تتم دعوة الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة للمشاركة والتحدث في العديد من العمليات والمنصات العالمية

واإلقليمية . الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ممثلة بالفعل في منصات عالمية

مختارة مثل لجنة وضع المرأة التابعة لألمم المتحدة ، ومؤتمر Women Deliver عىل سبيل المثال

ال الحصر. وتأخذ الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وفداً من الشابات من مختلف
المنظمات األعضاء ، يتم اختيارهن بعد عملية انتقاء تنافسية لحضور مثل هذه الساحات العالمية .

وكان يُشار فيما مضى إىل األعضاء المختارات باسم المندوبات الشابات ، ويشار إليهن حالًيا باسم

بطالت المناصرة.

 
بصرف النظر عن العمليات والمنصات العالمية المذكورة ، هناك العديد من الدعوات والفرص

الخارجية األخرى التي يتم توجيهها إىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. ومع ذلك ،

نظرًا لعملية إعادة التصميم التي قللت من التركيز عىل جهود المناصرة ، فقد أدى ذلك إىل نقص

الموارد وقدرات الموظفين داخل فرق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل إدارة

االرتباطات المتعددة . يؤدي هذا إىل ضياع فرص يمكن فيها للفتيات والشابات تبادل خبراتهن

والتحدث عن القضايا والتحديات والعقبات التي يواجهنها في عمليات ومنصات صنع السياسات

والمناصرة وصنع القرار المختلفة . من الضروري للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

كمنظمة ذات مركز استشاري في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة أن تكون قادرة

عىل المشاركة واالنخراط في الساحات العالمية واإلقليمية والوطنية حيث تتم مناقشة القضايا

المتعلقة بالفتيات والشابات.

 

يُعزز ذلك أيًضا الصورة المرئية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة خارج الحركة

وتحسين الشبكات والصالت التي نبنيها مع المنظمات الخارجية . أحد اآلثار اإليجابية لمثل هذه

المشاركات أيًضا هو الزيادة في العالقات العامة التي يمكن أن تجذب المنظمات التي قد تكون

مهتمة بالشراكة وتزويد الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمات األعضاء بالموارد

لقيادة مشاريع ومبادرات مختلفة للفتيات والشابات.

 
 
 

 

الحيثيات:

https://en.wiktionary.org/wiki/%DA%A7


يتم توجيه الدعوات والفرص من المنظمات الخارجية إىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة وغالًبا ما تكون طلبات عاجلة تحتاج إىل إجراء فوري ، لذلك عىل الرغم من أن الجمعية

العالمية قد تكون مهتمة فإنه نظرًا لمحدودية القدرات وقصر المهلة إليجاد أعضاء مناسبات

لتمثيلها ، يتم االعتذار عن العديد من الدعوات . غالًبا ما يتم دعوة ممثالت الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة كمجرد مشاركات ويتعين عليهن المطالبة بفرص للتحدث من أجل

عرض عمل منظماتنا األعضاء.

 
لذلك ، نرى الحاجة إىل تغيير السرد ، ووجوب االعتراف بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة كمنظمة تحتاج إىل مقعد عىل الطاولة أو المناقشة.

 
عىل مر السنين ، دّربت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مجموعات من المتطوعات

بصفتهن "مندوبات شابات" و "بطالت مناصرة" والعديد من الفرق األخرى في برامج الجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. وبنجاح تلك المبادرات ، نرى أن هناك مجاًال لزيادة عدد

الفتيات والشابات اللواتي يمكن أن يستفدن من مثل هذا االحتكاك وهذه الخبرة بمشاركاتهن في

العمليات والمنصات العالمية واإلقليمية.

 
في هذا السياق ، يُقترح أنه إذا رأت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أن القدرات

داخل المنظمة أقل من أن تتعامل مع دعوة خارجية أو فرصة تتطلب إشراك فتيات وشابات في

عمليات ومنصات السياسات والمناصرة وصنع القرار اإلقليمية والعالمية رفيعة المستوى ،

فينبغي عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مشاركة الفرصة مع جميع المنظمات

األعضاء ؛ لتقود الخطوات المطلوبة لمشاركة وإشراك المراهقات والشابات في العمليات

والمنصات المذكورة ، والمضي قدًما فيها. ويجب إبالغ األقاليم بنفس األمر لضمان التواصل

الواضح . ويوصى بأن تضع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إجراء تشغيلي موحد يتم

مشاركته مع كل مراسلة تذهب إىل المنظمات األعضاء حول أي دعوات وفرص خارجية ؛ من أجل

توفير التوجيه وخطوات واضحة.
 

ومن الموصى به عند استالم المعلومات من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حول

الدعوة أو الفرصة ، أن تؤكد المنظمات األعضاء المهتمة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة واإلقليم المعني اهتمامها بالمشاركة واالضطالع بهذا الدور. وستكونالمنظمة العضو

مسؤولة بشكل كـامل عن مشاركتها وانخراطها في الحدث ، بما في ذلك عىل سبيل المثال ال

الحصر دعم أعضائها للتسجيل ، وإعداد األعضاء للمشاركة والتحدث ، ودعم األعضاء قدر المستطاع

بالمتطلبات المالية الالزمة لحضور العمليات والمنصات سواء وجًها لوجه أو افتراضًيا عبر اإلنترنت

حسب االقتضاء .

 
ومن المقترح عند تلقي اهتمام المنظمة العضو ، أن تتفق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة مع المنظمة/المنظمات األعضاء المهتمة حول مشاركة المنظمة العضو ودورها المتوقع

بما في ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر أن تكون جزًءا من اللجنة المنظمة للشريك الخارجي

الُمقترِح للحدث ، وتسجيل المشاركات تحت اسم "الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة"

، وترشيح متحدثات لتمثيل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، وإبقاء اإلقليم/األقاليم
المعنية عىل علم  . ومن الموصى به أن تشارك الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

الوثائق ذات الصلة مع المنظمات األعضاء المهتمة ، بما في ذلك عىل سبيل المثال ال الحصر

الخطوط اإلرشاداية للمشاركة ، وسياسات السالمة ، وبيانات المواقف الخاصة بالجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة بشأن القضايا الحساسة والمجاالت المواضيعية بحسب االقتضاء ؛

للمساعدة في إعداد أعضائها للعمليات والمنصات المذكورة أعاله.
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دعماًلهذه التوصية ، نشجع جميع المنظمات األعضاء بشدة عىل إنشاء فريق متطوعات من

القائدات داخل المنظمة الوطنية مسبًقا ، لالستجابة لمثل هذه الدعوات والفرص الفورية والعاجلة.

سيساعد ذلك المنظمة العضو عىل إعداد الفتيات والشابات للمشاركة والتحدث في مثل هذه

الساحات العالمية واإلقليمية. قد تشمل قائمة القائدات الالتي يتم اختيارهن لفريق القائدات

المتطوعات التابع للمنظمة العضو ، عىل سبيل المثال ال الحصر ، قائدات راشدات ، وأعضاء من

المراهقات والشابات، وأعضاء في فريق الميسرات العالمي ومندوبات شابات في مناسبات سابقة

، وبطالت مناصرة سابقات ، وأي عضو مهتم وعىل استعداد لدعم مشاركة المنظمة العضو . سيوفر
هذا المزيد من الفرص للفتيات والشابات لبناء القدرات واكتساب الخبرة واالحتكاك في الساحات

اإلقليمية والعالمية مع تعزيز مجموعة من المهارات مثل التنظيم والتخطيط والخطابة العامة

ومراجعة السياسات والتواصل ، وذلك عىل سبيل المثال ال الحصر.

 
بالنظر إىل التطلعات الجديدة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي تشمل برامجها

المدعومة بالفتاة ، وأن تكون المنظمة التي تقودها المنظمات األعضاء ، وتركز عىل المستوى

اإلقليمي ، وتديرها المتطوعات ، وتكون بمثابة رابط عالمي ، يوجهها جمع التبرعات ، وتتطلع إىل

النمو ورفع أصوات الفتيات ، نود أن نؤكد من جديد أن هذا األمر من شأنه أن يدعمنا في تحقيق

نفس الشيء ، وتضخيم الصورة المرئية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة

العضو ، واألهم من ذلك تضخيم أصوات الفتيات والشابات . تماشياً مع هذا ، يُقترح أنه عند

االنتهاء من المشاركة ، ينبغي عىل المنظمات األعضاء تقديم تقرير إىل الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة حول التجربة باستخدام نموذج إبالغ موحد وبسيط ، مع تفاصيل حول

المشاركة ، وصور ومقاطع فيديو ، واستمارات منح الموافقة ، والمحتويات األخرى المطلوبة

للترويج للمشاركة عىل كافة منصات االتصال داخل وخارج المنظمة . كما يوصى بأن تستمر

المنظمة العضو في المتابعة مع المشاركات عند االنتهاء من المشاركة ؛ لضمان مشاركة ما تعلّْمنه

مع مجموعة أكبر من الفتيات والشابات داخل المنظمة العضو وخارجها.

 
يُقترح اتباع نفس اإلجراء الموضح أعاله في حالة تلقي األقاليم و / أوالمنظمات األعضاء ألية دعوات

وفرص خارجية من هذا القبيل . وعىل األقاليم والمنظمات األعضاء مشاركة المعلومات مع

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وسيتم اتباع اإلجراء التشغيلي الموحد ؛ لتوحيد

وتبسيط طرق العمل كمنظمة وحركة.

 
ومن خالل رؤيتنا من أجل عالم متكافئ يمكن لجميع الفتيات والشابات أن تزدهر فيه ، ينبغي علينا

أن نتخذ إجراءات اليوم ؛ لتوسيع قدرات فتياتنا وشاباتنا وبناء مهاراتهن . دعونا نخلق الفرص

ونطالب بالساحات لتضخيم أصوات فتياتنا وجعل الفرص في متناول الفتيات والشابات من

جميع أنحاء العالم . سيؤدي هذا إىل تعزيزنا كحركة تقودها الفتيات حيث تشعر كل فتاة وأي فتاة

بالثقة في القيادة والتمكين لخلق عالم أفضل مًعا.
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تتضمن التطلعات العشر لـ "الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجديدة" التي عممها

المجلس العالمي في عام 2019 المبدأ الرئيسي "منظمة تقودها المنظمات األعضاء - ستقود حركتنا

ومستقبلها أصوات واحتياجات منظماتنا األعضاء". لكي نكون منظمة تقودها المنظمات األعضاء

بشكل أكبر ، ينبغي أن يكون هناك تواصل أكبر بين الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

ومنظماتها األغضاء بشأن تنفيذ الخطة االستراتيجية واألداء المالي.
 

في المؤتمر العالمي لعام 2017 صوتت 102 منظمة عضو لصالح المقترح الذي ينص عىل أن

"المؤتمر العالمي السادس والثالثين يطلب من المجلس العالمي استكشاف طرق مختلفة للتواصل
مع المنظمات األعضاء وتنفيذها خالل الفترة الثالثية. يجب أن تتيح هذه األساليب المعلومات حول

القرارات الرئيسية واإلنجازات الرئيسية واألولويات القادمة للمجلس العالمي واألسباب الكامنة

ورائها إىل المنظمات األعضاء بشكل دوري فيما بين المؤتمرات العالمية ". في وقت كتابة هذا
المقترح المعد لتصويت ، تم استالم تقريرين رسميين من المجلس العالمي ، وقد اشتمال عىل

تحديثات عامة بدالً من تقارير مفصلة عن التقدم المحرز مقابل كل نتيجة إستراتيجية . ولم يتم توفير

أي معلومات مالية في هذه التحديثات. أصبحت نتائج السنة المنتهية في ديسمبر 2018 متاحة

للمنظمات األعضاء فقط في 30 أكتوبر 2019. لم تكن حسابات 2019 متاحة حتى يناير 2021 . نود

أن نشيد بالمجلس العالمي عىل زيادة وتيرة المراسالت في عام 2021 والفترة التي تسبق ذلك

المؤتمر العالمي . وما زلنا نرى فجوة في اإلبالغ عن الخطة االستراتيجية عىل أساس منتظم. 

 
 
 

المقترح المعد للتصويت

تقديم رقم 20:  للتصويت  المعد  المقترح 
التنفيذ ب يتعلق  فيما  سنوية  نصف  تقارير 

للجمعية االستراتيجية  لنتائج  ا مقابل 
لثالثية ا لفترة  ا نية  وميزا لعالمية  ا

 
 

مقدم المقترح:  حركة مرشدات نيوزيالندا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها 

 

الحيثيات:

أن يقوم المجلس العالمي بتزويد المنظمات األعضاء بتقارير نصف سنوية فيما يتعلق
بالتنفيذ مقابل النتائج االستراتيجية وميزانية الفترة الثالثية.

 

 أ.     يجب أن يتضمن التقرير معلومات مفصلة بشأن التقدم المحرز مقابل النتائج في 
الخطة االستراتيجية.

 

 ب.  أن يتضمن التقرير بيان األرباح والخسائر وبيان الميزانية وحركة االحتياطيات. وأن 
يكون مستوى التفاصيل مماثل لقسم المعلومات المالية لميزانية الخطة

اإلستراتيجية 2018-2020 المعتمدة في المؤتمر العالمي في الهند في عام 2017.
 

 ج.   أن يقدم التقرير المعلومات المالية المتعلقة بالصناديق / االحتياطيات اإلقليمية.
 

 د.    يجب أن يتضمن التقرير ملخًصا عن الموظفين ، بما في ذلك إجمالي الموظفين وما 
يعادلهم بدوام كامل وكيف يتم تمويلهم (احتياطيات غير مقيدة أو مقيدة).

 

 ه.    يتم تقديم التقرير عن االثني عشر شهًرا المنتهية في 31 ديسمبر من كل عام إىل 
المنظمات األعضاء بحلول 31 مارس من العام التالي. يتم تقديم التقرير عن األشهر
الستة حتى 30 يونيو من كل عام إىل المنظمات األعضاء بحلول 30 سبتمبر من ذلك

العام.
 

 و.    أن يبدأ تقديم هذا التقرير للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021.
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 في وقت صياغة هذا المقترح ، كانت المنظمة العضو المقترحة عىل دراية بنتائج الخطة
االستراتيجية والمقترحات التي تمت الموافقة عليها في المؤتمر العالمي 2017 ، ولكن ليس لدينا

رؤية للتقدم المحرز في هذه اإلجراءات.
 

في المؤتمر العالمي 2017 وفي المؤتمرات اإلقليمية 2019 ، كانت هناك دعوات عديدة لتحسين

التقارير عن الصناديق اإلقليمية المقدمة للمنظمات األعضاء. اختلف مستوى المعلومات المالية
المقدمة إىل كل مؤتمر إقليمي في عام 2017 مع تلقي العديد من المؤتمرات معلومات قليلة أو

معدومة. كما تم إخطار المؤتمرات اإلقليمية أن الجمعية العالمية قد استثمرت في نظام محاسبة

جديد. وينبغي أن يجعل هذا االستثمار التقارير المالية المنتظمة أكثر قابلية للتحقيق.

 
تحرص المنظمات األعضاء عىل مواكبة آخر المستجدات وأن تكون مطلعة عىل العمل الحيوي

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حتى تتمكن من ضمان النجاح المستمر للحركة .

ويسعى المقترح المعد للتصويت إىل ضمان تلقي الجميع تقارير منتظمة ومفصلة في الوقت

المناسب.
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نود أن نشكر المجلس العالمي عىل التحسن الذي طرأ عىل تقديم التقارير عىل مدى األشهر الستة
الماضية . ولقد تحدثنا إىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حول ما إذا كانت هناك

طريقة إلدراج طلبنا في التقارير التي أصبحت أكثر انتظاًما والتي نتلقاها حالًيا من الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة . وقد اقترحوا تقديم ملخص للمعلومات كل ثالثة أشهر ، ثم تقديم

المعلومات بشكل أكبر سنويًا . لذلك نقترح تعديل مقترحنا لنضمن إمكانية تقديم المعلومات

بطريقة ترتبط بالتحديثات المنتظمة للمجلس العالمي ، وبالحسابات التي تم تدقيقها . وتؤيد

نيوزيلندا ، بصفتها صاحبة المقترح األصلي ، هذا التعديل عىل المقترح. 

 
 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 20 عىل  المقترح  لتعديل  ا
مقدم التعديل:  حركة مرشدات نيوزيالندا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

البريطانية في 31 أكتوبر من كل عام) في اإلبالغ عن التقدم المحرز مقابل أغراض
ونتائج الخطة اإلستراتيجية ، مع تركيز جديد عىل اإلبالغ مقابل مؤشرات األداء

الرئيسية. 

سبيل المثال ، األرباح والخسائر ، الميزانية العمومية ، التدفق النقدي ، حركة
االحتياطيات) ، تحليًال لما يلي:  

i. أداء اإليرادات والنفقات في مقابل ميزانية الفترة الثالثية (األموال المقيدة
وغير المقيدة) ؛ 

ii. الحركة في االحتياطيات مع التباين في مقابل ميزانية الفترة الثالثية (مقيدة
وغير مقيدة) ؛ 

iii. الدخل والمصروفات لكل إقليم من أقاليم الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة ، وحركة االحتياطيات اإلقليمية. 

الكامل ، ومتمايزين من حيث التمويل المقيد وغير المقيد. 

د.    سيبدأ التقرير بهذا الشكل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 20 ليصبح نصه كما
يلي ، وليحل محل النص األصلي للمقترح المعد للتصويت رقم 20: 

 
أن يزود المجلس العالمي المنظمات األعضاء بتقارير معززة عن التنفيذ في مقابل

أغراض ونتائج ومؤشرات األداء الرئيسية وميزانية الخطة اإلستراتيجية للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالية والبشرية

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 
 

 أ.     سيستمر التقرير السنوي (المطلوب تقديمه إىل مفوضية الجمعيات الخيرية 

 
ب.  سيتضمن التقرير السنوي ، باإلضافة إىل جميع التزامات اإلبالغ القانونية (عىل 

 
ج.   سيتضمن التقرير السنوي ملخًصا عن الموظفين ، ُمحدَّدين بحسب معادالت الدوام 

 

 
ه.    باإلضافة إىل التقرير السنوي بالشكل الموضح أعاله ، سيزود المجلس العالمي 

المنظمات األعضاء بتقارير ربع سنوية موجزة (للربع المنتهي في 31 ديسمبر 2021
وما بعده) عن اإليرادات والنفقات والحركة في االحتياطيات عقب اجتماع المجلس

العالمي ذي الصلة. 

الحيثيات:
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إن أجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن هي أجندة بالغة األهمية تتقاطع مع أجندة استدامة

السالم ؛ وأجندة المرأة والسالم واألمن ؛ وأجندة التنمية المستدامة 2030 وأهداف التنمية

المستدامة. و يشير الخبراء بشكل متزايد إىل الدور الحاسم للتعليم في تعزيز المجتمعات السلمية

والشمولية ، لكن غالًبا ما تظل إمكانات التعليم غير الرسمي غير مستكشفة.

 
عالوة عىل ذلك ، يتم تجاهل النساء والشباب عىل حد سواء وتهميشهم في عمليات السالم ، وال

يزال هناك العديد من التحديات المفاهيمية والمنهجية التي تحول دون جعل تسوية الصراعات

مراعية بحق لالعتبارات الجنسانية وشاملة للشباب.
 

تلتزم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ومنظماتها األعضاء التزاًما طويل األمد بالسالم
وبقوة الشابات في بناء السالم.

 
وتلعب حركة المرشدات وفتيات الكشافة دوًرا هاًما في توفير مساحات آمنة للشباب ، وبناء

مجتمعات مرنة قادرة عىل الصمود وتنشئة مواطنين فاعلين . عىل هذا النحو ، فإن الحركة لديها

إمكانات كبيرة لتحويل التوصيات الواردة في تقرير "السالم المفقود: دراسة مرحلية مستقلة حول

الشباب والسالم واألمن" إىل إجراء.

 
يجب أن يأخذ المؤتمر العالمي في االعتبار الزخم الحالي من أجل السالم ، بما في ذلك عمليات

السالم والمستقبل المستدام ، كما هو موضح في أجندة التنمية المستدامة 2030 ، وقرارات مجلس

األمن التابع لألمم المتحدة رقم 2250 و 2419 بشأن الشباب والسالم واألمن ؛ وتقرير السالم

المفقود.

 
دعى القرار رقم 25 للمؤتمر العالمي السادس والثالثين للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة في عام 2017 الجمعية العالمية إىل دمج تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 ، وقرار

مجلس األمن رقم 2250 في خطتها االستراتيجية وميزانيتها. وال يزال هناك الكثير الذي يتعين

القيام به.

 
 
 

المقترح المعد للتصويت

:21 رقم  للتصويت  المعد  المقترح 
واألمن والسالم  الشباب 

 
 
 

مقدم المقترح:  مرشدات وكشافة السويد

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها  

 

الحيثيات:

أيوصي المؤتمر العالمي بأن تقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بما يلي:
 

 أ.     بذل الجهود لوضع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في موقع صاحب 
شأن في بناء السالم والمساهمة بفعالية في العمليات الدولية ذات الصلة المتعلقة

بالشباب والسالم واألمن.
 

 ب.  استكشاف إمكانية التعاون مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية لوضع خطوط 
إرشادية عملية حول كيفية مساهمة المنظمات األعضاء في تنفيذ أجندة الشباب

والسالم واألمن ؛ و
 

 ج.   باالشتراك مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية أو بشكل مستقل ، تقوم  بوضع 
ونشر خطوط إرشادية من هذا القبيل
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حركة المرشدات وفتيات الكشافة ليست حركة سالم مكرسة ، ولكن السالم هو جوهرنا. نحن نبني

السالم ليس فقط عىل المستوى العالمي ولكن عىل المستوى المجتمعي ، من خالل تجهيز

الفتيات والشابات ليصبحن مواطنات نشيطات وتعلم الديمقراطية والتأثير عىل العالم من حولهن.

في هذا المجال لدينا بالفعل العديد من البرامج الرائعة التي نريد البناء عليها من خالل توسيع دور

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بصفتها فاعًال عالمًيا في مجال السالم ، وتأييد

الفتيات والشابات كمساهمات هامة في بناء السالم. في بحث أجراه يونغز في جامعة ليستر ، ثبت

أن النساء المشاركات في بناء المجتمع بعد الصراع لهن تأثير دائم عىل المجتمع. هذا يرجع إىل

صفات بناء مجتمعهم والخصائص المجتمعية األخرى. عندما تشارك الفتيات والشابات ، فإنهن

فاعالت مهمات في إنشاء مجتمعات شاملة

 
عالوة عىل ذلك ، نرغب في إضافة جملة إىل اقتراحنا حول فهم حركتنا للسالم. نجد أهمية في

االعتراف بالسالم عىل أنه شيء أكثر من عدم وجود نزاع مسلح وجلب التركيز عىل السالم كعقلية في

مجاالت العمل المتصلة ، وكذلك في جهود المناصرة (الفرص الجديدة أو الحالية). من خالل القيام

بذلك ، يمكننا إحداث تأثير أكبر ، حيث أن السالم مرتبط ارتباًطا وثيًقا بالمجاالت األخرى ذات

األولوية داخل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، مثل العمل مع كومباس 2032

حيث يتم تحديد السالم واألمن عىل أنهما قضية مهمة للشابات. من خالل العمل مع الشركاء ،

يمكننا اكتساب الشبكات والقدرات والموارد لتحسين عملنا وزيادة تأثيرنا عىل السالم وخلق عالم

أكثر أمانًا لكل فتاة
 
 
 
 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 21 عىل  المقترح  لتعديل  ا
مقدم التعديل:   مرشدات وكشافة السويد

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

الفتيات والشابات ، األمر الذي يتطلب جهًدا واهتماًما مستمرين كنمط تفكير عبر
حركتنا ، كونها مرتبطة بالعديد من القضايا التي تواجهها الفتيات والشابات اليوم. 

االعتبار عند وضع األدوات والمواد التعليمية ، التي نقوم بتنفيذها بالتعاون مع
المنظمات الشريكة أو بشكل مستقل ، لتيسير تنفيذ األجزاء ذات الصلة من أجندة

األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن عىل المستويين المحلي والوطني . 

للمرشدات وفتيات الكشافة في موقع صاحب شأن في بناء السالم ، والمساهمة
بفعالية في العمليات الدولية ذات الصلة المتعلقة بالشباب والسالم واألمن. 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 21 ليصبح نصه كما
يلي ، وليحل محل النص األصلي للمقترح المعد للتصويت رقم 21: 

 
أ.     اإلقرار بأن بناء السالم هو عملية مستمرة إلنشاء مجتمعات شمولية تزدهر فيها 

 
ب.  يوصي المؤتمر الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بوضع بناء السالم في 

 
ج.   يشجع المؤتمر المجلس العالمي عىل بذل جهود متواصلة لوضع الجمعية العالمية 

 

الحيثيات:
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نجد أيًضا أن توقيت هذا العمل حاسم. في جميع أنحاء العالم ، أعرب الشباب الذين تمت

استشارتهم من أجل دراسة التقدم حول الشباب والسالم واألمن عن فقدهم الثقة في أنظمة الحكم

التي يشعرون بأنهم مستبعدون منها ، مما يساهم في إحساس قوي ومستمر بالظلم. ال نعتقد أن

هذا قد تحسن أثناء الوباء ، بل يجب علينا زيادة جهودنا لدعم مساهمات الشباب واالستفادة منها

في السالم واالندماج الهادف في المجتمع. نعتقد أن المرشدات وفتيات الكشافة يلعبان دوًرا مهًما

ونرغب في توسيع نطاق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وعملها ودورها في إنشاء

مجتمعات سلمية
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الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هي منظمة يقودها ويوجهها المنظمات األعضاء .

وصنع قرار ذو صلة أمر بالغ األهمية: نريد أن نتخذ قرارات جيدة.

 
ما هو القرار الجيد؟ أن يكون كل صاحب مصلحة قادًرا عىل تحدي القيود والتفكير في النتائج

المحتملة (اآلثار اإليجابية والسلبية) وأن يًسمح له بالتحقق من األساسيات (مجموعة البيانات الخام

/ المعلومات). وأن يكون مفهوًما من قبل جميع األطراف التي تتقاسم المسؤوليات.
 

من أجل التوصل إىل قرارات جيدة ، يجب أن يكون االتصال فعاالً للغاية ألنه يدعم ويعزز مشاركة

المنظمات األعضاء. االتصال الفعال ينبغي أن يساعد عىل فهم حجم ونطاق وطريقة التنفيذ واإلطار

الزمني والفوائد والعيوب واألثر الجوهري عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

والمنظمات األعضاء فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات والتغييرات الهامة.

 
ينبغي تنظيم التغذية الراجعة من المنظمة العضو خالل أي عملية (وخاصة أثناء المشاورات) في

مكان آمن مشترك. والسماح بتضافر النظرات العالمية واإلقليمية والوطنية حول أعمال الجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مًعا . نرغب في أن تفهم جميع المنظمات األعضاء أين تكمن

أولويات المنظمات األعضاء األخرى وأن تضمن مراعاة التنوع والشمولية والتمثيل أثناء اتخاذ

القرارات.

 
ينبغي تقديم تحديثات منتظمة إىل المنظمات األعضاء بشأن تنفيذ القرارات ، بما في ذلك

معلومات الرصد والتقييم. ال يمكن تحقيق ذلك إال من خالل فهم جيد لحالة البداية مع االتفاق مؤشر

األداء الرئيسي لمراقبة التقدم.

 

 
 
 

المقترح المعد للتصويت

رقم 22: للتصويت  المعد  المقترح 
مع للتواصل  إرشادية  خطوط 

لعالمية ا بالجمعية  األعضاء  المنظمات 
وإشراكها الكشافة  وفتيات  للمرشدات 

معها والتشاور 
 

مقدم المقترح: فتيات كشافة تايوان ، حركة مرشدات وكشافة بلجيكا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

الحيثيات:

يوصي المؤتمر العالمي بأن تراجع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
خطوطها اإلرشادية للتواصل مع المنظمات األعضاء وإشراكها والتشاور معها بخصوص

عملية صنع القرار بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، مع األخذ بعين
االعتبار أهمية كون الجمعية العالمية منظمة تقودها المنظمات األعضاء ، وتأثير القرارات

عىل المنظمات األعضاء ، والشفافية ، والتنوع داخل الجمعية العالمية. ، والتواصل
الفعال ، واحترام التغذية الراجعة ، مع تحديثات منتظمة للمنظمات األعضاء ، في إطار

زمني عملي متفق عليه.
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تقديم بيانات ومعلومات كافية إىل المنظمات األعضاء لفهم حجم ونطاق وطريقة التنفيذ

واإلطار الزمني والفوائد والعيوب واألثر الجوهري عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة والمنظمات األعضاء فيما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات والتغييرات الهامة.

إطار زمني مناسب للمنظمات األعضاء للتشاور داخل كل منظمة قبل تقديم التغذية الراجعة

للجمعية العالمية الحترام ممارسات الحوكمة عىل جميع المستويات.

عملية تغذية راجعة ذات اتجاهين محددة بوضوح . فبينما تقدم المنظمات األعضاء تغذية

راجعة إىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، يجب أن تقدم الجمعية العالمية

أيًضا تغذية راجعة إىل المنظمات األعضاء حول القرارات ذات الحيثية الُمتخذة بعد النظر في

التعليقات الواردة من المنظمات األعضاء.

تقديم تحديثات منتظمة إىل المنظمات األعضاء بشأن تنفيذ القرارات ، بما في ذلك مراقبة

وتقييم التنفيذ.

شكَّل النهج األخير للتشاور بشأن بوصلة 2032 واتخاذ القرارات الكتابية خطوات إيجابية . يجب

ن نتائج التعلم العملية في المشاورات المستقبلية . ويجب إجراء تقييم متعمق ويجب أن تُحسِّ

استكشاف طرق أكثر ابتكاًرا ومرونة لالتصال واإلشراك ؛ لضمان إيصال الرسائل إىل جمهور أوسع

نطاًقا.

 
إن ما نريد أن نراه في المشاورات مع المنظمة العضو هو من الناحية المثالية كما يلي:
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خالل فترة ما قبل المؤتمر ، طرحت المملكة المتحدة سؤاالً عما إذا كان لدى المجلس العالمي

خطوط إرشادية قائمة للتواصل واإلشراك والتشاور مع المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة ، وقد أجاب المجلس العالمي بالنفي . ومن المستحيل بالنسبة

لنا "مراجعة" وثيقة غير موجودة ؛ لذلك ، نقترح استخدام مصطلح "وضع" بدالً من ذلك. 
 

 
 

التعديل المقترح 
 

االقتراح 22 عىل  المقترح  لتعديل  ا
مقدم التعديل:   فتيات كشافة تايوان ، حركة مرشدات وكشافة بلجيكا

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها

 

أن يوافق المؤتمر العالمي عىل تعديل المقترح المعد للتصويت رقم 1 عىل النحو التالي
(التغييرات المقترحة عىل المقترح المعد للتصويت رقم 1هي تلك المكتوبة باللون األحمر

وتلك ا̶ل̶م̶ق̶ت̶ر̶ح̶ ̶ش̶ط̶ب̶ه̶ا̶ في النص التالي) :
 

يوصي المؤتمر العالمي بأن  ̶ت̶ر̶ا̶ج̶ع̶ تضع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
خطوطها اإلرشادية للتواصل مع المنظمات األعضاء وإشراكها والتشاور معها بخصوص

عملية صنع القرار بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، مع األخذ بعين
االعتبار أهمية كون الجمعية العالمية منظمة تقودها المنظمات األعضاء ، وتأثير القرارات

عىل المنظمات األعضاء ، والشفافية ، والتنوع داخل الجمعية العالمية. ، والتواصل
الفعال ، واحترام التغذية الراجعة ، مع تحديثات منتظمة للمنظمات األعضاء ، في إطار

زمني عملي متفق عليه.
 

الحيثيات:
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في العام الماضي ، وبسبب ظروف غير متوقعة ، شهدنا انخفاًضا بنسبة 50٪ في عدد األمينات

المنتخبات في المجلس العالمي أو ثلث المجلس العالمي. تسبب هذا االنخفاض في فقدان

القيادات والمهارات والمعرفة المؤسسية والقدرات. وعىل الرغم من تدخل األعضاء المتبقين بشكل

فعال لسد هذه الفجوة ، إال أنها سلطت الضوء عىل تأثير الفقدان غير المتوقع ألعضاء المجلس

العالمي. بصفته مجلًسا عامًال ، فإن فقدان أي عضو تحت أي ظرف من الظروف يمكن أن يتسبب

في اضطراب كبير وفقدان للقدرة.

 
نص النظام األساسي عىل االستعاضة عن أعضاء المجلس العالمي في حالة الوفاة أو االستقالة أو

اإلقالة ، لكنه ال يوفر أي توجيه / خطوط إرشادية بشأن الموعد الذي ينبغي أن يتم فبه شغل مقعد

شاغر في المجلس العالمي . يهدف هذا المقترح إىل ضمان إعطاء األولوية لسد الفجوة (الفجوات)
وتحديد األعضاء الجدد عند حدوث شغور غير متوقع في المجلس العالمي ، في غضون فترة زمنية

معقولة ولكن سريعة.

                                                                                    
توفر خمسة أشهر وقًتا كافًيا إلخطار المنظمات األعضاء وإرسال الترشيحات وإجراء المقابالت

واالختيارات النهائية . لقد رأينا هذا اإلطار الزمني يعمل بشكل فعال خالل الفترة الثالثية الماضية

عندما تم اختيار شابة لتحل محل عضو مجلس عالمي في عام 2018 . وقد كفلت هذه العملية

الواضحة والعاجلة اختيار عضو مجلس عالمي جديدة بسرعة ، واستمر العمل مع تعطيل محدود.

 
األخذ في االعتبار أن استقالة و / أو فقدان عضو (أعضاء) من المجلس العالمي يمكن أن يخلق

فجوات في القيادات والمهارات والقدرات.

 
االعتراف بأن وجود مجلس عالمي كامل وفعال يخدم مصلحة الحركة.

 
األخذ في االعتبار أن العملية الحالية لملء شواغر المجلس العالمي قد تستغرق وقًتا طويالً وتؤثر

عىل قدرة المجلس العالمي عىل العمل بكامل طاقته.

 
االعتراف بالحاجة إىل إعطاء األولوية لشواغر المجلس العالمي ضمن إطار زمني واضح

 

 

المقترح المعد للتصويت

رقم 23: للتصويت  المعد  المقترح 
في الشاغرة  المقاعد  جميع  ملء  ضمان 

خمسة غضون  في  لعالمي  ا المجلس 
. شغورها من  أشهر 

 
مقدم المقترح:  فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها 

 
 

الحيثيات:

يقرر المؤتمر العالمي أنه في حالة وجود مقعد شاغر في المجلس العالمي ، يجب عىل
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بذل جميع الجهود الالزمة لالستعاضة عن

األعضاء الشاغرات في غضون خمسة أشهر من اإلعالن عن الشواغر.
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 تمر حركتنا العالمية اآلن بتغييرات عميقة تتطلب اتصاالً أوثق ما بين منظماتنا األعضاء ، من خالل
زيادة استخدام هياكل المعلومات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت وإتقانها. 

 
إن أزمة كوفيد -19 التي نعيشها قد سرَّعت من قدرتنا عىل االلتقاء عبر الحواجز المادية وإغالق

الحدود . كما جعلنا ندرك كبف كان مواصلة تعزيز عقد االجتماعات وجًها لوجه بين المنظمات

األعضاء أمرًا بالغ األهمية ، ال سيما من خالل المؤتمرات العالمية ، باعتبارها مكانًا أساسًيا لممارسة

الديمقراطية الداخلية ولقاء أعضاء المنظمات األعضاء. 

 
 

المقترح المعد للتصويت

رقم 24: للتصويت  المعد  المقترح 
األعضاء المنظمات  مشاركة  تحسين 

لعالمية ا المؤتمرات  في 
 
مقدم المقترح:   االتحاد الكشفي الفرنسي 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها 

 
 

الحيثيات:

إجراء دراسة حول: 
العوائق التي تحول دون مشاركة المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة وجها لوجه في المؤتمرات العالمية . قد يرغب
فريق العمل في وضع قائمة بالمعايير التي يراها مناسبة للدراسة . يجب أن
تتضمن هذه القائمة عىل األقل العقبــات الماليــة ، يجب أن تتضمن هذه

القائمة عىل األقل العقبــات الماليــة ، إىل جانب عقبــات أخــرى معـروفــة أو
غير معروفـة في هـذه المرحـلة;

الصعوبات التي تواجهها المنظمات األعضاء في المشاركة في أشكال
االجتماعات األخرى (الرقمية والمختلطة) بخالف المشاركة المباشرة لجميع

أعضاء وفودها في مؤتمر عالمي وجًها لوجه ؛ 
العوائق التي تحول دون تنظيم المؤتمرات العالمية بأشكال أخرى بخالف

االجتماعات وجًها لوجه لجميع أعضاء الوفود ؛ 
الفوائد التي تعود عىل المنظمات األعضاء ، والجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة ، والحركة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، من عقد
األشكال األخرى من المؤتمرات. 

االستفادة من تعلّم وخبرات المنظمات األعضاء ، واللجان اإلقليمية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، واللجنة العالمية ، و من أي شخص خارج

الجمعية العالمية ممن ترى مجموعة العمل أنه من المفيد طرح األسئلة عليه. 
وضع مقترحات محددة للتغلب عىل العوائق التي تحول دون مشاركة المنظمة

العضو في المؤتمرات العالمية. 
اإلبالغ عن نتائج الدراسة والمقترحات الموضوعة لضمان المشاركة الفعالة للمنظمة

العضو في المؤتمرات العالمية في تقرير للدراسة ، يُقدم إىل المنظمات األعضاء
بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل أربعة أشهر عىل األقل من

انعقاد المؤتمر العالمي المقبل. 

يطلب المؤتمر العالمي من اللجنة العالمية تشكيل مجموعة عمل مهمتها: 
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واعتراًفا بجودة العمل الذي أنجزته اللجنة العالمية والفريق العالمي حتى اآلن في هذا االنتقال ،

وبضرورة إشراك المؤتمر العالمي في دعم هذا االنتقال ، 

 
ومع مالحظة أننا نعيش حالًيا فترة انتقالية في طريقة تنظيمنا كجمعية عالمية ، 

 
ومع األخذ في االعتبار أنه من األهمية بمكان توافر أدلة قوية لتسهيل هذا االنتقال ، 

 
و أن الفترة االنتقالية واألزمة التي نمر بها تشجعنا عىل مراجعة ممارساتنا من أجل تحسينها ، 

 
و أن مشاركة المنظمات األعضاء في المؤتمرات العالمية وجهاً لوجه قد تكون مقيدة ألسباب

مختلفة ال يتوفر لدينا حالًيا أي تحليل كمي أو نوعي بشأنها ، 

 
يقترح االتحاد الكشفي الفرنسي أن يقوم المجلس العالمي بتشكيل مجموعة عمل مهمتها إجراء

دراسة وتقديم مقترحات لتحسين مشاركة المنظمات األعضاء في المؤتمرات العالمية. 
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عقد فريق المؤتمر العالمي مناسبة مع جميع المرشحات لُيجبن فيها عىل نفس األسئلة. 

قامت اللجان اإلقليمية والمنظمات األعضاء بإعداد وعقد ملتقيات واجتماعات عبر اإلنترنت ؛

إلعطاء مساحة كافية للمرشحات لتقديم أنفسهن والتعبير عن دوافعهن لالنضمام إىل المجلس

العالمي . وبذلت المنظمات األعضاء الجهود لالتصال المباشر بالمنظمات األعضاء األخرى

ومناقشة االنتخابات والمقترحات المعدة للتصويت . كما أتيحت لهم الفرصة لسماع رأي

المنظمات األعضاء األخرى خالل المناسبات اإلقليمية عبر اإلنترنت. 

بذلت معظم المرشحات جهًدا خاًصا أيًضا ؛ إلجراء حملة عبر اإلنترنت قبل المؤتمر العالمي عىل

منصات وسائل التواصل االجتماعي. 

 
كانت االستعدادات للمؤتمر العالمي السابع والثالثين غير تقليدية . وكان التحضير النتخابات

المجلس العالمي عبر اإلنترنت هو األول من نوعه بالنسبة لمعظم المنظمات األعضاء . وإذا كانت

هذه التجربة مرهقة في البداية ، فقد كان لها العديد من الجوانب اإليجابية. 

 
في المؤتمرات العالمية "العادية" ، تم منح وقت للمرشحات النتخابات المجلس العالمي خالل

جلسات محددة ، محدودة الوقت ، مع وجود مناسبات قليلة للمنظمات األعضاء لمحاولة االتصال

الشخصي مع جميع المرشحات خالل المؤتمر العالمي. 

 
لكن هذه السنة: 

 
ومع كل هذه الجهود والمبادرات ، كان هناك شعور بأن هذه هي المرة األوىل التي تتعرف فيها

المنظمات األعضاء بحق عىل المرشحات . ويساعد ذلك في االستعداد بشكل أكبر لالنتخابات ،

ويشجع عىل إنشاء وتعزيز العالقات بين المنظمات األعضاء في جميع أنحاء العالم. 

 
ستشجع هذه المناسبات عىل إقامة صالت مستقبلية بين األقاليم والمنظمات األعضاء ومرشحات

المجلس العالمي ؛ للتحضير لالنتخابات. 

 

 

المقترح المعد للتصويت

رقم 25: للتصويت  المعد  المقترح 
قبل االفتراضية  المؤتمر  فعاليات 

األعضاء للمنظمات  لعالمي  ا المؤتمر 
لعالمي ا المجلس  مرشحي  عىل  للتعرف 

 
مقدم المقترح:  االتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت 

األهلية للتصويت: المنظمات األعضاء كاملة ومنتسبة العضوية 

األغلبية المطلوبة: األغلبية البسيطة من األصوات المدىل بها 

 
 

الحيثيات:

المؤتمر العالمي يشجع عىل عقد مناسبات افتراضية رسمية عبر اإلنترنت ، تنظمها
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل المؤتمر العالمي ؛ للتعرف عىل

المرشحات النتخابات المجلس العالمي ، ومنحهن الوقت والمساحة الكافيين لتقديم
أنفسهن . 
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نمشي معاً، نمشي بعيداً

المؤتمر العالمي السابع والثالثون


