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 مقترحات تمت الموافقة علیھا في المؤتمر العالمي السابع والثالثین
  2 المقترح المعد للتصویت

 :أن یقوم المؤتمر العالمي بما یلي
 الموافقة على إدراج شرط أن یضم المجلس العالمي عضوتین على األقل دون سن الثالثین من العمر؛ و  . أ

التغییرات الضروریة على دستور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة والقوانین الداخلیة الموضحة في  یوافق على  .ب 
 ب والتي تظھر كتغییرات متعقبة على نسخة الدستور. 3وثیقة المؤتمر 

 
  3 المقترح المعد للتصویت

 :أن یقوم المؤتمر العالمي بما یلي
عضوتان على األقل دون الثالثین من العمر (قدر  الموافقة على إدراج شرط بأن تضم كل لجنة إقلیمیة منتخبة حدیثًا  . أ

 اإلمكان)؛ و 
یوافق على التغییرات الضروریة على دستور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة والقوانین الداخلیة الموضحة في   .ب 

 ر كتغییرات متعقبة على نسخة الدستور.ب والتي تظھ 3وثیقة المؤتمر 
 

 (بصیغتھ المعدلة) 5 المقترح المعد للتصویت
 :أن یقوم المؤتمر العالمي بما یلي

الموافقة على وضع نص في النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة لتسھیل تقدیم اإلجتماعات العامة عن   . أ
بُعد في المستقبل، أي لتمكین المنظمات األعضاء من المشاركة والتصویت في المؤتمرات العالمیة دون حضور شخصي  

 فعلي، وذلك من خالل استخدام التكنولوجیا؛ و 
یوافق على التغییرات الضروریة على دستور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة والقوانین الداخلیة الموضحة في   .ب 

مع النص اإلضافي في التعدیل الذي ینص صراحة   -ب والتي تظھر كتغییرات متعقبة على نسخة الدستور  3وثیقة المؤتمر 
 خاذ ترتیبات للحضور عن بعد فقط في ظروف استثنائیة.على أن المجلس العالمي یجب أن ینظر في ات

 
 7المقترح المعد للتصویت 

 :أن یقوم المؤتمر العالمي بما یلي
التعدیالت التحریریة على النظام األساسي ؛ لزیادة الوضوح وإزالة التناقضات وتفادي  اإلقرار بضرورة إجراء بعض  . أ

 احتمالیة التباین في تفسیر النص، و
یوافق على التغییرات الضروریة على دستور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة والقوانین الداخلیة الموضحة في   .ب 

 یرات متعقبة على نسخة الدستور.ب والتي تظھر كتغی  3وثیقة المؤتمر 
 

 8المقترح المعد للتصویت 
 :السیاسات واإلجراءات –إضافة البند الفرعي التالي إلى الالئحة الداخلیة السابعة 

ستراتیجیة طویلة المدى مؤثرة على المنظمات األعضاء إجراء عملیة  تتطلب القرارات التي ینتج عنھا سیاسات وإجراءات إ 7.2 
تشاور تشاركیة مع المنظمات األعضاء . یجب أن تتضمن عملیة التشاور ھذه إعالنًا مكتوبًا یتم إرسالھ مسبقًا إلى جمیع 

 .المنظمات األعضاء ، یشرح بوضوح نطاق العملیة وأھدافھا وجدولھا الزمني
 

 (بصیغتھ المعدلة) 9 المقترح المعد للتصویت
 :أن یقوم المؤتمر العالمي بما یلي

النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة على أنھ في الظروف التي یتعذر فیھا عقد الموافقة على النص في  . أ
مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقلیمي في الدورة العادیة التي تعقد كل ثالث سنوات ، تظل األمینات المنتخبات والرئیسات اإلقلیمیات  

 في مناصبھن إلى أن یتسنى إجراء االنتخابات ، و
وافق على التغییرات الضروریة على دستور الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة والقوانین الداخلیة الموضحة في  ی .ب 

 ب والتي تظھر كتغییرات متعقبة على نسخة الدستور. 3وثیقة المؤتمر 
 

 10المقترح المعد للتصویت 
یفوض المؤتمر العالمي المجلس العالمي بإجراء تعدیالت طفیفة على النظام األساسي واللوائح الداخلیة وفق ما تقتضیھ الضرورة ، 

المقترحات على النحو الذي تم عقب القرارات التي اتخذتھا المنظمات األعضاء في المؤتمر العالمي السابع والثالثین بحیث یتم تنفیذ 
 تمریرھا وإقرارھا بھ. 
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 (بصیغتھ المعدلة) 11 المقترح المعد للتصویت
 :یوصي المؤتمر العالمي بما یلي

أن تعمل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مع المنظمات األعضاء التي نجحت في إدماج الشابات في عملیات صنع   . أ
لتستخدمھا المنظمات األعضاء برنامج / مادة تدریبیة حول صنع القرار ،  /التعاون من أجل وضع منھجالقرار لدیھا على 

 وذلك لتعزیز مھارات المراھقات والشابات وبناء قدراتھن ؛ للمشاركة بشكٍل مجٍد في أدوار صنع القرار، 
لتي نجحت في إدماج الشابات في عملیات  أن تعمل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مع المنظمات األعضاء ا .ب 

؛  برنامج / مادة تدریبیة حول الحوكمة ، لتستخدمھا المنظمات األعضاء /الحوكمة لدیھا على التعاون من أجل وضع منھج
 لتعزیز مھارات المراھقات والشابات وبناء قدراتھن ؛ للمشاركة بشكٍل مجٍد في أدوار الحوكمة وذلك 

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بانتظام قصص النجاح المتعلقة بالشابات في أدوار صنع القرار ، ُمقیّمةً أن تعمم  .ت 
التقدم المحرز في زیادة عدد الشابات في كیانات صنع القرار بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة على المستویات 

لطةً الضوء على أثر اآللیات المختلفة المعمول بھا لتعزیز المشاركة المجدیة للمراھقات العالمیة واإلقلیمیة والوطنیة ، وُمس
 .والشابات

 
 12المعد للتصویت رقم المقترح 

ییوصي المؤتمر العالمي بإدراج تدریب شامل حول قیادة المراھقات والشابات ومشاركتھن المجدیة ، سواء تم تقدیمھ وجًھا لوجھ أو 
بالجمعیة العالمیة افتراضیًا عبر اإلنترنت ، ضمن التدریب التعریفي / الدورة التوجیھیة لجمیع المتطوعات الجدد والحالیات والموظفین 

 .للمرشدات وفتیات الكشافة
 

 13المقترح المعد للتصویت رقم 
 :یوصي المؤتمر العالمي بما یلي

بات (تحت سن  استغالل الفرص الدولیة مثل المؤتمر العالمي لتنظیم مناسبة تسبق المؤتمر(بمشاركة الشابات) للمندوبات الشا . أ
) الالتي یحضرن كجزء من وفد المنظمة العضو ، ویمكن تنظیم ذلك إما وجًھا لوجھ أو عبر ساحة افتراضیة عبر اإلنترنت ،  30

تُخصَّص للشابات لبناء عالقات وتكوین شبكة اتصاالت والتحضیر للحدث الرئیسي من أجل أن یشاركن بشكل مجٍد في جمیع 
  عملیات المؤتمر العالمي ؛

مة ، قائدة ، میسرة ، عضو فریق مناقشة ،   ضمان اإلدماج الكامل للشابات ، وتكریس مساحة بارزة للشابات ، (دور مثل .ب  ُمنّظِ
 وما إلى ذلك) خالل الجلسات العامة والمواضیعیة للمؤتمر العالمي ؛

 األقل.  أن یتم تنفیذ المقترح المعد للتصویت للمؤتمرین العالمیین المقبلین على .ت 
 

 14المقترح المعد للتصویت رقم 
 :یوصي المؤتمر العالمي بما یلي

استغالل الفرص الدولیة مثل المؤتمرات اإلقلیمیة لتنظیم مناسبة تسبق المؤتمر (بمشاركة الشابات) للمندوبات الشابات (تحت    . أ
) الالتي یحضرن كجزء من وفد المنظمة العضو ، ویمكن تنظیم ذلك إما وجًھا لوجھ أو عبر ساحة افتراضیة عبر  30سن 

ت وتكوین شبكة اتصاالت والتحضیر للحدث الرئیسي من أجل أن یشاركن بشكل مجٍد  اإلنترنت ، تُخصَّص للشابات لبناء عالقا
 في جمیع عملیات المؤتمر اإلقلیمي ؛  

مة ، قائدة ، میسرة ، عضو فریق مناقشة ،   .ب  ضمان اإلدماج الكامل للشابات ، وتكریس مساحة بارزة للشابات ، (دور مثل ُمنّظِ
 ؛لمواضیعیة للمؤتمر اإلقلیمي وما إلى ذلك) خالل الجلسات العامة وا

 .أن یتم تنفیذ المقترح المعد للتصویت للمؤتمرین اإلقلیمین المقبلین على األقل .ت 
 

 (بصیغتھ المعدلة) 15 المقترح المعد للتصویت
 : الترشیحات بضمان أن عملیة التوظیف للمجلس العالمي واللجان اإلقلیمیةیوصي المؤتمر العالمي لجنة 

تستخدم قنوات نشر متنوعة ، مع نشر الفرص عبر جمیع منصات االتصال في األوقات الرئیسیة المحددة في عملیة االنتخابات ،   . أ
مجال تعمیم المعلومات على شبكات  وتُیسر تبادل المعلومات ما بین المنظمات األعضاء فیما یتعلق بأفضل الممارسات في

 اتصالھم الوطنیة والمحلیة ، 
تنظم ساحات افتراضیة على شبكة اإلنترنت بجمیع اللغات الرسمیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة قبل شھر واحد   .ب 

لمنظمات األعضاء طرح األسئلة  على األقل من الموعد النھائي لدعوة تقدیم الطلبات ، تتیح للمتقدمات المھتمات بالترشح وا
والحصول على توضیحات بخصوص متطلبات الدور ، وفھم األسئلة المذكورة في استمارة التقدیم ، وتلقي الدعم المطلوب 

 لتعزیز المعرفة حول عملیتي الترشیح واالنتخاب ، و 
ات من شأنھا مساعدة الجمعیة العالمیة  وضع عملیة بالتعاون مع المنظمات األعضاء ، یُمكن للشابات من خاللھا تقدیم إفاد .ت 

للمرشدات وفتیات الكشافة والمنظمات األعضاء على فھم العوائق وتحسین العملیات من أجل وصول الشابات لعملیات الترشیح 
  .واالنتخاب العالمیة واإلقلیمیة
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 16المقترح المعد للتصویت رقم 
عمل و (ملف) أدوات . مع التوصیة بأن یمثل فریق یوصي المؤتمر العالمي بأن یُطلق المجلس العالمي فریق عمل مھمتھ إنشاء إطار 

 .العمل ھذا منظمة عضو على األقل من كل إقلیم ، وعضو واحدة من كل لجنة إقلیمیة
 

یوصي المؤتمر بوضع إطار عمل یترجم مبادئ حركة المرشدات وفتیات الكشافة إلى مجموعة أساسیة من أھداف النمو لجمیع 
میع أنحاء العالم . یجب أن یوضح إطار العمل التأثیر الذي یمكن أن تحققھ المنظمات األعضاء من المرشدات وفتیات الكشافة في ج 

خالل تفعیل ھذه األھداف في برامجھا الوطنیة . یجب أن یوضح إطار العمل أیًضا كیف یمكن استخدام البرامج والدورات التدریبیة 
 .لكشافة في العمل على تحقیق ھدف نمو معینالحالیة الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات ا

 
مع التوصیة بإنشاء (ملف) أدوات للمنظمات األعضاء لدعم ترجمة أھداف النمو ھذه في برنامجھا التعلیمي الوطني (استناًدا إلى  

البیئة على فتیاتنا من الرؤى التربویة لمرحلة الطفولة ومرحلة رشد الشباب) مع مراعاة احتیاجات الفئات العمریة المختلفة وتأثیر 
المرشدات وفتیات الكشافة . یجب أن یدمج (ملف) األدوات نھًجا للتنمیة الشخصیة ولتأطیر استمراریة التنمیة (الشخصیة) عبر الفئات  

 العمریة المختلفة ، من فئة عمریة إلى أخرى. 
 

 17المقترح المعد للتصویت رقم 
یدعو المؤتمر العالمي السابع والثالثون إلى إنشاء ساحة للمنظمات األعضاء للحدیث عن الطرق والبرامج التعلیمیة . یمكن أن تكون 

العالمیة ، أو یمكن أن تتكون في مراكز إما ساحة فعلیة كأن تكون موقعًا مركزیًا ، أو یمكن استخدام أماكن التجمع القائمة مثل المراكز 
تجمعات افتراضیة في شكل ندوات عبر اإلنترنت . سیكون لھذا األمر أثًرا كبیًرا لیس فقط على تصمیم البرنامج للجمعیة العالمیة  

توثیق التعاون بین  للمرشدات وفتیات الكشافة ، بل أیًضا ألنھ سیوفر للمنظمات األعضاء مساحة لتبادل وجھات النظر اإلرشادیة ، و
المنظمات األعضاء. كما سیقدم التوجیھ للمنظمات األعضاء حول كیفیة مواءمة حركتنا مع االحتیاجات العالمیة ، وبشكل عام ستضمن  

 .تعاونًا أوثق بین منظمات المرشدات وفتیات الكشافة لجعل الحركة تزدھر في تحقیقھا لمھمتنا ورؤیتنا
 

عند إنشاء ھذه الساحة للتجمع والنقاش حول الطرق والبرامج التعلیمیة ، نرى أنھ من مسؤولیة المجلس  أخیًرا ، نود أن نوضح أنھ 
العالمي وموظفي الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة تحدید ما ھو أكثر مالءمة فیما یتعلق بتخصیص الموارد ، بما في ذلك ما 

 إذا كانت ساحة مادیة أو افتراضیة. 
 

 18المقترح المعد للتصویت رقم 
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة طرقًا لجعل برامج الجمعیة العالمیة ومناسباتھا  یوصي المؤتمر العالمي بأن تستكشف الجمعیة 

ومواردھا وفرصھا متاحة بشكل أكبر وفي وقت مناسب للفتیات والشابات من المنظمات األعضاء التي تتحدث أو تعمل بلغات أخرى 
 ة . غیر اللغات الرسمیة األربع للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشاف

 
 19المقترح المعد للتصویت رقم 

   :یوصي المؤتمر العالمي بما یلي
أن تتعامل مع دعوة خارجیة أو فرصة  أقل من  إذا رأت الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة أن القدرات داخل المنظمة . أ

تتطلب إشراك فتیات وشابات في عملیات ومنصات السیاسات والمناصرة وصنع القرار اإلقلیمیة والعالمیة رفیعة المستوى ،  
فینبغي على الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مشاركة الفرصة مع جمیع المنظمات األعضاء ؛ لتقود الخطوات  

ة لمشاركة وإشراك المراھقات والشابات في العملیات والمنصات المذكورة ، والمضي قدًما فیھا. ویجب إبالغ األقالیم المطلوب
 بنفس األمر ،

اھتمامھا بتولي مثل ھذا الدور ، وتبقي اإلقلیم   أن تؤكد المنظمات األعضاء المھتمة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة .ب 
المنظمة العضو مسؤولة بشكل كامل عن مشاركتھا وانخراطھا في الحدث ، بما في ذلك على سبیل المثال ال  على علم ، وستكون 

الحصر دعم أعضائھا للتسجیل ، وإعداد األعضاء للمشاركة والتحدث ، ودعم األعضاء قدر المستطاع بالمتطلبات المالیة 
 الالزمة للمشاركة في العملیات والمنصات المذكورة أعاله ، 

األعضاء المھتمة حول مشاركة المنظمة العضو  أن تتفق الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مع المنظمة/المنظمات .ت 
ودورھا المتوقع بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أن تكون جزًءا من اللجنة المنظمة للشریك الخارجي الُمقتِرح للحدث ،  

عیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة" ، وترشیح متحدثات لتمثیل الجمعیة العالمیة وتسجیل المشاركات تحت اسم "الجم
 للمرشدات وفتیات الكشافة ، مع إبقاء اإلقلیم/األقالیم المعنیة على علم ، 

مات یجب على الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة وضع إجراء تشغیلي موحد ، ومشاركة الوثائق ذات الصلة مع المنظ .ث 
األعضاء المھتمة ، بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر الخطوط اإلرشادایة للمشاركة ، وسیاسات السالمة ، وبیانات  

المواقف الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بشأن القضایا الحساسة والمجاالت المواضیعیة بحسب االقتضاء ؛  
 عملیات والمنصات المذكورة أعاله ؛للمساعدة في إعداد أعضائھا لل
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دعًما لھذه التوصیة ، نشجع جمیع المنظمات األعضاء بشدة على إنشاء فریق متطوعات من القائدات داخل المنظمة الوطنیة  . ج
مسبقًا ، لالستجابة لمثل ھذه الدعوات والفرص الفوریة والعاجلة. سیساعد ذلك المنظمة العضو على إعداد الفتیات والشابات  

لمشاركة والتحدث في مثل ھذه الساحات العالمیة واإلقلیمیة. قد تشمل قائمة القائدات الالتي یتم اختیارھن لفریق القائدات ل
المتطوعات التابع للمنظمة العضو ، على سبیل المثال ال الحصر ، قائدات راشدات ، وأعضاء من المراھقات والشابات، 

وبات شابات في مناسبات سابقة ، وبطالت مناصرة سابقات ، وأي عضو مھتم وعلى  وأعضاء في فریق المیسرات العالمي ومند
 استعداد لدعم مشاركة المنظمة العضو ؛

للمرشدات وفتیات الكشافة بعد  العالمیة عند االنتھاء من المشاركة ، ینبغي على المنظمات األعضاء تقدیم تقریر إلى الجمعیة . ح
وبسیط . سیتم مشاركة التقریر مع فرق الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة جنبًا  المشاركة باستخدام نموذج إبالغ موحد

العالمیة   عیةإلى جنب مع الصور ومقاطع الفیدیو واستمارات منح الموافقة والمحتویات األخرى المطلوبة للترویج لمشاركة الجم
 ت االتصال داخل وخارج المنظمة ؛للمرشدات وفتیات الكشافة في الساحات المذكورة أعاله على منصا

مشاركة ما تعلّْمنھ مع مجموعة أكبر  لضمان أن تستمر المنظمة العضو في المتابعة مع المشاركات عند االنتھاء من المشاركة ؛ . خ
 من الفتیات والشابات داخل المنظمة العضو وخارجھا ؛ و 

القبیل ، ینبغي علیھا مشاركة  ھذا أنھ في حالة تلقي األقالیم و / أو المنظمات األعضاء ألیة دعوات وفرص خارجیة من . د
 ألقالیم ، التباع نفس اإلجراء كما ھو مذكور أعاله.المعلومات مع الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة و / أو ا

 
 (بصیغتھ المعدلة) 20 المقترح المعد للتصویت

أن یزود المجلس العالمي المنظمات األعضاء بتقاریر معززة عن التنفیذ في مقابل أغراض ونتائج ومؤشرات األداء الرئیسیة ومیزانیة 
الكشافة ، بما في ذلك معلومات عن الموارد المالیة والبشریة للجمعیة العالمیة الخطة اإلستراتیجیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 

 .للمرشدات وفتیات الكشافة
أكتوبر من كل عام) في اإلبالغ  31سیستمر التقریر السنوي (المطلوب تقدیمھ إلى مفوضیة الجمعیات الخیریة البریطانیة في  . أ

ستراتیجیة ، مع تركیز جدید على اإلبالغ مقابل مؤشرات األداء عن التقدم المحرز مقابل أغراض ونتائج الخطة اإل
  .الرئیسیة

سیتضمن التقریر السنوي ، باإلضافة إلى جمیع التزامات اإلبالغ القانونیة (على سبیل المثال ، األرباح والخسائر ، المیزانیة  .ب 
  :العمومیة ، التدفق النقدي ، حركة االحتیاطیات) ، تحلیالً لما یلي

i.  أداء اإلیرادات والنفقات في مقابل میزانیة الفترة الثالثیة (األموال المقیدة وغیر المقیدة) ؛ 
ii.  الحركة في االحتیاطیات مع التباین في مقابل میزانیة الفترة الثالثیة (مقیدة وغیر مقیدة) ؛ 
iii.  الكشافة ، وحركة االحتیاطیات الدخل والمصروفات لكل إقلیم من أقالیم الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات

  .اإلقلیمیة
سیتضمن التقریر السنوي ملخًصا عن الموظفین ، ُمحدَّدین بحسب معادالت الدوام الكامل ، ومتمایزین من حیث التمویل  .ت 

 المقید وغیر المقید.
 . 2021دیسمبر  31سیبدأ التقریر بھذا الشكل للسنة المنتھیة في  .ث 
لشكل الموضح أعاله ، سیزود المجلس العالمي المنظمات األعضاء بتقاریر ربع سنویة  باإلضافة إلى التقریر السنوي با . ج

وما بعده) عن اإلیرادات والنفقات والحركة في االحتیاطیات عقب اجتماع   2021دیسمبر  31موجزة (للربع المنتھي في 
 المجلس العالمي ذي الصلة. 

 (بصیغتھ المعدلة) 21 المعد للتصویتالمقترح 
 :یوصي المؤتمر العالمي بما یلي

الفتیات والشابات ، األمر الذي یتطلب جھًدا   اإلقرار بأن بناء السالم ھو عملیة مستمرة إلنشاء مجتمعات شمولیة تزدھر فیھا . أ
  .القضایا التي تواجھھا الفتیات والشابات الیومواھتماًما مستمرین كنمط تفكیر عبر حركتنا ، كونھا مرتبطة بالعدید من 

االعتبار عند وضع األدوات والمواد   یوصي المؤتمر الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بوضع بناء السالم في .ب 
صلة من أجندة  التعلیمیة ، التي نقوم بتنفیذھا بالتعاون مع المنظمات الشریكة أو بشكل مستقل ، لتیسیر تنفیذ األجزاء ذات ال 

  . األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن على المستویین المحلي والوطني
للمرشدات وفتیات الكشافة في موقع  یشجع المؤتمر المجلس العالمي على بذل جھود متواصلة لوضع الجمعیة العالمیة .ت 

 الصلة المتعلقة بالشباب والسالم واألمن. صاحب شأن في بناء السالم ، والمساھمة بفعالیة في العملیات الدولیة ذات 
 

 (بصیغتھ المعدلة) 22 المقترح المعد للتصویت
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة خطوطھا اإلرشادیة للتواصل مع المنظمات األعضاء  تضع بأنیوصي المؤتمر العالمي 

وإشراكھا والتشاور معھا بخصوص عملیة صنع القرار بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ، مع األخذ بعین االعتبار أھمیة 
، وتأثیر القرارات على المنظمات األعضاء ، والشفافیة ، والتنوع داخل  كون الجمعیة العالمیة منظمة تقودھا المنظمات األعضاء

الجمعیة العالمیة. ، والتواصل الفعال ، واحترام التغذیة الراجعة ، مع تحدیثات منتظمة للمنظمات األعضاء ، في إطار زمني عملي 
 .متفق علیھ
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 23المقترح المعد للتصویت رقم 
یقرر المؤتمر العالمي أنھ في حالة وجود مقعد شاغر في المجلس العالمي ، یجب على الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بذل  

 سة أشھر من اإلعالن عن الشواغر. جمیع الجھود الالزمة لالستعاضة عن األعضاء الشاغرات في غضون خم
 

 24المقترح المعد للتصویت رقم 
 یطلب المؤتمر العالمي من اللجنة العالمیة تشكیل مجموعة عمل مھمتھا:

  :إجراء دراسة حول •
o  بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة وجھا لوجھ في  العوائق التي تحول دون مشاركة المنظمات األعضاء

المؤتمرات العالمیة . قد یرغب فریق العمل في وضع قائمة بالمعاییر التي یراھا مناسبة للدراسة . یجب أن تتضمن 
ــ  ة ، إلى جانب  ھذه القائمة على األقل العقبــات المالیــة ، یجب أن تتضمن ھذه القائمة على األقل العقبــات المالی

 ;عقبــات أخــرى معـروفــة أو غیر معروفـة في ھـذه المرحـلة
o   (الرقمیة والمختلطة) الصعوبات التي تواجھھا المنظمات األعضاء في المشاركة في أشكال االجتماعات األخرى

  بخالف المشاركة المباشرة لجمیع أعضاء وفودھا في مؤتمر عالمي وجًھا لوجھ ؛
o ول دون تنظیم المؤتمرات العالمیة بأشكال أخرى بخالف االجتماعات وجًھا لوجھ لجمیع أعضاء  العوائق التي تح

  الوفود ؛
o   الفوائد التي تعود على المنظمات األعضاء ، والجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ، والحركة العالمیة

  .للمرشدات وفتیات الكشافة ، من عقد األشكال األخرى من المؤتمرات
االستفادة من تعلّم وخبرات المنظمات األعضاء ، واللجان اإلقلیمیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ، واللجنة   •

  .العالمیة ، و من أي شخص خارج الجمعیة العالمیة ممن ترى مجموعة العمل أنھ من المفید طرح األسئلة علیھ
  .ي تحول دون مشاركة المنظمة العضو في المؤتمرات العالمیةوضع مقترحات محددة للتغلب على العوائق الت •
اإلبالغ عن نتائج الدراسة والمقترحات الموضوعة لضمان المشاركة الفعالة للمنظمة العضو في المؤتمرات العالمیة في  •

أربعة أشھر على األقل من  تقریر للدراسة ، یُقدم إلى المنظمات األعضاء بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة قبل 
 انعقاد المؤتمر العالمي المقبل.

 
 25لمقترح المعد للتصویت رقم 

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة قبل  المؤتمر العالمي یشجع على عقد مناسبات افتراضیة رسمیة عبر اإلنترنت ، تنظمھا الجمعیة 
 المؤتمر العالمي ؛ للتعرف على المرشحات النتخابات المجلس العالمي ، ومنحھن الوقت والمساحة الكافیین لتقدیم أنفسھن .

 
 


