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                                                                       النظام األساسي 

 :افةالعالمية للمرشدات وفتيات الكش جمعيةلل
 
 

  يناتها أم  بخالفبحق التصويت لديها منظمات أعضاء يتمتعن   اعتبارية متحدة منظمة خيرية 

 الخيريات 

 

 جمعية"( ال"  نموذجل )نظام أساسي 

 

يوليو  30و  29تمت الموافقة على القرارات في  2017سبتمبر )آخر تعديل(:  إصدارتاريخ 
2021  

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مبادئ ال العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ويحمي الجمعيةيحكم هذا النظام األساسي عمل 

لتعليم  والمكرسة ،فتيات الكشافة، التي تستند إلى القيم الروحيةواألساسية لحركة المرشدات 

 س.ؤس   م  الها لتي وضعت من خالل الطريقة االفتيات والشابا

 

 االسم   1
 

  لعالمية للمرشدات وفتيات الكشافةا الجمعية هو االعتبارية المتحدةاسم المنظمة الخيرية 

(WAGGGS .) 

 

 الموقع الوطني للمكتب الرئيسي   2

 

مكتب رئيسي في إنجلترا أو ويلز. المكتب المنظمة الخيرية االعتبارية المتحدة يجب أن يكون لدى 

 في إنجلترا.هو  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  للجمعيةالرئيسي 

 

 غراضاأل  3

 

حركة العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة هو تعزيز أهداف   الجمعيةمن   الغرض 1.3
من خالل تزويد الفتيات والشابات بفرص للتطوير الذاتي  ،المرشدات وفتيات الكشافة 

ال و المحلية والعالمية. مجتمعاتهن  والخدمة في  ،والمواطنة المسؤولة ،القيادة عن طريق
العالمية للمرشدات  الجمعية ملكية باستخداميوجد في هذا النظام األساسي ما يسمح 

من قانون استثمار الجمعيات  7 قسمألغراض غير خيرية وفق ا لل وفتيات الكشافة

من قانون الجمعيات الخيرية  2و / أو القسم  2005)اسكتلندا( لعام  مينالخيرية واأل

 .2008الشمالية(  إيرلندا)
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 المبادئ األساسية  4

 

لكشافة هي مبادئ حركة  العالمية للمرشدات وفتيات ا للجمعيةالمبادئ األساسية  1.4

 اللذاناألصلي والقانون األصلي في الوعد  ةموضح يفتيات الكشافة كما ه والمرشدات 

 : مؤسسال ماه وضع

 

 الوعد األصلي  2.4

 

د    جهدي:  أن أبذلبشرفي،  أع 

 
i. هللا والملك؛ أو نحوواجبي ب  في أن أقوم   

  هللا وبلدي؛ 
ii. في جميع األوقات؛  الناسأن أساعد  و  
iii. أن أطيع قانون المرشدات.  و 

 
 القانون األصلي 3.4

 
i. بها الوثوقفي   شرف المرشدة.  
ii.  مخلصةالمرشدة.   
iii.  وأن تساعد اآلخرين نافعةواجب المرشدة أن تكون. 
iv.  لكل مرشدةالمرشدة صديقة للجميع وأخت.  
v.  .المرشدة مهذبة  
vi. .المرشدة صديقة للحيوانات  
vii.  .المرشدة  تطيع األوامر  
viii.  عند مواجهة الصعابالمرشدة تبتسم وتغني .  
ix.  .المرشدة مقتصدة  
x.  الهاأفكارها وأقوالها وأفعالمرشدة نقية في. 
 

 الصالحيات   5

 

لتعزيز أهدافها أو  ي حَسبلدى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة صالحية فعل أي شيء 

  الجمعية. وعلى وجه الخصوص، تشمل صالحيات إلى ذلك أو ي حدث ذلك بشكل عرضي فضيي  

 ما يلي:قيام ب الصالحية عالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ال

 
جزء من ممتلكاتها كضمان لسداد األموال المقترضة.  كل أو  وفرضاقتراض المال  1.5

 قسمينحسب االقتضاء بالالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   الجمعيةيجب أن تلتزم 

إذا كانت ترغب في رهن   2011من قانون الجمعيات الخيرية لعام  125و  124
 أرض؛ 
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  ممتلكات بخالف ذلك، الحصول على أي    أو استئجار أو  استبدالأو    تأجيرشراء أو   2.5

 ؛ أو تغييرها أو تجهيزها لالستخداموإقامتها أو صيانتها أو تحسينها 

 

أو تمنح ضمان ا ألداء  وأن تكون ضامنةأو قروض مالية، وتقديم ضمانات،  ح  َنتقديم م   3.5
 ضمان ألداء االلتزامات؛ ال عن طريقمنح توكيالت أن ت و ،العقود

  
من كل نوع وطبيعة  يتأمين وترتيب غطاء  بضمانأدناه، تقوم  2.6 للبند الفرعيوفق ا  4.5

وممتلكاتها وأصولها واستخراج   وفتيات الكشافةلعالمية للمرشدات ا الجمعيةفيما يتعلق ب 

 وها ي موظف و لعالمية للمرشدات وفتيات الكشافةا الجمعية بوالص تأمين أخرى لحماية

 ؛ حسب االقتضاء عضاءألا هامنظمات ها أو ات متطوع

 
 ىخر أ ةتأمين تعويض لتغطية مسؤولية المجلس العالمي أو أي مسؤول رتوفي  5.5

أي  بموجب لنهاك ن  ليتحم  التي و 1..5.5: العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةب  
قد   فيما يتعلق بأي إهمال أو تقصير أو خرق لألمانة أو خرق لواجب ،قاعدة قانونية

ولكن ال تمتد إلى عالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ال الجمعيةفيما يتعلق ب  متهمة بهتكون 
 ما يلي:

 
المجلس العالمي، أو   به فر  أي مسؤولية ناتجة عن سلوك عَ  1.5.5     1.1.5.5

كن في  ي لم و،  علم بهعلى ينبغي أن يكون أنه  معقول إلى حدي فترض 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، أو حيث لم يهتم  الجمعيةصالح 

العالمية   الجمعيةالمجلس العالمي إذا كان هذا السلوك في صالح 

  للمرشدات وفتيات الكشافة أم ال؛

 

محاكمات   في غير ناجح دفاعأي مسؤولية عن دفع تكاليف  2.5.5     .52.1.5 

جنائية عن الجرائم الناشئة عن االحتيال أو خيانة األمانة أو سوء 

 السلوك المتعمد أو المتهور من جانب المجلس العالمي؛ 

 

 أي مسؤولية عن دفع غرامة أو عقوبة تنظيمية.  3.5.5      3.1.5.5

 

 الجمعيةممتلكات التخلص من  جميع أو أي جزء من   ذلك أو بخالف إيجاربيع أو  6.5
العالمية  الجمعيةأن تلتزم  حسب االقتضاء، يجبوالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

  123-119و  117 قسامباألهذه الصالحية، ممارسة  في   للمرشدات وفتيات الكشافة

 ؛ 2011من قانون الجمعيات الخيرية لعام 
 

العالمية للمرشدات  الجمعيةللقيام بأعمال  ؛كما يلزم الموظفينتوظيف ودفع أتعاب  7.5
توظيف أو دفع   العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للجمعية. ال يجوز وفتيات الكشافة

)الفوائد والمدفوعات   7المادة سمح به ت المجلس العالمي إال بالقدر الذي ب  لعضوأتعاب 
لشروط تلك  االمتثال( وشريطة أعضائهالعالمي واألشخاص المرتبطين ب لس إلى المج
 البنود؛
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الستثمارات  ل  وعمل ترتيباتإيداع أو استثمار األموال، وتوظيف مدير مالي محترف،  8.5

المراد حفظها باسم  األخرى العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةممتلكات لو أ
ع لنفس  وتخض  ا،قيام بهال إئتمان ما يناتسمح بها ألمالتي ي  مرشح، بنفس الطريقة 

  .2000لعام  ناءبموجب قانون األم ،الشروط
 
 

 الدخل والممتلكات  استخدام  6
 

  فيفقط   العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةدخل وممتلكات  استخداميجب  1.6
 .غراضالترويج لأل

 

العالمية  الجمعيةض من ملكية عو  ت  المجلس العالمي أن لعضو يحق  1.1.6

دفع لها من هذه الممتلكات مصاريف أو قد ي   للمرشدات وفتيات الكشافة

العالمية  الجمعيةمعقولة تكبدتها بشكل صحيح عند التصرف نيابة عن 

 . للمرشدات وفتيات الكشافة

 

 مينةالمجلس العالمي االستفادة من غطاء تأمين األب عضو يجوز ألي  2.1.6

وفق ا للشروط  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةعلى نفقة  ىالمشتر

وخاضع ا  2011ات الخيرية لعام من قانون الجمعي  189القسم الواردة في 

 .   له

 

ال يجوز دفع أي من دخل أو ممتلكات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو  2.6
تحويلها بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق توزيع األرباح أو المكافآت أو بأي  

لعالمية للمرشدات  يق الربح ألي منظمة عضو في الجمعية اطريقة أخرى عن طر
 من تلقي ما يلي:  المنظمة العضو. هذا ال يمنع وفتيات الكشافة

 

من   ةمستفيدبصفتها  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةمن  منفعة 1.2.6

 ؛ العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعية

 

دةأتعاب معقولة وسليمة عن أي سلع أو خدمات  6.2.2 العالمية   الجمعيةإلى  مور 

 . للمرشدات وفتيات الكشافة

 

المجلس العالمي أو شخص مرتبط به من  ب  عضوما يمنع أي  المادةال يوجد في هذه  3.6

 .7المادة تلقي أي فائدة أو مدفوعات مصرح بها بموجب 
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المجلس العالمي واألشخاص المرتبطين  ألعضاءالفوائد والمدفوعات  7
 بأعضائه 

 

 عامة أحكام  1.7

 :المجلس العالمي أو أي شخص مرتبط به أن يقوم بما يلي ب  عضو ال يجوز ألي 

 

العالمية للمرشدات وفتيات  الجمعيةشراء أو استالم أي سلع أو خدمات من  1.1.7

الجمهور تلك الشروط المطبقة على أفراد عن بشروط تفضيلية  الكشافة

 ؛ لعاما

 

العالمية   الجمعيةخدمات أو أي مصلحة في األرض إلى بيع بضائع أو  2.1.7

 ؛ للمرشدات وفتيات الكشافة 

 

، أو الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  من قبل يتم توظيفهاأن  3.1.7

 ؛ هامن  تعابتلقى أت 

 

؛   العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةتلقي أي فائدة مالية أخرى من  4.1.7

، أو بتفويض من المادةهذه من   2.7 الفرعي البندبموجب  بذلكما لم ي سمح 

 (.هيئةاللمحكمة أو الهيئة الخيرية )ا

 
في صورة  فائدة، مباشرة أو غير مباشرة، وهي إما  هي   المالية" فائدة"ال ،  المادةفي هذا 

 أموال أو لها قيمة نقدية. 

 

 بهن أو األشخاص المرتبطين  يناتألملصالحيات التي تسمح بفوائد النطاق وال 2.7
 

  الجمعيةفائدة من  االمجلس العالمي أو شخص مرتبط بهب  عضوتلقى ت قد  1.2.7

العالمية للمرشدات  الجمعيةمن  ةكمستفيد العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 بهذه الطريقة. يناتشريطة أال تستفيد غالبية األم وفتيات الكشافة

 

  لتوريدبرم عقد ا ت أن  االمجلس العالمي أو شخص مرتبط به عضويجوز ل 2.2.7

جمعية العالمية للمرشدات إلى ال المتعلقة بتقديم الخدمات، الخدمات أو السلع

 185 قساموفق ا للشروط الواردة في األ  ،حيثما ي سمح بذلك، وفتيات الكشافة

 . 2011من قانون الجمعيات الخيرية لعام  188إلى 

 

المجلس العالمي ب  عضو، يجوز لالمادةهذه من  3.7 لبند الفرعيا مع مراعاة 3.2.7

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لجمعيةا تزويد اأو شخص مرتبط به
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العالمية للمرشدات   الجمعيةإلى  المقدمةبالخدمات   ترتبط الالسلع التي ب 

 .اأو الشخص المرتبط به عضوهذه ال من قبل وفتيات الكشافة

 

لى األموال  فائدة ع االعالمي أو شخص مرتبط بهالمجلس ب  عضوتلقى ت قد  4.2.7

  بمعدل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي يتم إقراضها إلى

بنك إنجلترا المركزي   معدل  يزيد عنمعقول ومناسب ال يجب أن 

ا باسم   األساسي(. المعدل)المعروف أيض 

  

ا للمباني  امرتبط به المجلس العالمي أو شخصب  عضو ةتلقى أي ت قد  5.2.7 إيجار 

العالمية للمرشدات   لجمعيةل بها أو الشخص المرتبط مينةؤجرها األت التي 

 . يجب أن يكون مبلغ اإليجار وشروط عقد اإلجارة العمريةوفتيات الكشافة

 ة المجلس العالمي المعني  عضونسحب ت يجب أن و. األخرى معقول ومناسب

من أي اجتماع يتم فيه مناقشة مثل هذا االقتراح أو اإليجار أو شروط العقد  

 األخرى. 

 

شارك في  ت أن  اجلس العالمي أو شخص مرتبط بهالمب  عضويجوز ألي  6.2.7

العالمية للمرشدات وفتيات  للجمعيةالعادية التداول وجمع األموال أنشطة 

 بنفس الشروط التي يتبعها أفراد الجمهور العام.  الكشافة

 

 الضوابط -مدفوعات لتوريد السلع فقط   3.7

 

على   يعتمدانأن والمجلس العالمي  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة جمعيةلل

إذا تم استيفاء كل فقط   هذه المادةمن   3.2.7الفرعي بند ال المخولة بموجبالسلطة 

 التالية: شرط من الشروط 

 
يتم تحديد المبلغ أو الحد األقصى للمبلغ المدفوع للبضاعة في اتفاقية كتابية  1.3.7

المجلس العالمي أو  عضوو  الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةبين 

 (.الموّردالبضائع ) يوردالذي  االشخص المرتبط به

 

ما هو معقول في الحد األقصى للمبلغ المدفوع للبضاعة ال يتجاوز المبلغ أو  2.3.7

 البضاعة المعنية.  توريدظروف 

  

العالمية  الجمعيةأنه من صالح ب المجلس العالمي ب  ياتخراأل األعضاء اقتناع 3.3.7

وليس مع شخص ليس  هذا الموردالتعاقد مع   للمرشدات وفتيات الكشافة

. عند التوصل إلى هذا امرتبط بهالمجلس العالمي أو شخص ب  اعضو  

 ىحد إالتعاقد مع  مزاياالقرار، يجب على المجلس العالمي أن يوازن بين 

 مساوئ القيام بذلك.  وبين ،امرتبط بهالشخص الالمجلس العالمي أو  أعضاء
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يتم فيه مناقشة االقتراح  الذي جزء من أي اجتماع العن  المورديتغيب  4.3.7

 بتوريدالداعي إلى إبرام عقد أو ترتيب معه، أو معها أو الجهة فيما يتعلق 

 .العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةالبضائع إلى 

 

حسب وجوده عند حساب على أي أمر من هذا القبيل وال ي   الموردال يصوت  5.3.7

 العالمي في االجتماع. النصاب القانوني للمجلس 

 

 المجلس العالمي في دفتر المحضر. يتم تسجيل سبب قرار 6.3.7

  

أو  تعاباألب  غير مستفيداتالمجلس العالمي  أعضاء أن تكون غالبية  7.3.7

 .7المادة مدفوعات المصرح بها بموجب ال

 

 : هذه المادةمن  3.7و  2.7 البندين الفرعيينفي  4.7
 

 أي شركة: العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةتشمل  1.4.7

 

أكثر من  الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تمتلك     1.1.4.7

 ؛ أو أسهمها٪ من  50

 

على   الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةتسيطر       2.1.4.7

  ؛ أو بأسهمها٪ من حقوق التصويت المرتبطة 50أكثر من 

 

الحق في تعيين  جمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافةلل     3.1.4.7

المجلس العالمي في مجلس إدارة   أعضاءأو أكثر من  ةواحد

  الشركة؛ 

 

" أي شخص ضمن التعريف الوارد في  "الشخص المرتبط تعريف يشمل 2.4.7

 (. التفسير) 34 المادة

 

 

 تضارب المصالح وتضارب الوالء  8

 
 المجلس العالمي القيام بما يلي: ب  عضويجب على أي 

 

مقترحة  ، مباشرة أو غير مباشرة، في صفقة لها اإلعالن عن طبيعة ومدى أي مصلحة  1.8
أو في أي معاملة أو   ،العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  الجمعيةأو ترتيب مقترح مع 
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والتي لم يتم اإلعالن عنها  ،العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةترتيب أبرمته 
 مسبق ا؛ 

 

تضارب في  فيها غي ب نفسها من أي مناقشات للمجلس العالمي التي من الممكن أن ينشأ ت   2.8
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  المصالح بين واجبها في التصرف حصري ا لصالح 

وأي مصلحة شخصية )بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر أي مصلحة   الكشافة
   مالية(.

  
 هذ المجلس العالمي تغي ب نفسها عن أي مناقشات وفق ا لهب  عضوصوت أي ت يجب أال 

حسب كجزء من النصاب القانوني في أي قرار يتخذه المجلس  ت   اليجب أو ، المادة
 العالمي بشأن هذه المسألة. 

 
العالمية   الجمعيةعن المساهمة في أصول  األعضاءالمنظمات مسؤولية  9

  نهاءللمرشدات وفتيات الكشافة إذا انتهى بها األمر إلى اإل
 

إن المنظمات األعضاء  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، ف الجمعيةإنهاء  إذا تم 
مسؤولية المساهمة في أصولها وال تتحمل أية مسؤولية ال تتحمل بالجمعية العالمية 

 شخصية عن تسوية ديونها ومسؤوليتها.

 

   العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعية عضوية 10

 

 الجدد  األعضاءقبول  1.10
 

 األهلية     1.1.10
 

مفتوحة أمام أي   العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةب عضوية ال

شروط  يرضي المجلس العالمي ،  على نحوتستوفي ، منظمة وطنية 

،   أدناه 9.10و  2.1.10في البندين الفرعيين العضوية المنصوص عليها 

  أوضحتبطلب للحصول على العضوية ، قد  تقدمهاالتي من خالل و

األعضاء المنظمات  اتب واج هاوقبول ،موافقتها على أن تصبح منظمة عضو

 . هذه المادةمن  3.10بند في  االمنصوص عليه

 

أو منظمة غير   )هيئة متحدة( هيئة اعتباريةالمنظمة العضو قد تكون 

 وطنية ال يمكن لألعضاء الفرديين في منظمات و. اعتبارية )جمعية منفردة(

 .للمرشدات وفتيات الكشافةفي الجمعية العالمية  ا مستقلينأن يكونوا أعضاء  
 

 شروط العضوية    2.1.10

 

  الجمعيةفي  عضويكون القبول كمنظمة ، 10.1.3  للبند الفرعيوفق ا 
ا أمام أي منظمة وطنية  بما  تقومالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مفتوح 

 يلي:
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  حركة المرشدات وفتيات الكشافةتحترم اإلرث التاريخي ل  1.2.1.10

  ولها وعد وقانون ،ألساسيةفي المبادئ ا الواردعلى النحو 

  يعكسان واللذانعليها المجلس العالمي،  يوافقصيغة في 

   ؛اإلرثالقيم األساسية لهذا 

 

فتيات الكشافة على النحو  وتتبنى طريقة حركة المرشدات  2.2.1.10

 المنصوص عليه في اللوائح الداخلية؛

 

 : تتصف بأنهالديها عضوية  3.2.1.10

 

 ؛تطوعية  (أ)

 
مفتوحة لجميع الفتيات والشابات دون   )ب( 

العقيدة أو العرق أو الجنسية  بسببتمييز 

 ؛اعتبارات أخرىأو أي 

  

وضعها و اتمتع بالحكم الذاتي ، مع حرية صياغة سياستهت  4.2.1.10

 ؛ حيز التنفيذ

 

 أي حزب سياسي؛ عن مستقلة عن أي منظمة سياسية و 5.2.1.10

 

العالمية للمرشدات وفتيات   الجمعية لعضويةطلبها ب قدم ت ت  6.2.1.10

 المجلس العالمي؛    المطلوب من قبل على النحو الكشافة

 

 خاضع ا لمصادقة اجتماع العضوات  الكامالت العضوية 7.2.1.10

في المؤتمر العالمي القادم، ويكون قد تمت الموافقة عليه 

 أدناه. 10.1.4 للمادة من قبل المجلس العالمي وفق ا 

 

 أدناه. 10.9 البند الفرعيترد شروط العضوية الخاصة بفئات المنظمة المختلفة في 

 

 شروط أخرى للعضوية   3.1.10

 

تكون منظمة عضو ؛  فقط للمنظمة الوطنية ككل أن يمكن  1.3.1.10

احدة فقط في  عضو واالعتراف بمنظمة  بناء عليه يمكنو

 . أي بلد من البلدان

 



14 

 

  ،فتيات الكشافةلو أللمنظمات الوطنية للمرشدات  فقط يمكن 2.3.1.10

فتيات كشافة  أو  والمنظمات الوطنية التي تضم مرشدات

 وفتيان كشافة أن تصبح منظمات أعضاء. 

 

المنظمة العضو جمعيات أو مجموعات مختلفة  قد تضم  3.3.1.10

شريطة أن تضمن المنظمة العضو أن  كل جمعية أو 

 مجموعة: 

 

على النحو المنصوص  تقبل وتلتزم بشروط العضوية  (أ)

 ؛ 9.10و  2.1.10عليه في البندين الفرعيين 

  

الجمعيات الفرعية  / توافق على التعاون مع الجمعية (ب)

تشكل مع جمعية أخرى أو  بمعنى أن جمعية األخرى )

أو  المجموعةمع  أكثر منظمة وطنية واحدة( أو

كي    ؛المجموعات ، ويشكلن مع ا منظمة عضو واحدة

يستفيد أقصى عدد من الفتيات والشابات من العضوية 

 . وفتيات الكشافة بالجمعية العالمية للمرشدات

 

   المراحل قبول العضوية ثنائي إجراء   4.1.10

 

ينظر المجلس العالمي في طلبات العضوية في المقام   1.4.1.10

  . المجلس العالمي: األول

 

قد يطلب تقديم طلبات العضوية بأي طريقة  (أ)
 ها ؛ قر  معقولة ي  

 
أن من مصلحة   رأىقد يرفض طلب العضوية إذا  (ب)

 ذلك ؛  فعل الجمعية العالمية
 

إبداء   ، عليهقرر رفض طلب العضويةما إذا  (ج)
مقدم الطلب في أقرب وقت  إلى  الرفضأسباب 

ا من اتخاذ  90وفي موعد ال يتجاوز  ،ممكن يوم 
  االستئنافمنح مقدم الطلب فرصة عليه القرار ، و

وفق ا للسياسات واإلجراءات الرفض  ضد
الموضوعة وفق ا للوائح الداخلية المعمول بها من  

 ؛ و وقت آلخر
 

استئناف من هذا القبيل ،  ينظر بحيادية في أيأن  (د)
 تم اتخاذإذا لكن ويبلغ مقدم الطلب بقراره ، 
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  يكون ذلك ،تأكيد رفض طلب العضويةب  القرار
ا نهائيا    .   قرار 

 

إذا تمت الموافقة على طلبات االنضمام إلى العضوية من        2.4.1.10

قبل المجلس العالمي، فسيتم النظر في طلبات االنضمام إلى 

قبل المؤتمر العالمي. ال تكون العضوية  العضوية من

سارية إال عند المصادقة على القبول من قبل اجتماع 

في المؤتمر العالمي التالي   العضوات الكامالت العضوية

٪ من غالبية األصوات التي يدلي 75الذي تقرر بأغلبية 
 في المؤتمر العالمي. العضوات الكامالت العضويةبها 

 

تنطبق إجراءات القبول على مرحلتين المنصوص عليها  3.4.1.10

ا  2.4.1.10 و 1.4.1.10 في البندين الفرعيين  أيض 

  ن  في أن يصبح يرغبن   تيالال على العضوات المنتسبات

العضوية، والتغييرات التي تؤثر على   تكامالعضوات 

 كما تنظمه اللوائح الداخلية.  كيان 

 

عندما يتم استيفاء متطلبات العضوية الكاملة، يجوز قبول     4.4.1.10 

منظمة عضو جديدة  بالعضوية الكاملة بموافقة اجتماع 

في المؤتمر العالمي التالي   العضوات الكامالت العضوية

٪ من األصوات التي يدلي بها  75التي تقرر بأغلبية 

 في مؤتمر عالمي.  العضوات  الكامالت العضوية

 

 ضويةنقل الع 2.10

 

  آخر. أحد  إلى  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةال يمكن نقل عضوية 
 

 المنظمات األعضاء واجب  3.10

 

أن تمارس  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعية من واجب كل منظمة عضو في
بالطريقة  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  الجمعية صالحياتها كمنظمة عضو في 

العالمية للمرشدات  الجمعية ألغراض  هاتعزيز وبما يرجح، التي تقررها بحسن نية

 .وفتيات الكشافة
 

 إنهاء العضوية 4.10

 

بموجب  إذا استقالت المنظمة العضو  الجمعية العالميةب  عضويةالتنتهي    1.4.10

المنظمات   شريطة أال يكون عدد ، العالميةجمعية إلى ال كتابيإخطار 

بعد هذه االستقالة أقل من ثالثة. تصبح االستقالة   العضوية األعضاء كاملي
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ا من اليوم الذي يتسلم فيه المكتب العالمي    اإلخطارنافذة المفعول اعتبار 

 بالغاإل ويتمالكتابي المقدم من السلطة المختصة نيابة عن المنظمة العضو. 

 .المؤتمر العالمي وللمجلس العالمي   التاليين  ينقالة إلى االجتماعاالست  عن

  

الجمعية العالمية للمرشدات  ب عضوية  إلغاءالمي في ـــر المجلس العـــينظ  2.4.10

  :ة إذاـــوفتيات الكشاف

 

أو حدث تغيير يؤثر   ،المنظمة العضو عن الوجود تتوقف 1.2.4.10

تمتثل لشروط العضوية على المنظمة الوطنية بحيث لم تعد 

  الفرعيين البندينعلى النحو المنصوص عليه في 

 ؛  9.10، و 2.1.10

 

شروط  المنظمة العضو عن االمتثال ألي من تتوقف 2.2.4.10

 2.1.10 الفرعيين البندينالعضوية المنصوص عليها في 

 ؛  9.10، و 

 

ا  العضوالمنظمة  على امستحق   امبلغ   كان هناك 3.2.4.10 متأخر 

 . دة عامين على األقل على التواليكلي أو جزئي لم  بشكل

 

شطب منظمة   المجلس العالمي خالل فترة دراسة بعد النظر من قبل     3.4.10

  تعليق العضوية . - حسب تقديره - يجوز له، عضو من العضوية

  وراءيقوم المجلس العالمي بإبالغ المنظمة العضو باألسباب وس

،   المنظمة العضو من العضوية شطباقتراح  التعليق، واألسباب وراء

العضوية،   اشتراكفي حالة عدم دفع  .وتقديم النصيحة حسب االقتضاء

اشتراك   تأجيل سداديجوز للمجلس العالمي أن يمنح إعفاء أو 

 .العضوية

   

إذا فشلت المنظمة العضو في االمتثال للمشورة التي قدمها      3.4.10     4.4.10

إليها المجلس العالمي أو إذا كانت المنظمة العضو غير قادرة ألي سبب  

من األسباب على استيفاء شروط العضوية على النحو المنصوص عليه 

الوقت -أدناه في غضون إطار 10.9و  10.1.2في البندين الفرعيين 

على النحو  لعضواتحدده المجلس العالمي، بعد إبالغه إلى المنظمة ا الذي

الواجب، ينظر المجلس العالمي فيما إذا كان ينبغي إنهاء عضويته. تحال 

في المؤتمر العالمي القادم الذي  العضوات الكامالت العضويةالمسألة إلى 

ة  يجوز له بعد ذلك إنهاء عضوية المنظمة العضو بقرار يصدر بأغلبي 

 .العضوات الكامالت العضوية٪ من أصوات 75
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إذا رغبت المنظمة العضو المعنية في طلب إعادة النظر في  4.4.10    5.4.10

، من )استئناف( قرار إنهاء عضويتها، يكون لها الحق في تقديم طعن

جتماع  ى العضوات الكامالت العضوية في اخالل المجلس العالمي، إل

 التالي. ال يمكن أن يكون هناك أي طعن آخر. المؤتمر العالمي 

 

 إعادة القبول في العضوية  5.10

 

 الجمعيةعضوية   القبول فييجوز لمنظمة عضو سابقة التقدم بطلب إلعادة   1.5.10

 منتسبةويجوز إعادة قبولها في عضوية  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

أو عضوية كاملة مع مراعاة المنظمة العضو السابقة التي تتقدم بطلب إلى 

بشرط العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في النموذج الذي يتطلبه  الجمعية

 إجراء بموجب و ،المجلس العالمي المطلوب من قبلبالشكل   أن تقوم بالتقديم

 أعاله.  4.1.10 الفرعي البندفي المنصوص عليه  ثنائي المراحلالقبول 

 

  األعضاءسجل  6.10

  

  :عندمـــــا   1.6.10

 

 على طلب العضوية،  يتم الموافقة 1.1.6.10

  

 يتم إنهاء أي عضوية، أو  2.1.6.10

 

تغيرات في تفاصيل أخرى مدخلة في سجل   تحدث 3.1.6.10

 .العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعية أعضاء

 

العالمية للمرشدات وفتيات  الجمعية أعضاءتحديث سجل على المجلس العالمي  سيعمل

ا.  28الكشافة في غضون   يوم 

 

 العضوية اشتراك رسوم  7.10

 

دفع رسوم   عضاءمن المنظمات األ العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةقد تطلب  

 .العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةإلى  عضوية معقولاشتراك 
 

 فئات العضوية  8.10

  

 تكون هناك فئتان من العضوية التالية:   1.8.10
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 عضوية كاملة؛  1.1.8.10

 

 . منتسبةعضوية  2.1.8.10

 

 المنظمات األعضاء شروط العضوية المتعلقة بفئات   9.10

 

منظمة عضو تعمل بروح حقيقية لحركة عضو كامل العضوية هي    1.9.10

 المرشدات / فتيات الكشافة، والتي يجب أن تقوم بما يلي: 

 

البند  إثبات االلتزام بشروط العضوية على النحو المنصوص عليه في   (أ)

  ؛1.9.10 الفرعي البندوهذا  2.1.10 الفرعي
 
أن يكون لها نظام أساسي يتضمن شروط العضوية على النحو  (ب)

وهذا البند الفرعي  2.1.10 المنصوص عليه في البند الفرعي 

والمتطلبات األخرى المناسبة الحتياجاتها، والتي يجب   1.9.10

تقديمها والموافقة عليها من قبل المجلس العالمي وإعادة تقديمها 

 للموافقة عليها كلما تم تعديله؛ 
 

 وضع أموالها وأصولها لتنفيذ األشياء وليس لصالح أي شخص؛  (ج)
 

مرشدات/ فتيات الكشافة أو أي اسم مناسب اعتماد اسم بما في ذلك  (د)
آخر معتمد من قبل المجلس العالمي واعتماد طريقة حركة 

 المرشدات/ فتيات الكشافة؛ 
 

خاضع ا ووفق ا للمتطلبات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر / حقوق  (ه)
نبات الملكية الفكرية وفق ا لما يقرره المجلس العالمي ، تبن ى ورقة 

 ؛ شعارهاالبرسيم الثالثية في 
 

منظمة   (و) جيدلديها  نحو  على  البلد  متطورة  احتياجات  تناسب   ،
مراعاة أن ، مع  أعضائه  احتياجات االحتياجات الوطنية في عملهاو

 لديها ما يلي:
  

o  هيئة مركزية مسؤولة تمثل تمثيال  حقيقي ا جميع

  ؛شدات / فتيات الكشافة داخل البلدالمر

 

o   لديها برنامج يستخدم طريقة حركة المرشدات/ فتيات

الكشافة، وهو مصمم لتلبية احتياجات الفتيات  

والشابات من مختلف الفئات العمرية، ولها قيادة كافية 

 ج تدريبي مناسب؛ وبرنام
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o   لديها سياسات وخطط سليمة لمواصلة التطوير

واإلدارة والتمويل، على أساس التقييم الذاتي 

 المستمر؛ 

تحمل نصيبها من المسؤولية كمنظمة عضو بما في ذلك المشاركة في طريقة  (ز)

 العمل اإلقليمية على النحو المنصوص عليه في النظام األساسي. 

 

رسوم العضوية المتفق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة تدفع سنوي ا إلى  (ح)

عليها مسبق ا بحلول وقت المؤتمر العالمي. تكون رسوم العضوية المناسبة مستحقة  

ا من   كانون الثاني /يناير في السنة التالية للقبول في العضوية. 1الدفع سنوي ا اعتبار 

 
 

منظمة وطنية تستوفي الشروط   يه المنظمة العضو المنتسبة  2.9.10 

البند باستثناء فيما يتعلق ب  1.9.10 البند الفرعيالواردة في 

 . حيث مطلوب منها قدر أقل من التطور)و( ،  1.9.10 الفرعي

 

 والمنتسبةحقوق ومسؤوليات وامتيازات العضوية الكاملة  10.10
 

 هي كما يلي: والمنتسبةحقوق ومسؤوليات وامتيازات العضوية الكاملة 
 

 

العضوات  و اتالمنتسب  لعضوات)ا لجميع  وامتيازإنه حق ومسؤولية  1.10.10

 (، على سبيل المثال ال الحصر، في ما يلي:الكامالت العضوية

 

في الحفاظ على شروط العضوية على النحو المنصوص عليه  (أ)

 10.9و  10.1.2البندين الفرعيين 

 

المشاركة في المؤتمر العالمي والمؤتمرات اإلقليمية ذات الصلة،   (ب)

 ؛اتصويت التي تتناسب مع فئة عضويتهوممارسة حقوق ال

 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   الجمعيةالمساهمة في سياسة  (ت)

 التي وضعها المجلس العالمي؛ 
 

 ؛ 14 للمادة ترشيح أشخاص للعمل في المجلس العالمي وفق ا  (ث)

 

ترشيح أشخاص من داخل إقليمهم للعمل في اللجان اإلقليمية خاضع ا  (ج )

  ؛ 14 للمادة 
 تقديم أسماء األشخاص إلمكانية تعيينهم في اللجان؛  (ح )

 مساهمات يوم الذكرى العالمي ويوم الذكرى تعزيز  (خ )
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  العالمي؛  
 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛  الجمعيةالمشاركة في تجمعات  (د)

 دعم واستخدام المراكز العالمية؛  (ذ)

دعم واستخدام خدمات المكتب العالمي، وإذا تم إنشاؤه، مكتبها   (ر)

 اإلقليمي على النحو المحدد في اللوائح الداخلية؛

 استالم المنشورات والوثائق الصادرة عن المكتب العالمي،  (ز)

 

 للنظر فيما يلي: 
 التعديالت المقترحة على هذا النظام األساسي واللوائح الداخلية، (س)

 
 للتصويت على ما يلي: 

تقرير الثالث سنوات والتقارير األخرى المقدمة من المجلس   (ش)

 العالمي؛ 

منظمة  العضوية للعمل ك تن العضوات كامال الدعوات الواردة م (ص )

 ضيفة للمؤتمر العالمي.م

 

  

باإلضافة إلى الحقوق والمسؤوليات واالمتيازات المنصوص عليها في       2.10.10

أعاله، فإن من حق ومسؤولية وامتياز  10.10.1البند الفرعي

 بما يلي:  ن  مالعضوات  الكامالت العضوية أن يق

 

 البند الفرعي األعضاء بموجبعلى عضوية المنظمات  موافقةال (أ)

  و ؛4.1.10

 

في   العضويةت كامال واتكعض  االعتراف بالعضوات المنتسبات (ب)
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وفق ا للبند الفرعي 

 ؛ 10.1.4
 

 اتمنتخب ينات أم ن  انتخاب األشخاص للعمل في المجلس العالمي بصفته (ت)

  ؛1.1.14وفق ا للبند الفرعي 
 

 للعمل في اللجنة اإلقليمية؛  ن  انتخاب أشخاص من داخل إقليمه   )د(
 

والسياسة المالية العامة  المدققة اعتماد الميزانية والحساباتالتصويت على   )هـ(
 بند الفرعيال بموجبالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  الجمعيةوخطط 

  ؛ 7.4.4.11 )ز( 4.4.11
 

 تقديم دعوات للعمل كمنظمة مضيفة الجتماعات  ( و)
  المؤتمر العالمي؛             
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 العالمية  الجمعيةالمشاركة الكاملة في حياة وعمل  )ز( 

  للمرشدات وفتيات الكشافة.             
 

ال يجوز للمجلس العالمي أن يغير بشكل مباشر أو غير مباشر الحقوق أو االلتزامات     3.10.10

 العضوية.بالمرتبطة بفئة 

 

 المنظمات األعضاءقرارات  11

 

 األحكام العامة  1.11

 

البند  باستثناء تلك القرارات التي يجب اتخاذها بطريقة معينة كما هو موضح في 

  الجمعيةاتخاذ قرارات في   عضاءألمنظمات الل، يمكن هذه المادةمن   4.11 الفرعي

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إما بالتصويت في اجتماع عام كما هو منصوص 

كتابي على النحو المنصوص   أو بقرار،  دةهذه المامن  2.11 البند الفرعيعليه في 

 . هذه المادةمن  3.11 البند الفرعيعليه في 

 

 

 اتخاذ قرارات عادية بالتصويت 2.11

 

، يمكن اتخاذ أي قرار من قبل المنظمات   هذه المادةمن  4.11 البند الفرعي بموجب

قرار في تمرير الالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عن طريق  الجمعيةفي  عضاءألا

اجتماع عام. يتم تمرير مثل هذا القرار بأغلبية بسيطة من األصوات المدلى بها في  

االجتماع )بما في ذلك األصوات المدلى بها عن طريق البريد أو االقتراع بالبريد 

 .اإللكتروني(

 

 قرار كتابي بدون اجتماع عام واسطة اتخاذ قرارات عادية ب  3.11
 

الذي تم  ، القرار الكتابي  هذه المادةمن  4.11  لبند الفرعيا بموجب  1.3.11

كان من   تيال عضاءألجميع المنظمات امن قبل بأغلبية بسيطة  إقراره

التصويت عليه لو تم اقتراحه في اجتماع عام، يكون ساري   احقه

 المفعول، شريطة ما يلي: 

 

  المنظمات إرسال نسخة من القرار المقترح إلى جميع  1.1.3.11

 المؤهلة للتصويت ؛ و  األعضاء

 

 المنظمات األعضاءأغلبية بسيطة من  أن تبدي 2.1.3.11

موافقتها على القرار في وثيقة أو وثائق يتم استالمها 



22 

 

ا من تاريخ   28في المكتب الرئيسي خالل  ا بدء  يوم 

الوثيقة التي   علىبالتنفيذ يجب المصادقة . التعميم

عضو وفق ا إلجراءاتها المعتادة  المنظمة ال توضح موافقة

العالمية  الجمعيةأو بأي طريقة أخرى تحددها  

 .للمرشدات وفتيات الكشافة 

 

منظمة عضو أو   أوضحتيمكن أن يتضمن القرار الكتابي عدة نسخ   2.3.11

 أكثر موافقتها عليه.

 

التي هي   المنظمات األعضاء تقتصر أهلية التصويت على القرار على       3.3.11

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في تاريخ  الجمعيةب منظمات أعضاء 

 أعاله. 1.1.3.11  للبند الفرعيألول مرة وفق ا  المقترحتعميم 

  

العالمية  الجمعيةب المنظمات األعضاء  ٪ من30يجوز لما ال يقل عن   4.3.11

 مقترح إعدادللمرشدات وفتيات الكشافة أن تطلب من المجلس العالمي 

قرار كتابي واسطة ب بشأنه من قبل المنظمات األعضاء التخاذ قرار 

 بدون اجتماع عام. 

 

في أقرب وقت  مثل هذا الطلب لاالمتثال يجب على المجلس العالمي   5.3.11

ا من تلقي  60ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز   له إذا:  هيوم 

 

اليس  المقترح كان 1.5.3.11 أو كيدي ا وال يتضمن نشر مواد  أهوج 

 تشهيرية؛

 

يتم تفعيله  يمكن أن بوضوح كاف  حتى  المقترحذكر تم  2.5.3.11

 و؛  المنظمات األعضاءإذا وافقت عليه 

 

إذا تمت  تأثير للمقترح بشكل قانونييمكن إعطاء  3.5.3.11

 . المنظمات األعضاءالموافقة عليه من قبل 

 

على   هذه المادةمن   3.3.11إلى  1.3.11 من  تنطبق البنود الفرعية       6.3.11

 .المنظمات األعضاءعلى طلب  امقدم بناء   مقترحأي 

 

 القرارات التي يجب اتخاذها بطريقة معينة  4.11

 

من هذا  32  للمادةيجب اتخاذ أي قرار بتعديل هذا النظام األساسي وفق ا   1.4.11

 النظام األساسي )تعديل النظام األساسي(.
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العالمية للمرشدات وفتيات   الجمعيةيجب اتخاذ أي قرار بإنهاء أو حل   2.4.11

 . أو الحل( الطوعي نهاءمن هذا النظام األساسي )اال 33الكشافة وفق ا للمادة 

 

العالمية للمرشدات   الجمعية مسؤولياتيجب اتخاذ أي قرار لدمج أو نقل  3.4.11

 االعتبارية المتحدة أو أكثر من المنظمات الخيرية  ةوفتيات الكشافة إلى واحد

 . 2011وفق ا ألحكام قانون الجمعيات الخيرية لعام 

 

كقرارات   العضوية كامليالمنظمات األعضاء يتم تمرير جميع قرارات   4.4.11

 البند الفرعيعادية باستثناء الحاالت التي تتطلب أغلبية مختلفة بموجب هذا 

٪ من 75يجب اتخاذ القرارات التالية بقرار يصدر بأغلبية و. 4.11

  للجمعيةفي اجتماع عام  األعضاء كاملي العضويةالمنظمات أصوات 

 :العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 
العالمية للمرشدات   الجمعيةسياسة واستراتيجية ومعايير   1.4.4.11 (أ)

 وفتيات الكشافة؛ 
   

الخطوط العامة للسياسة التي سيتبعها المجلس العالمي    2.4.4.11 (ب)
 بين اجتماعات المؤتمر العالمي التي تعقد كل ثالث سنوات؛ 

 
 
عند التصديق على طلبات االنضمام إلى العضوية وفق ا    3.4.4.11 (ج)

بما في ذلك طلبات   ، 4.4.1.10و  2.4.1.11  للبند الفرعي

ن  عضوات كامالت  في أن يصبح اتالراغب  العضوات المنتسبات

 تغيير الكيانات؛  العضوية و

 

  4.103. للبند الفرعيإنهاء العضوية وفق ا   4.4.114. (د)
   

   للبند الفرعيإعادة االنضمام إلى العضوية وفق ا   5.4.4.11 (ه)
  ؛5.10

 
 عند إجراء تعديالت على اللوائح الداخلية؛  6.4.4.11 (و)

 

عند اعتماد السياسة المالية العامة وخطط جمع وإدارة    7.4.4.11 (ز)

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة للسنوات الثالث  الجمعيةأموال 

 فترة أخرى متفق عليها؛لأو  التالية

 

لهم   8.4.4.11 (ح) المسموح  األشخاص  على  تغييرات  إجراء  عند 

 .ي بما في ذلك ما يتعلق بالمراقباتبحضور المؤتمر العالم 
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لتجنب الشك ، يمكن اتخاذ قرار يتطلب أغلبية أعلى ، على النحو المبين     5.4.11

كتابي ا باتباع اإلجراء المنصوص عليه في البند   4.4.11في البند الفرعي  

٪ من جميع المنظمات  75، باستثناء أن األغلبية ذات الصلة ستكون    3.11

 اجتماع عام.   األعضاء التي كان يحق لها التصويت عليه لو تم اقتراحه في

 

 للمنظمات األعضاء االجتماعات العامة  12

 

 أنواع االجتماعات العامة  1.12

 

ا ي شار إليه باسم المؤتمر  الجمعيةتعقد  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة اجتماع ا عام 

خالل أي  على األقل  العالمي باإلضافة إلى أي اجتماعات عامة أخرى مرة واحدة 

. يجب الداعية لهفترة ثالث سنوات، ويكون االجتماع كما هو محدد في اإلشعارات 

أن تتضمن األعمال التي سيتم التعامل معها في المؤتمر العالمي الدعوات الواردة من  

ملخص الميزانية   وتقديمللمؤتمر العالمي،  مضيفةللعمل كمنظمة  المنظمات األعضاء

المعنية، والنظر في السياسة المالية الخاصة بالفترة مومية المدققة والحسابات الع

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  الجمعيةمة وخطط جمع وإدارة أموال العا

والتقارير   الفترة الثالثيةفترة أخرى متفق عليها، وتقرير لأو  التاليةللسنوات الثالث 

المجلس العالمي على   أعضاء األخرى المقدمة من المجلس العالمي، وانتخاب وتعيين 

أخرى للمنظمات اجتماعات عامة وز عقد يجو . 14 المادةالنحو المطلوب بموجب 

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في أي وقت.  الجمعيةب األعضاء 

  
 يجب أن تعقد جميع االجتماعات العامة وفقا  لألحكام التالية. 

 

 الدعوة لعقد اجتماعات عامة  2.12

 

 المجلس العالمي:     1.2.12

 

العالمية  للجمعيةالنعقاد المؤتمر العالمي  أن يدعويجب  1.1.2.12

من   1.12  للبند الفرعيللمرشدات وفتيات الكشافة وفق ا 

في إشعار االجتماع؛  ، وتحديده على هذا النحو هذه المادة

 و 

 

يجوز له الدعوة النعقاد أي اجتماع عام آخر للمنظمات  2.1.2.12

 .في أي وقت عضاءألا
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أن يدعو إلى انعقاد اجتماع عام للمنظمات  المجلس العالمييجب على     2.2.12

في أقرب وقت    لعالمية للمرشدات وفتيات الكشافةا الجمعيةب  عضاءألا

ا، إذا: 60ممكن ولكن في موعد ال يتجاوز   يوم 

 

المنظمات  عدد ام بذلك من نصف ــا للقي ــطلب   تلقى 1.2.2.12

  ؛ و األقلعلى  1+ األعضاء

 

الطبيعة العامة للعمل الذي سيتم التعامل   يوضح الطلب كان 2.2.2.12

من قبل المنظمة   التصديق عليهمعه في االجتماع، ويتم 

 .المقدمة للطلب عضاءأل)المنظمات( ا

 

قد يتضمن أي طلب من هذا القبيل تفاصيل قرار قد يتم اقتراحه بشكل    3.2.12

 قصد اقتراحه في االجتماع.صحيح، وي  

 

، وأال يكون  تشهيري ا  إذا كان قانوني ابشكل صحيح  يمكن فقط اقتراح قرار  4.2.12

اأو   أو كيدي ا. أهوج 

 

جتماع عام  ال دعوة الإذا فشل المجلس العالمي في االمتثال لهذا االلتزام ب   5.2.12

التي طلبت  المنظمات األعضاء، فإن المنظمات األعضاء على طلب  ابناء  

 .نفسهاب  االجتماع قد تدعو إلى انعقاد اجتماع عام

 

أو  2.2.12 ينالفرعي  دينبموجب البن  المدعو لهعام الجتماع اال يجب عقد    6.2.12

التاريخ الذي طلبت فيه   منأشهر  4في موعد ال يتجاوز  5.2.12

 انعقاد االجتماع ألول مرة.  المنظمات األعضاء

 

الكشافة أي نفقات العالمية للمرشدات وفتيات  الجمعية يجب أن تعوض     7.2.12

التي تدعو إلى انعقاد اجتماع عام  المنظمات األعضاء  معقولة تكبدتها

نعقاد االجتماع على النحو  العالمي في الدعوة البسبب فشل المجلس 

 . الواجب

  

 انعقاد االجتماعات العامة إشعار  3.12

 

االجتماعات العامة )بما في ذلك المؤتمرات العالمية(  انعقادتتم الدعوة إلى   1.3.12

ا كامال  على األقل ووفق ا  60 قبلبإشعار   الداخلية. للوائحيوم 

 

المنظمات   ٪ من جميع 90إذا تمت الموافقة من قبل ما ال يقل عن   2.3.12

اقتراح أي  يمكنالعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة،  الجمعيةب  األعضاء
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  البند الفرعيمتطلبات  ءاستيفا حتى إذا لم يتمالجتماع قرار وإقراره في ا

عندما تكون فترة  البند الفرعي. ال ينطبق هذا هذه المادةمن  1.3.12

من هذا النظام  مادة أخرىاإلشعار المحددة مطلوبة بشكل صارم بموجب 

أو اللوائح   2011األساسي، أو بموجب قانون الجمعيات الخيرية لعام 

 العامة. 

 

أي اجتماع عام )بما في ذلك المؤتمرات العالمية( يجب  بانعقاداإلشعار     3.3.12

 أن:

  

 يحدد وقت وتاريخ االجتماع؛  1.3.3.12

 

والذي ال يلزم   (العنوان الذي سينعقد فيه االجتماع يحدد 2.3.3.12

 ؛)مادي ا أن يكون عنوان ا 

 

في   تمريرها المطروحة ليتمتفاصيل القرارات  يوضح 3.3.3.12

االجتماع، والطبيعة العامة ألية أعمال أخرى يتم التعامل 

يجوز تقديم  ،معها في االجتماع. في حالة المؤتمر العالمي

قرارات إضافية في المؤتمر العالمي بما يتماشى مع 

 .القواعد اإلجرائية

 

تعديل النظام األساسي أو  ل سيتم النظر في مقترحإذا كان  4.3.3.12

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   للجمعيةاللوائح الداخلية 

  تضمين نص التعديل المقترح؛ و  يتمفي االجتماع، 

 

 - انعقاد المؤتمرات العالمية اتمع إشعار - تضمين 5.3.3.12

ملخص الميزانية العمومية المدققة والحسابات للفترة  

لالنتخاب أو   اتاألشخاص المرشحعن لمعنية، وتفاصيل ا

تفاصيل حول مكان العثور   ، أواتأمين إعادة االنتخاب ك

 لجمعيةل اإللكتروني موقعالعلى  تلك التفاصيلعلى 

االعالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. بذلك   إذا كان مسموح 

 (.)استخدام االتصاالت اإللكترونية 26لمادة ابموجب 

 

إثبات أنه تمت عنونة المغلف الذي يحتوي على اإلشعار بشكل صحيح     4.3.12

 ةاإللكتروني  النسخةودفع أجرة البريد مسبق ا وإرساله بريدي ا؛ أو أن 

يكون دليال  قاطع ا على أن سلإلشعار تمت عنونته بشكل صحيح وإرساله، 

ساعة من إرساله   48عد يعتبر اإلشعار قد تم تسليمه ب واإلشعار تم تقديمه. 

 .عبر اإلنترنتبريدي ا أو
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إغفال إرسال إشعار اجتماع بشكل عارض لشخص يحق له تلقي اإلشعار،      5.3.12

 مال ووقائع ذلك االجتماع. عاع ، ال يبطل أقيه إلشعار االجتمأو عدم تل

 

 رئاسة االجتماعات العامة بما في ذلك المؤتمرات العالمية  4.12

 
ا من بين أعضائهعام يعين المجلس العالمي في اجتماعه السابق لالجتماع ال أو   عضو 

   بين أعضائه من تيناثن و ، ةكون رئيسلت المجلس العالمي  عليه أي شخص آخر يوافق

المقبل. إذا تمت الدعوة النعقاد االجتماع العام في  العام الجتماع للرئيسة ل ن لتكونا نائبتي 

و  ةغضون مهلة قصيرة أو ألي سبب من األسباب لم يقم المجلس العالمي بتعيين رئيس

تنتخب المنظمات األعضاء بالجمعية  ، المقبللالجتماع العام  ةالرئيس نائبتيأو  /

 إحدىو / أو  ةفي االجتماع العام رئيس   اتلحاضرفتيات الكشافة االعالمية للمرشدات و 

 االجتماع. ليترأسن ةالرئيس نائبتي

 
 النصاب القانوني في االجتماعات العامة بما في ذلك المؤتمرات العالمية  5.12

 
 الجمعيةب   عضاءألفي أي اجتماع عام للمنظمات ا  أعمالال يجوز إجراء أي     1.5.12

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ما لم يتوفر النصاب القانوني عند بدء  

 االجتماع. 
 

التي    المنظمات األعضاءالنصاب القانوني في االجتماعات العامة هو ثلث     2.5.12

مداولتها.   تتم  التي  األعمال  على  التصويت  لها  يكون ويحق  جلسة  لكل 

االجتماع    المنظمات األعضاء الحاضرة  عددالنصاب القانوني هو نصف  

 التصويت على األعمال في تلك الجلسة.  ن  يحق لهالالتي و ،1 +العام 

 
االجتماع على أنها   واحد يحضرت حسب المنظمة العضو التي يمثلها شخص      3.5.12

  .7.12 للبند الفرعيوفق ا  ،حاضرة

 

فيمكن لالجتماع  النصاب القانوني في أي وقت خالل االجتماع،  لم يتوفر  إذا     4.5.12

  يمكنه أخذ ولكن ال  ،يناقش القضايا ويقدم توصيات إلى المجلس العالمي أن

المنظمات  أي قرارات. إذا كانت القرارات مطلوبة ويجب أن يتخذها اجتماع  

 االجتماع دون اتخاذ قرار. ، فيجب تأجيل األعضاء

 
 التصويت في الجلسات العامة  6.12

 
)القرارات التي   4.11  البندالمندرج في    ذلكيتم اتخاذ أي قرار بخالف     1.6.12

يجب اتخاذها بطريقة معينة( بأغلبية بسيطة من األصوات المدلى بها في  

االجتماع. لكل منظمة عضو صوت واحد ما لم ينص على خالف ذلك في 

 حقوق فئة معينة من العضوية بموجب هذا النظام األساسي.
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الذي     2.6.12 القرار  اجتماعللتصويت    يتم طرحهي تخذ  ب    في  أو  األيدي   د  عَ برفع 

خالل  األصوات   نظام  من  باستخدام  إجراؤه  )يمكن  محسوب  تصويت 

 .تصويت إلكتروني(

 

 المنظمات األعضاء تمثيل  7.12

 

ا  تفو  ض  1.7.12 القرارالمنظمة  اتخاذ  لعملية  وفق ا  بها  المعتادة  لعضو،  ،  الخاصة 

عين   شخصيةأو    ةالرئيسي   ةندوب الم  كونلت )  شخصية حسب األصول وفق ا    ةم 

كممثل3.7.12  بندلل للعمل  عام    ة(  اجتماع  أي  في  العالمية   للجمعيةلها 

 الداخلية.  وائحات وفتيات الكشافة وفق ا للللمرشد

 

أن   ،أعاله  1.7.12    للبند الفرعيبالتصرف وفق ا    ةض فو  الم    ،ةيحق للممثل   2.7.12

تمارسها    مارست  يمكن أن  التي  العضو  المنظمة  نيابة عن  السلطات  نفس 

في   فردي  كعضو  العضو  وفتيات   الجمعيةالمنظمة  للمرشدات  العالمية 

  الكشافة.

 

حضور اجتماع عام أو أداء أي على    ةالرئيسي   ةفي حالة عدم قدرة المندوب    3.7.12

في تمثيل المنظمة العضو، يتعين   ةالرئيسي   ةمهام أخرى مطلوبة من المندوب 

،  الخاصة بها  على المنظمة العضو المعنية، وفق ا لعملية اتخاذ القرار المعتادة

ا ب لها، ويجب أن    ةللتصرف كممثل  شخصية أخرىتفويض   هذا تقدم إشعار 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بالشكل الذي تحدده  الجمعيةإلى التعيين 

من وقت آلخر. ولتجنب الشك، لمرشدات وفتيات الكشافة  العالمية ل  الجمعية

حال في  المندوب تمك    فإنه  العام   ةالرئيسي   ةن  االجتماع  حضور  من  الحق ا 

يتم   ىخرأ ةاألولوية على أي ممثل ةالرئيسي  ةالمعني، يكون لصوت المندوب 

 .للحضور مكانها اتعيينه

 
 

  االجتماعات العامة الحضور والتحدث في    8.12
  

ا على الشخص يكون    1.8.12 عندما يكون  عام ممارسة حق التحدث في اجتماع قادر 
،   ذلك الشخص في وضع يسمح له بالتخاطب مع جميع الحاضرين لالجتماع 

ا عن ، أثناء االجتماع أي معلومات أو آراء لدى هذا الشخص بشأن   معبر 
  أعمال اإلجتماع.

  
ا على الشخص يكون   2.8.12  عندما: عام ة حق التصويت في اجتماعممارس  قادر 
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التصويت  1.2.8.12 على  ا  قادر  الشخص  ذلك  أثناء   يكون   ،
في   االجتماع للتصويت  المطروحة  القرارات  على   ،
  ، و االجتماع

 
يمكن أن يؤخذ تصويت ذلك الشخص في االعتبار في           2.2.8.12

الذين نفس الوقت مع أصوات جميع األشخاص اآلخرين  
يحضرون االجتماع ، عند تحديد ما إذا كان سيتم تمرير 

    مثل هذه القرارات والموافقة عليها أم ال.
  

يجوز للمجلس العالمي اتخاذ أي ترتيبات يراها مناسبة لتمكين الحاضرين    3.8.12
. قد يشمل  في التحدث أو التصويت فيه حقوقهم من ممارسة عام في اجتماع
عبر   عام الترتيبات الالزمة لحضور المنظمات األعضاء إجتماعذلك اتخاذ 

، شريطة أن يتمكن  التلفزيون أو الوسائل اإللكترونية أو االفتراضية األخرى
،  أنفسهم بشكل آمن عن جميع الحاضرين عن بعد من التعريف

واإلدالء بأصواتهم عبر اإلنترنت أو   وقائع االجتماع ، ومتابعة
من قبل الجمعية العالمية للمرشدات  مقبولة ذلك تكونخالف  أخرى بطريقة

يجب على المجلس العالمي النظر في اتخاذ ترتيبات   وفتيات الكشافة.
للحضور عن بعد فقط في ظروف استثنائية ، مع األخذ في االعتبار الفوائد 

ا لوجه للمنظمات األعضاء وللحركة ككل.   األوسع للمشاركة وجه 
  

ما إذا كانت أي  من المهم ، ليس عام عند تحديد الحضور في اجتماع  4.8.12
في نفس المكان  تحضره أو أكثر من المنظمات األعضاء منظمتين عضوين
  مع بعضها البعض.

  
في نفس المكان مع بعضهم البعض في  تواجد شخصان أو أكثر ليسوا عند   5.8.12

وكان لديهم )أو من المقرر  على هذا النحو ، إذا كانت ظروفهم عام ، اجتماع
أن يكون لديهم( حق التحدث والتصويت في ذلك االجتماع  

  قادرين( على ممارسة ذلك الحق. )أو سيكونون قادرون فإنهم ،
 

 
 تأجيل االجتماعات  9.12   

 

تم طلب ذلك إذا ت النصاب القانوني )و المستوفيبموافقة االجتماع  ةللرئيسيجوز 

ال يجوز و االجتماع( تأجيل االجتماع إلى وقت و / أو مكان آخر.  توجيهها من قبل

التعامل   ليتماألعمال التي كان تلك في اجتماع مؤجل باستثناء   أعمالالتعامل مع أي 

 .معها بشكل صحيح في االجتماع األصلي

 

 المجلس العالمي 13

 

 وظائف وواجبات المجلس العالمي  1.13
 

  ،العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الجمعيةيتولى المجلس العالمي إدارة شؤون 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. من   الجمعيةلهذه الغاية جميع سلطات يمارس و

 قوم بما يلي: ت ات كل عضو في المجلس العالمي أن واجب 
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يات العالمية للمرشدات وفت   لجمعيةل  أمينةممارسة سلطاتها وأداء وظائفها ك  1.1.13

بحسن نية أنها من المرجح أن تعزز أغراض   الكشافة بالطريقة التي تقرر

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛ و  الجمعية

 

ظروف  لل  مناسبة ومهارة    حرصتمارس، في أداء تلك الوظائف، ما يلزم من     2.1.13

  :على وجه الخصوص ما يلي مع مراعاة
 

 ؛  ها تمتلكهابأن  تقرأي معرفة أو خبرة خاصة تمتلكها أو  1.2.1.13

 

كعضو في المجلس العالمي في سياق عمل   كانت تعملإذا  2.2.1.13

تكون محيطة بأي معرفة أو خبرة خاصة من  أن أو مهنة، 

المعقول توقعها من شخص يتصرف في سياق هذا النوع 

 من األعمال أو المهنة.

 
العالمي  إنه    3.1.13 المجلس  يقوم  من واجب   المنظمات األعضاء إبالغ جميع  أن 

 مباشرة بالقرارات المتخذة في الوقت المناسب. 

  

 )الوصاية( االستئماناألهلية للحصول على  2.13

 
ا حقيقي ا.ب  كون كل عضوت يجب أن   1.2.13  المجلس العالمي شخص 

 

 كعضو في المجلس العالمي إذا: ال يجوز تعيين أي شخص    2.2.13

 
 سنة؛ أو  16كانت تحت سن  1.2.2.13

 
المنصب بموجب أحكام  هذا إذا توقفت تلقائي ا عن شغل  2.2.2.13

  .7.1.16 البند

 

عمل كعضو في المجلس العالمي سواء عند ت أن  ألي شخصيةال يحق   3.2.13

تعيين حتى ت قر صراحة ، بأي طريقة يقررها الإعادة  عندالتعيين أو 

 المجلس العالمي. ب المجلس العالمي، بقبولها منصب عضو 

  

 المجلس العالمي  أعضاءعدد  3.13

 
الحد األقصى  و ،اتإقليمي  تسائي ور اتمنتخب  يناتيتألف المجلس العالمي من أم

ينات  شر يتكون من اثني عشر من األم المجلس العالمي هو سبعة ع أعضاءلعدد 

 .اتإقليمي  تسائي وخمسة ر اتالمنتخب 
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 المجلس العالمي أعضاءتعيين  14

 

  اتالمنتخب  يناتاألم 1.14

 

المنظمات األعضاء بقرار عادي من  ة  منتخب  أمينة  اثني عشر انتخابيتم   1.1.14

  .األعضاءالمنظمات  التي تقدمها  اتقائمة المرشحمن   العضوية كاملي

 
كون ت لعضوية المجلس العالمي، يجب أن   ةمؤهل  يةشخص كون الت لكي    2.1.14

 في منظمة عضو.  كون عضوت خبرة واسعة وأن  تذا يةشخص  ةالمرشح

 
؛  من داخل أو خارج بالده اتترشيح مرشح عضاء أليجوز للمنظمات ا   3.1.14 ن 

 .منتخبات أميناتك انتخابهنليتم 

  

، مباشرة   في الظروف التي ال يتم فيها الترشيح من قبل المنظمة العضو   4.1.14

تنتمي  على إذن المنظمة العضو التي بالحصول لمي المكتب العا سيقوم

 .قبل قبول الترشيح لالنتخاب، ة المرشح إليها

 
شابة واحدة على  ، عشر، بقدر اإلمكان  االثني اتالمنتخب يناتاألمشمل توس    5.1.14

 األقل دون سن الثالثين وقت االنتخاب. امرأتين على   تكوناألقل  

 

إذا كانت قائمة المرشحين لالنتخاب للمجلس العالمي ال تفي بالمعايير الواردة    6.1.14

سيصدر دعوة لتقديم ترشيحات إضافية  ، فإن المجلس العالمي   14.1.5في 

من قبل المنظمات األعضاء قبل الموعد النهائي الذي يحدده المجلس العالمي.  

بعد المؤتمر العالمي وظهرت   14.1.5إذا لم يتم استيفاء المعايير الواردة في 

وظيفة شاغرة ، فيجوز لمجلس اإلدارة استخدام األحكام الواردة في البند  

 .يفاء المعايير بقدر اإلمكانلضمان است  14.4

 

   اتاإلقليمي لرئيسات ا 2.14

 

لجان اإلقليمية الخمس،  ال ئيسات ر ن  يشكل التيال  اتاإلقليمي ت سائيعمل الرت  1.2.14

اإلقليمية وفق ا لوثيقة السياسة اإلقليمية، في المجلس   ن  من قبل لجنتهات المنتخب

 العالمي. 

 

عن طريق التصويت أو االقتراع المحسوب  الرئيسات اإلقليميات يتم انتخاب     2.2.14

)الذي يمكن إجراؤه باستخدام نظام التصويت اإللكتروني( في االجتماع الذي  

للجنة   اتالمنتخب األعضاءيعقد كل ثالث سنوات للمؤتمر اإلقليمي من أولئك 

 .اإلقليمية
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العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة أو منظمة   الجمعية في  ةكون موظفت ال يجوز أن  3.14
 .ةإقليمي ة  أو رئيس ة  منتخب  نة  أمي  ةعضو

 

 الوظائف الشاغرة بالمجلس العالمي  4.14

 

في حالة وجود وظائف شاغرة في المجلس العالمي بسبب استقالة أو عزل  
   يجب ملء هذه الشواغر بالطريقة التالية: ، أعضائهأو وفاة أي من 

 

يتم ملء الشواغر التي تحدث بين األمينات المنتخبات من األشخاص     41.4.1
المعتمدات ، بشرط أنه إذا كان هذا اإلجراء سينتج عنه الهبوط عن الحد 

 هذه ملء يتم،  5.1.14األدنى من المعايير المنصوص عليها في البند 
 اإلجراء هذا كان إذا أنه شريطة ،المعتمدات األشخاص قبل من الشواغر

ا 30 سن تحت العالمي المجلسب  شابة عضو وجود عدم إلى سيؤدي   عام 
ملء هذه  بدال   العالمي للمجلس يجوز ،،(انتخابها وقت في  كذلك تكان  أو)

الشواغر عن طريق تعيين عضو بديل أو أكثر للوفاء بالمعايير الدنيا بقدر 
 ةبديل  عضو تعيين ذلك منالمستطاع عملي ا حتى بدء المؤتمر العالمي التالي ؛

  حتى الشاغر المنصب هذا لملء تعيينها وقت في  سنة 30 سن تحت شابة
   .الثالثية الفترة تلك نهاية

 
ا في المجلس العالمي حتى   تظل .142.4 الشخصية التي ستمأل هذا الشاغر عضو 

المؤتمر العالمي التالي . وإذا كان المؤتمر العالمي التالي قبل أقل من عام  
 .واحد ، فستكون مؤهلة لالنتخاب بصفة أمينة منتخبة

 

رؤساء اللجان اإلقليمية  من قبل نواب يتم ملء الشواغر التي تحدث بين   4.1432.
 ات هؤالء في المجلس العالمي كعضوات مصوت  ةالرئيس ائبات ظل نتالمعنية. و 

 اإلقليمية.   ن  حتى نهاية مدة لجنته
 

 
  أعضاءفي تجاوز عدد   تعيينها ال يجوز تعيين عضو في المجلس العالمي قد يتسبب 5.14

 .أعضائهكحد أقصى لعدد  يتم تحديدهالمجلس العالمي ألي عدد ثابت 
  

   لوَ األ  المجلس العالمي  أعضاء 6.14

 

  للفترات التالية:  ن  ل مناصبهالمجلس العالمي األوَ  أعضاءشغل ت ،  16 لمادةل وفق ا
 

 سنوات  3     شكيلة أبيغوناسكيرا  
  

 سنوات  3     ميشيل فبروري
 

 سنوات  3     نيكوال غرينستيد 
 

 سنوات  6      آن غوياز
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 سنوات  3     فيونا هارنيت 
 

 سنوات  6     هندريك ناتاشا  
 

 سنوات  6     نادين كازي 
 

 سنوات  6     كوني ماتسوي 
 

 سنوات  6     آنا ماريا ميدروس 
 

 سنوات  6     هيفاء أورير 
 

 سنوات  3      تروكو وادا 
 

 سنوات  3     جيل زيلمانوفيتس 
 

 سنة  2     لوو لي جينغ 
 

 سنة  2     غريس آن كريشلو 
 

 سنة  2     كورينا هاوري 
 

 سنة    2      يوكوروز ك
 

 سنة  2    ة الحارثية  شريف

 

 

تعيين كل أمينة منتخبة لمدة ست سنوات تتقاعد في نهايتها  يتم بعد ذلك، 7.146.14
ة مؤهل تلمدة ثالث سنوات أخرى ولكن فقط إذا كان  ةإقليمي  ةويجوز تعيين كل رئيس

إلعادة االنتخاب خالل فترة عضويتها في اللجنة اإلقليمية وإذا أعيد انتخابها من قبل 
ست سنوات تتقاعد في   فترةيتم تعيين كل أمينة منتخبة ل المعنية.لجنتها اإلقليمية 

 نهايتها. 
 

ثالث سنوات تتقاعد في نهايتها وتكون مؤهلة إلعادة  فترةيتم تعيين كل رئيسة إقليمية ل 147.

 ثالث سنوات أخرى من قبل لجنتها اإلقليمية وفق ا للوائح الداخلية.  فترةانتخابها ل

من قبل لجنتها اإلقليمية   اإعادة انتخابه ةاإلقليمي  ةمن منصب الرئيس للمتقاعدةيحق  148.
 المعنية وفق ا للوائح الداخلية لمدة ثالث سنوات أخرى تتقاعد في نهايتها.

 

في المجلس العالمي أن  ةيجوز ألي عضو  ال 10.14و 4.14 مع مراعاة البندين    149.8.14 
 ةعمل لمدة تزيد عن ست سنوات. ولتجنب الشك، يتم تضمين أي وقت تقضيه كرئيست 

 في المجلس العالمي.  ةعند حساب الفترة التي عملت فيها كعضو ةإقليمي 
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فيما يتعلق باألمينات المنتخبات والرئيسات اإلقليميات ، ت حسب ست سنوات بالرجوع  149.
إلى المؤتمر العالمي ذي الصلة أو المؤتمر اإلقليمي ذي الصلة الذي تم انتخابهن فيه. 

فيها عقد مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقليمي في الدورة العادية التي في الحاالت التي يتعذر 
تعقد كل ثالث سنوات ، تظل األمينات المنتخبات والرئيسات اإلقليميات في مناصبهن 

 إلى أن يتسنى إجراء االنتخابات ، بتوجيه من المجلس العالمي 
  

 

 المجلس العالمي الجدد ألعضاءمعلومات  15
 

  أو قبل تعيينها ما يلي: عندالمجلس العالمي، ب  ةسيتيح المجلس العالمي لكل عضو جديد
 

 نسخة من هذا النظام األساسي وأي تعديالت أدخلت عليه؛  1.15

 

 الداخلية وأي تعديالت أدخلت عليها؛ ونسخة من اللوائح  2.15

 

وآخر   ألمينات الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، سنويتقرير نسخة من آخر  3.15
 . ماليةف حسابات كش

 

  المجلس العالمي أعضاءتقاعد وعزل  16

 

 توقف عضو المجلس العالمي عن شغل المنصب إذا: ت  1.16

  

االستئناف المنصوص عليه في اللوائح    حق جراء وفق ا إلقرر المجلس العالمي    1.1.16

الداخلية والمكمل بالسياسات واإلجراءات التي قد تكون سارية من وقت آلخر  

من   عزلها المصوتات  الحاضراتبأغلبية ثلثي الداخلية،   للوائحا  بحسب

منصبها لسبب وجيه وكاف  يشمل، على سبيل المثال ال الحصر، االنتهاك  

إلى تشويه   الجسيم لهذا النظام األساسي و / أو القوانين الداخلية، مما يؤدي

و / أو   سمإل ات الكشافة أو التسبب في ضررفتيوسمعة حركة المرشدات 

 فتيات الكشافة. وحركة المرشدات ل  نوايا الحسنةلل

  

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   الجمعية  كتابي إلى خطاررسال إبإ تقاعدت  2.1.16

  ن  صبها ي منالمجلس العالمي ف أعضاء)ولكن فقط إذا بقي عدد كاف  من 

عندما يصبح إشعار االستقالة ساري    ، لتشكيل النصاب القانوني لالجتماعات 

 المفعول(؛

 

التي عقدت في    عاتهدون إذن من المجلس العالمي عن جميع اجتما غابت  3.1.16

ا ،   عامينغضون   ؛منصبها إخالء  يناتاألم وقررتإثنى عشر شهر 

 

 ؛فارقت الحياة   4.1.16
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بسبب اضطراب  ة  على تدبير وإدارة شؤونها الخاصغير قادرة  أصبحت  5.1.16

 عقلي أو مرض أو إصابة ؛

 

العالمية للمرشدات وفتيات   الجمعيةب األعضاء المنظماتتم عزلها من قبل    6.1.16

 ؛هذه المادةمن  2.16  للبند الفرعيالكشافة وفق ا 

 

- 178المجلس العالمي بموجب األقسام  ب غير مؤهلة للعمل كعضو كانت   7.1.16

إعادة تشريع أو  )أو أي   2011من قانون الجمعيات الخيرية لعام  180

  الحكم( ؛ أو ذلكتعديل قانوني ل

 

المنظمة    في منظمة عضو أو أن  لم تعد عضو في حالة أن األمينة المنتخبة،    8.1.16

  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛ أو  الجمعيةبالعضو نفسها لم تعد عضو  
 

 . إقليميةكرئيسة منصبها  شغلعن  ةإقليمي  ة رئيس توقفت   في حال  9.1.16

 

من المجلس العالمي من منصبها إذا تم اقتراح قرار بعزل هذه األمينة  عزل عضويتم  2.16

، وتم 12 للمادة بشكل صحيح وفق ا  هعقدتم  ،عضاءألفي اجتماع عام للمنظمات ا

 العام. ٪ من األصوات المدلى بها في االجتماع 75تمرير القرار بأغلبية 
 

إال إذا تم إعطاء   2.16للبند المجلس العالمي وفق ا ب  ال يسري أي قرار بعزل عضو 3.16

ا كتابي ا قبل  ةالمعني  يةالشخص  ا  14إشعار  يفيد بأن هذا القرار  على األقل كاملين يوم 
منحها   وبعدمن منصبها،  العزل، مع تحديد الظروف المزعومة لتبرير اقتراحهسيتم 

 الجمعيةب  األعضاءشفوية و / أو كتابية للمنظمات  توضيحاتفرصة معقولة لتقديم 
تكون العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وفق ا لتلك السياسات واإلجراءات التي قد 

 ية.الداخل ئحللواا بحسبسارية من وقت آلخر 

 

 اتخاذ القرارات من قبل المجلس العالمي 17

 

 يمكن اتخاذ أي قرار إما: 

 

 في اجتماع المجلس العالمي؛ أو  1.17

 

بموجب قرار مكتوب أو بشكل إلكتروني متفق عليه من قبل جميع أعضاء المجلس   2.17
، في  القرارو عدة وثائق تحتوي على نص العالمي ، والذي قد يشمل إما وثيقة واحدة أ

 . المجلس العالميأعضاء شكل توافق على أي منهما عضو أو أكثر من 

 

 السلطة تفويض 18

 

يجوز للمجلس العالمي تفويض أي من سلطاته أو وظائفه إلى لجنة أو لجان، وفي حالة   1.18
وفق ا قيامه بذلك، يجب عليه تحديد الشروط واألحكام التي يتم بموجبها التفويض. 
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لمتطلبات هذا النظام األساسي واللوائح الداخلية، يجوز للمجلس العالمي في أي وقت 
 و إلغاء التفويض.تغيير هذه الشروط واألحكام، أ

 

باإلضافة إلى سلطة التفويض في اللوائح العامة وأي سلطة تفويض هي هذه السلطة  2.18
 أخرى متاحة للمجلس العالمي، ولكنها تخضع إلى المتطلبات التالية: 

  
ن أو أكثر، ولكن  يمكن أن تتكون لجنة )بخالف اللجان اإلقليمية( من شخصي  1.2.18

في المجلس   لى األقل من كل لجنة عضوواحدة ع يجب أن تكون عضو

 العالمي؛

 

يجب عرض أعمال وإجراءات أي لجنة على المجلس العالمي ككل في أقرب     2.2.18

 وقت ممكن عملي ا؛ و  

 

يقوم المجلس العالمي من وقت آلخر بمراجعة الترتيبات التي يتخذها لتفويض    3.2.18

 سلطاته  

 

العالمية للمرشدات   للجمعيةيجوز للمجلس العالمي أن يفوض اإلدارة والتنظيم اليومي  3.18
والسياسات والمساءلة   االستراتيجيةأطر افة إلى الرئيسة التنفيذية ضمن وفتيات الكش

 .الوصف الوظيفي معالتي وضعها المجلس العالمي، 
  

 : بالنسبة لكل مديرة تقوم الرئيسة التنفيذية بما يلي 4.18

 

  تقديم وصف لدور المديرة؛ و  1.4.18

 

 ضع حدود سلطة المديرة ضمن مخطط تفويض كتابي. و   2.4.18

 

عن األنشطة  وعلى وجه السرعةتقوم الرئيسة التنفيذية بإبالغ المجلس العالمي بانتظام  5.18
 وفق ا لدور الرئيسة التنفيذية .  التي يتم القيام بها

 

 األقاليم   19

 

يجوز للمجلس العالمي تحديد المناطق الجغرافية، التي تسمى األقاليم، وفق ا لمتطلبات  1.19
هذا النظام األساسي واللوائح الداخلية. يتألف كل إقليم من جميع المنظمات الوطنية في 

 المنطقة الجغرافية المحددة. 
  

 يوافق عليها المجلس العالمي.  شروط مرجعيةيكون لكل إقليم  2.19
  

 المؤتمرات اإلقليمية 20

 

اإلقليم ب  المنظمات األعضاءيحق لجميع وي عقد مؤتمر إقليمي كل ثالث سنوات،   1.20
 حضوره. 
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 تكون مهام المؤتمرات اإلقليمية على النحو التالي:  2.20

 

ووضع خطط   ، المرشدات وفتيات الكشافة داخل اإلقليمتعزيز وتوسيع حركة   1.2.20

 لمساعدة المنظمات الوطنية؛

  

 توفير فرص للتدريب وتبادل االهتمامات والخبرات والموارد البشرية؛  2.2.20

 
ممارسة المهام المنصوص عليها في هذا النظام األساسي واللوائح الداخلية   3.2.20

 إلقليم. ل والشروط المرجعية

 

 اللجان اإلقليمية 21

 

  شابة واحدة، عملي ا ، بقدر اإلمكانمن ضمنهن، أعضاءيتم انتخاب لجنة إقليمية من ستة  1.21
المنظمات األعضاء  وقت االنتخاب، من قبل  فيسن الثالثين  تحتعلى األقل  إمرأتان

حديد مهام كل لجنة إقليمية في  ت يتم والمؤتمر اإلقليمي.  الحاضرات كاملي العضوية
 للجان اإلقليمية. الشروط المرجعية

 

 ن  لمدة ثالث سنوات، ويجوز إعادة انتخابه للخدمةاللجنة اإلقليمية  أعضاءيتم انتخاب  2.21
 لمدة ثالث سنوات أخرى. الحد األقصى لمدة الخدمة هو ست سنوات. 

 

تكون رئيسة المجلس العالمي، وأمينة صندوق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  3.21
حكم ب  أعضاءالكشافة، والرئيسة التنفيذية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، 

 المنصب في كل لجنة إقليمية. 

 

تنتخب اللجنة اإلقليمية من بين عضواتها رئيسة  إقليمية. كما تنتخب كل لجنة إقليمية،  4.21
في حالة عدم قدرة الرئيسة اإلقليمية على . من بين أعضائها، نائبة رئيسة إقليمية

من الرئيسة  حضور اجتماع المجلس العالمي، تحضر نائبة الرئيسة اإلقليمية بدال  
اإلقليمية، مع حق التصويت. في حالة عدم قدرة كل من الرئيسة اإلقليمية ونائبة  

الرئيسة اإلقليمية على حضور اجتماع المجلس العالمي، يجوز للمجلس العالمي دعوة 
العضوة الحق في   لهذهعضوة أخرى في اللجنة اإلقليمية لحضور االجتماع. سيكون 

 التصويت. 
 

لجنة إقليمية، بسبب استقالة أو عزل المصوتة بالعضوية  الفي حالة حدوث شواغر في      5.21
، يتم ملء هذه الشواغر من قبل المرشحات اللواتي تنتخبهن   أعضائهاأو وفاة أي من 

  تم ترشيحهن من قبل المنظمات األعضاءاللجنة اإلقليمية من قائمة المرشحات اللواتي 
في اللجنة اإلقليمية  الشخصياتظل هؤالء ت .  مباشرة السابقفي المؤتمر اإلقليمي 

 .التاليكعضوات مصوتات حتى المؤتمر اإلقليمي 
 

في المؤتمر  الالتي تم ترشيحهن  في حالة عدم توفر مرشحات من قائمة المرشحات     6.21
في اللجنة    يجوز للجنة اإلقليمية اختيار عضو للعمل كعضو،  ةمباشر اإلقليمي السابق
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. التاليحتى المؤتمر اإلقليمي  - للجنة للشروط المرجعيةوفق ا  - اإلقليمية بدون تصويت
لمدة  للخدمةنتخب إذا كان هناك أقل من سنة واحدة من المدة المتبقية ، فيحق لها أن ت  

 . كاملة في أي مؤتمر إقليمي الحق
 

 اللجنة اإلقليمية  عزل عضو    7.21

 

  كافة بذلاللجنة اإلقليمية مخاوف جدية، سيتم  أعضاء ىفي حال أثار أداء إحد   1.7.21

 الجهود للعمل من أجل تحسين أدائها. 

 

المصوتات عزل أي  أن تقرر بأغلبية ثلثي الحاضرات  يجوز للجنة اإلقليمية      2.7.21

يشمل، على سبيل  اللجنة اإلقليمية لسبب وجيه وكاف    أعضاء من  عضو

المثال ال الحصر، االنتهاك الجسيم لهذا النظام األساسي و / أو القوانين  

ت الكشافة أو  فتيا و الداخلية، مما يؤدي إلى تشويه سمعة حركة المرشدات 

فتيات  وحركة المرشدات ل  نوايا الحسنةللسم و / أو  إلالتسبب في ضرر 

 الكشافة. 

  

اللجنة اإلقليمية المعنية فرصة االستماع   قبل إجراء التصويت، ت منح عضو   3.7.21

ستماع   االاألخريات. ويجوز أن يرافقها في جلسة    األعضاءإليها من قبل 

 شخص من اختيارها قبل اتخاذ القرار. 

  

الطعون  لدى هيئة )استئناف( اللجنة اإلقليمية المعنية تقديم طعن  عضويجوز ل    4.7.21

التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ضد قرار    (االستئناف)

يكون  واستالم هذا القرار.  منمن اللجنة اإلقليمية في غضون شهر  عزلها

ا  قرار هذه الهيئة    نهائيا.قرار 

 

 ،والمنتسبةللعضوية الكاملة  إقليمهاتقوم اللجنة اإلقليمية بإعداد المنظمات الوطنية داخل    8.21
 وتزويد المجلس العالمي بجميع المعلومات ذات الصلة.

 

مناسب إذا فشلت منظمة عضو في تلبية معايير الجمعية  قد تتخذ اللجنة اإلقليمية إجراء    9.21
ليمية بإنهاء  الكشافة. إذا لزم األمر، قد توصي اللجنة اإلقالعالمية للمرشدات وفتيات 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إلى المجلس ب عضوية منظمة عضو 
 العالمي. 

 
  يكون أن عضو منظمة أو الكشافة وفتيات للمرشدات العالمية الجمعية لموظف يجوز ال   10.21

ا  . إقليمية لجنة في عضو 
  

 اإلقليمية الشروط المرجعية 22

 

وأي تعديالت عليها من قبل المجلس العالمي   الشروط المرجعية لألقاليميجب اعتماد  1.22
   قبل دخولها حيز التنفيذ.
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في حالة وجود تعارض بين االلتزامات الناشئة عن هذا النظام األساسي واللوائح   2.22
التي تحكم األقاليم، تسود  الشروط المرجعيةالداخلية وااللتزامات الناشئة عن 

 االلتزامات الناتجة عن هذا النظام األساسي واللوائح الداخلية.

 

 اجتماعات ومداوالت المجلس العالمي 23

 

 النعقاد االجتماعات الدعوة  1.23

 

المجلس العالمي أن تدعو إلى عقد اجتماع   أعضاءمن  يجوز ألي عضو   1.1.23

 إلى رئيسة المجلس.  شعارللمجلس بتقديم إ

 

، يقرر المجلس العالمي كيفية الدعوة إلى  ذلك  1.1.23البند الفرعي بموجب   2.1.23

 المطلوب.  شعارعقد اجتماعاته، وما هو اإل 

 

 االجتماعات س ترأ   2.23

 
األمينات    إحدىاألول بعد المؤتمر العالمي في اجتماعه باالقتراع يعين المجلس العالمي 

للرئيسة.   نائبتان لتكوناناألمينات المنتخبات ال يزيد عن المنتخبات لتكون رئيسة  وما 

  يهاونائبتتكون الرئيسة  و. التالي مناصبهن  حتى المؤتمر العالمي  ونائبتيهاتتولى الرئيسة 

 المجلس العالمي. ب  كأعضاء فترة خدمتهنمؤهالت إلعادة االنتخاب خالل 

 

 اإلجراءات في االجتماعات  3.23

 

ال يتم اتخاذ  أي قرار في االجتماع ما لم يكتمل النصاب القانوني عند اتخاذ   1.3.23

.  واحد +  أعضاء المجلس العالميالقرار. النصاب القانوني هو نصف عدد 

عند اتخاذ   القائمالمجلس العالمي في النصاب القانوني  ال يتم احتساب عضوو

 أي قرار بشأن مسألة ال يحق لها التصويت عليها. 

 

بشأن المسائل التي تنشأ في االجتماع بأغلبية من يحق لهن    اتخاذ القراريتم   2.3.23

 التصويت. 

 

 المشاركة في االجتماعات بواسطة الوسائل اإللكترونية  4.23

 

وافق عليها  ييمكن عقد االجتماع بواسطة الوسائل اإللكترونية المناسبة التي    1.4.23

حيث يمكن لكل مشاركة التواصل مع جميع المشاركات  ب المجلس العالمي 

 األخريات. 

 

المجلس العالمي تشارك في اجتماع بواسطة وسائل إلكترونية  ب أي عضو   2.4.23

شاركات التواصل  مشاركة أو الملل وتتيحمناسبة يوافق عليها المجلس العالمي  
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في  لصفة حاضرة، تكون مؤهلة االجتماع في  اتاآلخري ات مع جميع المشارك

 االجتماع. 

  

قواعد  لد بواسطة الوسائل اإللكترونية االجتماعات التي ت عق تخضعيجب أن    3.4.23

 . االجتماعاتاالجتماعات، بما في ذلك أخذ محاضر 

  

 أحكام االدخار  24

 

، تكون جميع قرارات المجلس العالمي، أو   المادةمن هذه  2.24 لبند الفرعيا بموجب 1.24
المجلس ب أي عضو مشاركة  ، بالرغم من سارية أي لجنة تابعة للمجلس العالمي 

 :يكونفي التصويت  العالمي
 

  تم استبعادها من شغل المنصب؛  قد     1.1.24

 

 بإخالء منصبها بموجب النظام األساسي؛زمت التأو   مسبق اتقاعدت  قد     2.1.24

 

لها الحق في التصويت على المسألة، سواء كان ذلك بسبب تضارب   ليس     3.1.24

بأغلبية المجلس العالمي في  تم القرار  كانفي المصالح أو خالف ذلك، إذا 

المجلس العالمي  ب دون تصويت تلك العضوبحتى   اجتماع مكتمل النصاب 

 . نوني في النصاب القا العضو تلك  دون احتساببو

 

المجلس العالمي  أعضاءمن  ألي عضو هذه المادةمن  1.24 البند الفرعيسمح ي ال  2.24
  هقد ت منح لها بموجب قرار من المجلس العالمي أو إحدى لجان   منفعة بالحفاظ على أي

المجلس   عضو، أو إذا لم تمتثل 1.24 الفرعي البندوجود لوال  القرار سيبطل إذا كان

 )تضارب المصالح(. 8العالمي للمادة 

 

 الوثائق  إنفاذ 25

 

أو بوضع  ،الوثائق إما بتوقيعها بإنفاذافة تقوم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكش 1.25
ا(.   ختمها عليها )إذا كان لديها ختم 

  

ين على األقل ت بتوقيعها إذا تم التوقيع عليها من قبل اثن  بصورة سليمة الوثيقة إنفاذيتم  2.25
 المجلس العالمي.  أعضاءمن 

 

ا:  3.25  إذا كان للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ختم 

 

  و ؛ أن تلتزم بأحكام اللوائح العامة يجب   1.3.25

 

إحدى لجانه  فقط من قبل سلطة المجلس العالمي أو  هيجب أن يتم استخدام 2.3.25

. يجوز للمجلس العالمي أن يحدد من سيوقع  هحسب األصول من قبل مفوضة ال
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خالف ذلك، فإنه سيتم   يتم تحديدعلى أي وثيقة يتم مهر الختم عليها، وما لم 

 المجلس العالمي.  ضاء أع ين من تالتوقيع عليها من قبل اثن

  

  االتصاالت اإللكترونيةاستخدام  26

 

 إلى الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  1.26

 

ستمتثل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة لمتطلبات أحكام االتصاالت في 
 اللوائح العامة وبشكل خاص: 

 

أو   وثيقةنسخة مطبوعة من أي ب أي منظمة عضو عند الطلب  إمدادشرط       1.1.26

في غضون    في شكل غير مطبوعمعلومات مرسلة إلى المنظمة العضو أي 

ا ؛ 21  يوم 

 

المجلس العالمي للجمعية العالمية  ب  يجوز ألي منظمة عضو أو عضو  2.1.26

للمرشدات وفتيات الكشافة التواصل إلكتروني ا مع الجمعية العالمية  

للمرشدات وفتيات الكشافة على عنوان تحدده الجمعية العالمية للمرشدات  

وفتيات الكشافة لهذا الغرض، طالما أن االتصال مصادق عليه بطريقة  

 ة. فتيات الكشافالعالمية للمرشدات ومرضية للجمعية 

  

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  من قبل 2.26

 

جمعية العالمية  بتزويد الالمجلس العالمي ب أي منظمة عضو أو عضو  إذا قامت   1.2.26

ؤخذ ذلك  ي  للمرشدات وفتيات الكشافة بعنوان بريدها اإللكتروني أو ما شابه،  

على تلقي اتصاالت من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات   موافقة  على كونه

تكن المنظمة العضو أو   الكشافة في صيغة  إلكترونية على هذا العنوان، ما لم

للمرشدات وفتيات   إلى الجمعية العالمية  المجلس العالمي قد أشارتب  العضو

 . بهذا الشكلعدم رغبتها في تلقي مثل هذه االتصاالت  بالكشافة  

 
يجوز للمجلس العالمي، رهنا  باالمتثال ألي متطلبات قانونية، عن طريق النشر    2.2.26

 : أن اإللكتروني  اعلى موقعه

 

 البنداإلشعار المشار إليه في  يقدم للمنظمات األعضاء 1.2.2.26

 االجتماعات العامة(؛  انعقاد)إشعار  3.12 الفرعي

 

إلى المجلس العالمي باجتماعاته وفق ا  إشعار تقديم 2.2.2.26

  .)الدعوة إلى عقد االجتماعات( 1.23للمادة 

 

  : يجب على المجلس العالمي أن  3.2.26
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عالم المنظمات  خطوات معقولة لضمان إ يتخذ 1.3.2.26

والمجلس العالمي على الفور بنشر أي   األعضاء

 من هذا القبيل؛ مقترحإشعار أو 

 

نسخة  في المقترحاتأو  اإلشعارات مثل هذهإرسال  2.3.2.26

المجلس ب  وعة إلى أي منظمة عضو أو عضومطب 

المراسالت بصيغة  وافق على تلقي ت العالمي لم 

 إلكترونية. 

 

 حفظ السجالت  27

 

امة فيما يجب أن تلتزم الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بالتزاماتها بموجب اللوائح الع

الوصول  طرق المجلس العالمي، وتوفير  أعضاءو األعضاء هامنظمات  يتعلق باالحتفاظ بسجالت

 إليها.

 

 االجتماعات محاضر  28

 
 يجب أن يحتفظ المجلس العالمي بمحاضر كل ما يلي: 

 

 الموظفين من قبل المجلس العالمي؛  اتتعيين جميع  1.28

 

 وقائع االجتماعات العامة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛جميع  2.28

 

 : بما في ذلك هجلس العالمي ولجان اجتماعات الم جميع  3.28
 

اللجنة    أعضاءأسماء المجلس العالمي، وعند االقتضاء،   أعضاءأسماء   1.3.28

  الحاضرات في االجتماع؛ 

 

  القرارات المتخذة في االجتماعات؛ و  2.3.28

 

 عند االقتضاء، أسباب القرارات؛   3.3.28

 

 القرارات التي يتخذها المجلس العالمي بخالف االجتماعات.  4.28
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السجالت المحاسبية والحسابات والتقارير السنوية والعوائد المالية   29
 وصيانة السجل  

 

  2011يجب على المجلس العالمي االمتثال لمتطلبات قانون الجمعيات الخيرية لعام  1.29
فيما يتعلق باالحتفاظ بالسجالت المحاسبية، وإعداد وتدقيق كشوف الحسابات، وإعداد  

 والعوائدالمالية. يجب إرسال كشوف الحسابات والتقارير  ائدوالعوالتقارير السنوية 
المالية إلى لجنة الجمعيات الخيرية، بغض النظر عن دخل الجمعية العالمية للمرشدات 

 أشهر من نهاية السنة المالية.  10وفتيات الكشافة، في غضون 
 

في غضون  الخيريةلجنة الجمعيات يجب أن يمتثل المجلس العالمي اللتزاماته بإبالغ  2.29

ا بأي تغيير في تفاصيل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة التي تم   28 يوم 
 إدخالها في السجل المركزي للجمعيات الخيرية.

 

 اللوائح الداخلية  30

 

للوائح  ايجوز للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من وقت آلخر أن تضع  1.30

المعقولة والسليمة التي تراها ضرورية أو مناسبة لتسيير وإدارة الجمعية الداخلية 

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بشكل صحيح،  

 

مع أي حكم من أحكام هذا النظام الداخلية ولكن يجب أال تتعارض هذه اللوائح 

ألي منظمة  نسخ من أي من هذه اللوائح الداخلية المعمول بها  ت تاحاألساسي. يجب أن 

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عند الطلب.ب عضو 

 

٪ من أصوات 75يجوز اعتماد أو تعديل اللوائح الداخلية بقرار يصدر بأغلبية  2.30

عام للجمعية العالمية للمرشدات  في اجتماع  العضوية كامليالمنظمات األعضاء 

 وفتيات الكشافة.

 
لتجنب الشك، في حالة وجود تعارض بين أحكام اللوائح الداخلية وهذا النظام األساسي،   3.30

 النظام األساسي. يسود 

 

 النزاعات  31

 

في الجمعية العالمية للمرشدات   المنظمات األعضاءبين ال يمكن حله باالتفاق إذا نشأ نزاع 

بموجب هذا النظام األساسي، يجب   حول صحة أو سالمة أي شيء تقوم بهوفتيات الكشافة 

تسوية النزاع بحسن نية عن طريق الوساطة قبل اللجوء إلى  على أطراف النزاع أوال  محاولة 

 التقاضي. 
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 تعديل النظام األساسي 32

 

 :2011من قانون الجمعيات الخيرية لعام  227-224وفق ا لما ينص عليه القسمان  
 

 :  يمكن تعديل هذا النظام األساسي فقط 1.32

 
المنظمات األعضاء  بموجب قرار يتم االتفاق عليه كتابة  من قبل جميع   1.1.32

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ويتم تمريره  ب  كاملي العضوية

 أو)حسب االقتضاء( ؛  3.11 الفرعي البندوفق ا ألحكام 

 
٪ من األصوات المدلى بها من 75بموجب قرار تم تمريره بأغلبية    2.1.32

في اجتماع عام للجمعية العضوية  كامليقبل المنظمات األعضاء 

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 

الطوعي( ، أو الحل  الطوعي )اإلنهاء 33 والمادة( األغراض) 3 المادةأي تغيير في  2.32

امن خالله ، أو أي حكم يقدم التعديل هذه المادةأو  تحصل عليها  منفعة بأي تصريح 

الجمعية العالمية ب العضوية  كامليالمنظمات األعضاء المجلس العالمي أو  أعضاء

، يتطلب موافقة خطية مسبقة  ينيات الكشافة أو األشخاص المرتبطللمرشدات وفت  بهن 

 من لجنة الجمعيات الخيرية.

 

أو اللوائح   2011تعديل يتعارض مع أحكام قانون الجمعيات الخيرية لعام ال يسري أي  3.32

 العامة. 

 

النظام األساسي  غير النظام األساسي، مع نسخة من يجب إرسال نسخة من أي قرار ي  4.32

لجنة الجمعيات للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة بصيغته المعدلة، إلى 

ا من  15في غضون  الخيرية تاريخ إصدار القرار. ال يسري التعديل إال بعد يوم 

 تسجيله في سجل الجمعيات الخيرية. 

 

  أو الحل الطوعي الطوعي اإلنهاء 33

 

وفق ا لما تنص عليه لوائح الحل، يجوز حل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة      1.33

  المنظمات األعضاء  قبل. يمكن اتخاذ أي قرار من منظماتها األعضاء بقرار من 

 الية: بإنهاء أو حل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة فقط في الحاالت الت 

 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات ب  األعضاءفي اجتماع عام للمنظمات   1.1.33

عامة  الجتماعات ال)ا 12وفق ا للمادة   انعقادهالدعوة إلى  يتمالكشافة 

 14ال يقل عن  عقده قبل ماإشعار  يتم تعميم والذي(، للمنظمات األعضاء
ا ألولئك المؤهالت للحضور والتصويت:  يوم 
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  ٪ من المصوتات؛ أو75بقرار يصدر بأغلبية  1.1.1.33

 
قرار يتخذ بدون تصويت وبدون عن طريق بقرار يصدر  2.1.1.33

أي تعبير عن المعارضة ردا  على السؤال المطروح على  

  أو ؛االجتماع العام

 
المنظمات   بقرار تم االتفاق عليه كتابة  من قبل جميع  3.1.1.33

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. ب األعضاء 
 

 : الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة جميع ديون رهن ا بسداد   2.1.33
 

الجمعية العالمية قد يتضمن أي قرار بشأن إنهاء  1.2.1.33

الجمعية العالمية حل ، أو للمرشدات وفتيات الكشافة 

ادون إنهاء،   للمرشدات وفتيات الكشافة يوجه كيفية  حكم 

العالمية للمرشدات  الجمعية أي أصول متبقية من  استعمال

 .وفتيات الكشافة

 
مثل هذا الحكم، فيجب على المجلس إذا لم يتضمن القرار 2.2.1.33

أي أصول متبقية من  استعمالالعالمي أن يقرر كيفية 

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 
األصول المتبقية  استعمالفي أي من الحالتين، يجب  3.2.1.33

ألغراض خيرية مماثلة أو مشابهة لتلك األغراض  

التي تتبناها الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 

 الكشافة.

  

يجب على الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مراعاة متطلبات لوائح     3.1.33

الجمعية العالمية   ةإلزالالجمعيات الخيرية الحل عند تقديم طلب إلى لجنة 

للمرشدات وفتيات الكشافة من سجل الجمعيات الخيرية، وعلى وجه  

 :  الخصوص

 
طلبه إلى ع م مي أن يرسل يجب على المجلس العال         1.3.1.33

 اللجنة:
 

المنظمات األعضاء عن نسخة من القرار الصادر (أ)

 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛ ب 

   

المي بأن أي ديون ومطلوبات  من المجلس الع اإقرار   (ب)

لجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  من اأخرى 
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ة ـبالكامل بطريقتم تقديمها د تمت تسويتها أو ــق

 أخرى ؛ و 
بيان من المجلس العالمي يوضح الطريقة التي تم بها   (ج)

أي ممتلكات للجمعية  من خاللها استعمالأو سيتم 

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قبل حلها وفق ا 

 لهذا النظام األساسي؛ 

   

يجب على المجلس العالمي التأكد من إرسال نسخة من  2.3.1.33

أيام إلى كل منظمة عضو وموظف    ضون سبعةالطلب في غ 

ت وفتيات الكشافة وإلى أي عضو  الجمعية العالمية للمرشدا ب

مية للمرشدات وفتيات  المجلس العالمي للجمعية العالب

 .على الطلب ةكن مطلعتالكشافة لم 

 

في حالة إنهاء أو حل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في أي   4.1.33

 أخرى، يجب اتباع أحكام لوائح الحل.ظروف 

 

 سير االتف 34

 

 في هذا النظام األساسي: 

 
 ات األشخاص المعتمد

في المؤتمر العالمي  فيهاتم النظر  التييعني أولئك األشخاص من قائمة المرشحات 
والالتي لم يتم انتخابهن  في المجلس العالمي ولكنهن  حصلن  على أعلى  ،األخير

. يتم تعيين األشخاص  بعد المرشحات الالتي تم انتخابهن األصوات في المؤتمر العالمي

من  هنترتيب  حسب  1.4.14 للبند الفرعيالمجلس العالمي وفق ا ب  كأعضاءالمعتمدات 
 إال في الظروف التي يكون فيها  .رالمؤتمر العالمي األخي في  ،أعلى عدد أصوات حيث

 في  14.1.5يسعى المجلس العالمي للوفاء بالمعايير الواردة في الفقرة 
 في هذه الحالة يحق للمجلس العالمي ، إذا رأى ذلك مناسب ا ، أن

  تعيين شخص معتمد يستوفي هذه المعايير. 
 

 المنظمة العضو المنتسبة 
 ي. المنظمة العضو التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام األساس تعني فئة 

 
 الجمعية 

الكشافة التي وافقت على االندماج مع األخريات لغرض  اةوفت  ةتعني عضوية المرشد
 ة.مشترك هو تعزيز حركة المرشدات وفتيات الكشاف 

 
 اللجنة 

 . 18 البندلعالمي يتم إنشاؤها بموجب ي قصد بها أي لجنة تابعة للمجلس ا
 

   رتبطالشخص الم 
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 يعني: 

  
أخ أو أخت ، أو جدة جد حفيدة،  حفيد أو ، أو والدة والد ، إبن أو إبنة (أ)

 المجلس العالمي؛ ب لعضو 

 
المجلس العالمي أو أي شخص يقع ضمن  ب  الزوج أو الشريك المدني لعضو (ب)

  الفقرة )أ( أعاله؛
 
المجلس العالمي أو مع  ب  نشاط ا تجاري ا بالشراكة مع عضو شخص يمارس (ج)

 أي شخص يقع ضمن الفقرة )أ( أو )ب( أعاله؛ 
 

 - تسيطر عليهامؤسسة  (د)

 
(i)  يقع ضمن الفقرة  بها    رتبطالمجلس العالمي أو أي شخص مب   وعض

  )أ( أو )ب( أو )ج( أعاله؛

 
(ii)  أكثر يقعون ضمن الفقرة )د(شخصين أو (i)  ،عند الجمع أعاله

   بينهما
 
 - والتي متحدة هيئة اعتبارية  (ه)

 
(i) يقع ضمن بها  رتبطالعالمي أو أي شخص مالمجلس ب  وعض  لدى

   ؛ فيها ملموسة)أ( إلى )ج( مصلحة  من الفقرات
 أو

 
(ii)  ( ن أو أكثر يقعون ضمن الفقرة )هي ص شخلدى(i)   أعاله ممن

  .فيها يكون لديهم مصلحة ملموسة عند الجمع بينهم
 
ألغراض   2011لخيرية لعام من قانون الجمعيات ا 118ينطبق القسم 

 األساسي." المستخدم في هذا النظام رتبط"الشخص الممصطلح تفسير 
 

 النظام األساسي 
 . يعني هذا النظام األساسي

 
 أحكام االتصاالت 

 .تعني أحكام االتصاالت الواردة في الباب العاشر من الفصل الرابع  من اللوائح العامة
 

 لوائح الحل 
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والحل( لعام   اإلفالس) االعتبارية المتحدةمصطلح يشير إلى لوائح المنظمات الخيرية 

2012 .  
 

 األمينات المنتخبات 

  1.14 البند الفرعييتضمن المعنى الوارد في 
 

 خدمات اإلصالح االنتخابي 

 Electoral Reform Servicesتعني شركة خدمات اإلصالح االنتخابي المحدودة

Limited تعمل، 02263092، وهي شركة مسجلة في إنجلترا وويلز بالرقم 

 .برلمان المملكة المتحدةالنحو المصرح به من قبل مستقل للتصويت على   كمراقب

 

 الشعار 

زهرة  من دائرة و المكون عالمية للمرشدات وفتيات الكشافة يعني شعار الجمعية ال

العالمي   والتخطيط. نسخة الشعار التلوين وطريقة  مؤشرو ونجمتين ثالثية األوراق

 لوائح الداخلية.بال الملحقفي  محدد الزهرة الثالثيةالذي يحمل 

 

 المؤسس 

 باول(  األول بادنغيلويل لورد باول )  روبرت بادن

 

 العضوية الكاملة 

 . تعني فئة المنظمة العضو التي تستوفي الشروط المنصوص عليها في النظام األساسي

 

 

 المبادئ األساسية 

في الوعد األصلي  عنهفتيات الكشافة  كما تم التعبير وتعني إرث حركة المرشدات 

 .والقانون األصلي

 

 العامة  وائحالل 

   .2012)العامة( لعام  االعتبارية المتحدةمصطلح يشير إلى لوائح المنظمات الخيرية 

 

 المندوبة الرئيسية 

أعضائها لتمثيل المنظمة من قبل منظمة عضو من بين  ايتم تعيينه التي يةعني الشخص ت 

 . حقوق التصويت للمنظمة العضو  ولممارسة ،العضو

 

 حقوق الملكية الفكرية 

تعني جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك، على سبيل المثال ال الحصر، جميع  

ت التجارية والتصاميم الحقوق في أي جزء من العالم بشأن براءات االختراع والعالما 

وحقوق النشر )سواء كانت مسجلة أو غير مسجلة( واألسماء التجارية أو أسماء  
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وحقوق قاعدة   domain namesنطاقات الاألعمال التجارية والشعارات وأسماء  

البيانات وحقوق النشر في جميع الرسومات والخطط والمواصفات والتصاميم وبرامج 

الفنية والمعلومات السرية المملوكة  اتتعملة وجميع الخبرالمملوكة والمسالكمبيوتر 

 . والمستخدمة

 

 المنظمات األعضاء 

أعضاء الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ألغراض   منظمة وطنيةتعني 

تضم وولوائح الحل ،  ،، واللوائح العامة 2011قانون الجمعيات الخيرية لعام 

. قد تكون 1.10 للبند الفرعيتم قبولها في العضوية وفق ا التي المنظمات الوطنية 

ا منتسب ا ا كامل العضوية أو عضو   . المنظمة العضو إما عضو 

 

 فتيات الكشافة و المرشدات حركة الحركة، 

 . المرشدات وفتيات الكشافة بشكل عام في جميع أنحاء العالمحركة تعني 

 

 وطنية ال منظمة ال

  أو منظمة للكشافة والمرشدات مع ا ،منظمة للمرشدات أو لفتيات الكشافة فقط بهاي قصد 

أو من جمعيات مختلفة )ت عرف باسم ، تتألف إما من جمعية واحدة و،  ما في بلد

 ( أو مجموعات.فرعيةجمعيات 

 

 القانون األصلي 

 .في النظام األساسي معناه كما جاء نصه

 

 الوعد األصلي 

 .في النظام األساسي معناه كما جاء نصه

 

 اإلقليم 

 .يعني منطقة جغرافية يحددها المجلس العالمي

 

 الرئيسة اإلقليمية 

  .14.2 البنديتضمن المعنى الوارد في 

 

 المؤتمر اإلقليمي 

 . في إقليم  ما األعضاءي قصد به اجتماع للمنظمات 

 

 اللجنة اإلقليمية 

في مؤتمر إقليمي وفق ا العضوية  كامليالمنظمات األعضاء تعني لجنة منتخبة من قبل 

 . للنظام األساسي
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 ل( ي)تريفو  الزهرة الثالثية

ثالثي األوراق الذي تتبناه الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة على  رمز التعني 

 . الذي وضعه المؤسس في األصل بأجزائه الثالثةأنه يمثل الوعد 

 

 تقرير الفترة الثالثية 

يعني تقرير المجلس العالمي الذي يصف عمل وأنشطة وإنجازات الجمعية العالمية 

 .فترة الثالث سنوات بين المؤتمرات العالميةللمرشدات وفتيات الكشافة خالل 

 

 المملكة المتحدة 

 .الشمالية وإيرلنداتعني المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى 

 

WAGGGS 

 .تعني الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 

 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  الطعون )اإلستئناف(هيئة 

التي قد يشكلها المجلس العالمي وفق ا  (االستئنافالطعون )مصطلح يشير إلى هيئة 

من الالئحة الداخلية الرابعة والمكملة بالسياسات واإلجراءات التي قد تكون   5.4للفقرة 

 .الداخلية وائحت آلخر وفق ا للمن وق في حيز التنفيذ

 

 المجلس العالمي 

 . يعني األمينات الخيريات للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 

 المكتب العالمي 

الشؤون اإلدارية الذي يعمل بمثابة األمانة والمكتب  ي قصد به المكتب المسؤول عن 

 .الرئيسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

 

 المراكز العالمية 

للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات   المخصصةالجتماعات الدولية لتعني أماكن 

بودن، )أدل أور شاليهالكشافة، والتي في تاريخ اعتماد هذا النظام األساسي هي: 

)كويرنافاكا، المكسيك(، سانجام  أور كابانيا سويسرا(، باكس لودج )لندن، إنجلترا( ، 

 . )في مواقع مختلفة في أفريقيا(كوسافيري  المركز العالمي الخامسو)بيون، الهند(، 

 

 مرشدات  لل العالمية رئيسةال

 . باول، زوجة المؤسس -أوالف بادن

 

 المؤتمر العالمي 
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الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   ب  المنظمات األعضاء يشير إلى اجتماع  

 .1.12 للبند الفرعياجتماع عام يعقد كل ثالث سنوات على األقل وفق ا  بصفته

 

 يوم الذكرى العالمي 

وتفكر . المشترك ورئيسة مرشدات العالملمؤسس ا ويوافق يوم ميالد، فبراير 22

بشكل   المرشدات وفتيات الكشافة في جميع أنحاء العالم ببعضهن  البعض في هذا اليوم

 . خاص

 

 مساهمات يوم الذكرى العالمي 

،  الحركة، وخاصة في يوم الذكرى العالمي أعضاءالمساهمات الطوعية التي تقدمها 

 م.جميع أنحاء العالمرشدات وفتيات الكشافة في حركة ال لتعزيزوالتي يتم استخدامها 

 

 الكتابة 

يعني تمثيل أو استنساخ الكلمات أو الرموز أو المعلومات األخرى  بشكل مرئي بأي 

مجموعة من الطرق، سواء تم إرسالها أو تقديمها بشكل إلكتروني أو غير  ب طريقة أو 

 .ذلك
 

مفرد الجمع والعكس بالعكس، ميع الكلمات التي تشير إلى عدد تتضمن جس 1.34

في ما يتعلق باألشياء(.  والكلمات التي تشير إلى المؤنث تشمل المذكر )إال

غير كيان أو  ةمتحد ةاعتباري  هيئةشارة الى اإلتتضمن اإلشارة إلى شخص و

   .اعتباري

 
عتمدة وفق ا لهذا  الداخلية والقواعد الم واللوائح ،يخضع هذا النظام األساسي 2.34

 .له ويتم تفسيره وفق ا، لقانون إنجلترا وويلز ،النظام األساسي
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 للوائح الداخلية ا

 
 للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 
 من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة  30  البندبموجب 

 

 2014 ر نوفمب 18في   اتم تقديمه
 

استحقاق وطريقة حركة المرشدات   -الالئحة الداخلية األولى   1
 فتيات الكشافة و

 

 كشافة"" أو "فتاة دليلةكلمات "مرشدة" أو "الحق في استخدام 
 

"مرشدة" أو  كلمة تضمين( كاملي أو منتسبي العضوية) األعضاءيحق للمنظمات  1.1

يجوز ألي منظمة وطنية غير عضو تعترف بها وكشافة" في اسمها. " أو "فتاة دليلة"

العضوية، أن   لنيلتعمل  كمنظمة وطنيةالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 تدرج هذه الكلمات فقط بموافقة المجلس العالمي. 

  

 فتيات الكشافةوطريقة حركة المرشدات 
 

 ما يلي: حركة المرشدات وفتيات الكشافةتتضمن طريقة  2.1

 
 االلتزام من خالل الوعد األصلي والقانون األصلي؛ 1.2.1

 
 التطوير الذاتي التدريجي؛ 2.2.1

 
 ؛ بالممارسة التعلم     3.2.1

 
 والتدريب للقيادة المسؤولة؛  الطالئعالعمل الجماعي من خالل نظام  4.2.1

  
 التعاون النشط بين الشباب والبالغين؛  5.2.1

 
 الخدمة في المجتمع؛  6.2.1

 
 ؛ الخالءأنشطة  7.2.1

 
 الرمزية. 8.2.1
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 العضوية -الالئحة الداخلية الثانية    2

 
 األساسية المتعلقة بالعضوية األحكام 

 
 ابية نتس شروط العضوية: العضوية الكاملة والعضوية اال

 

 
 تكون هناك الفئتان التاليتان من العضوية: 1.2

 
 العضوية الكاملة؛  1.1.2

 
 ،المنتسبةالعضوية  2.1.2

مع حقوق وامتيازات وشروط العضوية المنصوص عليها في النظام  
 ة. أكبر في هذه اللوائح الداخلي األساسي والمنظمة بشكل 

 

  إجراءات االعتراف بمنظمة وطنية بصفتها منظمة عضو
 

 تقديم الطلب واالعتراف والتصديق

 
 المنظمات األعضاء منتسبة العضوية  2.2

 
 ة منتسب   كمنظمة عضويجب على المنظمة الوطنية الراغبة في االعتراف بها  

 المكتب العالمي. أن تقدم طلب ا كتابي ا من خالل 
 

زيارة المنظمة الوطنية من قبل شخص متمرس مصرح به من قبل  أن تتم يجب

المجلس العالمي، والذي سيتم النظر في تقريره عندما يفحص المجلس العالمي الطلب  

الستيفاء شروط العضوية  ةوجاهز  ةالطلب مستعد ةليقرر ما إذا كان مقتنع ا بأن مقدم

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات ب  منتسبةة عضو كمنظموقبول مسؤولياتها 

 الكشافة.

 
إلى   المنتسبة، يجوز له منح االعتراف بالعضوية لعالميالمجلس ا اقتنعإذا 

المنصوص   ثنائي المراحلفوري وفق ا إلجراء القبول  سريانمنظمة وطنية، مع  

من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات   4.1.10 البند الفرعيعليه في 

العضوية  في  المنظمات األعضاء كامليوفتيات الكشافة، رهن ا بمصادقة اجتماع 

المنظمة  سيكون لدى. قبل التصديق على االعتراف، التاليالمؤتمر العالمي 

ممارسة  ما عدا، المنظمة العضو المنتسبةمتيازات مسؤوليات وا الوطنية جميع

   قوق التصويت في مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقليمي.ح

 
وسي عرض القرار المتعلق باالعتراف من قبل المجلس العالمي للتصديق عليه على 

اجتماع العضوات كامالت العضوية  في المؤتمر العالمي المقبل. بعد التصديق، 
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مية سيتم إصدار شهادة العضوية المناسبة وفق ا لسياسات عضوية الجمعية العال

 للمرشدات وفتيات الكشافة. 

 
 العضوية  المنظمات األعضاء كاملي 3.2

 
ا كامل العضوية، يجب أن ترضي  عندما ترغب منظمة وطنية في أن تصبح عضو 

المجلس العالمي بأنها مستعدة وجاهزة للوفاء بشروط العضوية كما هو موضح في 

المنصوص عليه  ثنائي المراحلتخضع إلجراء القبول و ،9.10و  2.1.10المادتين 

  .4.1.10 البند الفرعيفي 

 

محتملة تفي بمتطلبات العضو الكامل، فسيتم تقديم   العالمي بأن منظمة عضوع المجلس إذا اقتن 
الطلب إلى اجتماع العضوات كامالت العضوية في المؤتمر العالمي، وفي حالة الموافقة عليه،  

 سيتم االعتراف بالمنظمة العضو كعضو كامل مع فعل فوري.

 

 العضوية لنيلالمنظمات الوطنية التي تعمل 
 

و / أو الجمعيات المنشأة حديث ا أو المعاد إنشاؤها والتي تقبل  الوطنية يمكن للمنظمات     4.2
  نيلالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة وتعمل بنشاط نحو ب عضوية الشروط 

 عند تقديم الطلب.  ةمنتسب  منظمة عضوهذه العضوية أن تصبح 

 

 السياسي المنظمات الوطنية في البلدان التي تحصل على االستقالل
 

ا من الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات     5.2 يجوز للمنظمة الوطنية التي كانت جزء 

عند  دم بطلب مباشر لتصبح منظمة  عضوأن تتقالكشافة من خالل منظمة عضو، 

 . على االستقالل السياسي بلدها حصول 

 
تكون شكليات االستقالل السياسي قيد التنفيذ ولكن لم تكتمل بالكامل، قد   التيبلد الفي 

تقدم المنظمة الوطنية في ذلك البلد طلب ا للحصول على عضوية الجمعية العالمية 

توصية المجلس العالمي، يمكن تقديم الطلب إلى ل ورهن اللمرشدات وفتيات الكشافة. 

 في المؤتمر العالمي للموافقة عليه.  العضوية كامليالمنظمات األعضاء اجتماع 

 
يجوز للمؤتمر العالمي أن يصرح للمجلس العالمي بأن يرسل، حسب تقديره، القبول 

إما عند   ذلكيكون وكمنظمة عضو وشهادة العضوية؛ للمنظمة الوطنية الرسمي 
اكتمال اإلجراءات الشكلية الستقالل الدولة، أو في ظروف خاصة، في وقت يعتبره  

  المجلس العالمي أكثر مالءمة.
 
وطنية كمنظمة عضو منصوص عليه في جراء الواجب اتباعه لالعتراف بمنظمة اإل

من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  4.1.10 البند الفرعي
 افة.الكش

  
 ات والمراقب  اتتعيين المندوب
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يين وفد لحضور المؤتمر العالمي مؤلف مما ال يزيد  تع عضاءأليحق للمنظمات ا    6.2

( سواء منظمة عضو كاملة العضوية أو منتسبةتين من كل منظمة عضو )عن مندوب 

  من داخل كل منظمة عضو. معينتان

 

تصويت نيابة عن المنظمة  لرئيسية لتمثيلها وتعيين مندوبة  تقوم كل منظمة عضو ب 

من النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات   7.12 للبند الفرعيالعضو وفق ا 

ا وإدراجه ،يةالرئيس ةبتعيين المندوب  العالمييجب إشعار المكتب ووفتيات الكشافة. 

 في سجل المندوبات الرئيسيات.
 

باسم   يعرفنلمراقبة المؤتمر العالمي ) أشخاصتعيين  األعضاءيحق للمنظمات     7.2
المنظمات ( وفق ا للسياسة المتفق عليها من وقت آلخر من قبل جميع اتالمراقب 

. يجوز للمراقبات حضور جميع جلسات المؤتمر العالمي ما لم يقرر خالف  األعضاء

من  )ح(.114.4.8 4.4.11 الفرعيللبند ٪ من المصوتات وفق ا 75ذلك بأغلبية 
 النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة. 

 

لب ذلك من قبل المندوبة الرئيسية يجوز للمراقبات التحدث في مؤتمر عالمي إذا ط      8.2

 .فيها أعضاء هنمثل المنظمة العضو التي ت  التي

  

 خاصةظروف  التي تواجهالعضوية: الجمعيات و / أو المجموعات 
 

تفصيلية وتحديثها على فترات من قبل المجلس العالمي لتوجيه يتم وضع إجراءات     9.2
 ظروف خاصة.  التي تواجهالمنظمات الوطنية 

 
 : ويشمل ذلك

 
وطنية وجود أكثر من جمعية أو مجموعة في بلد ما قبل قبول منظمة     1.9.2

 كمنظمة عضو؛ 

 

ظهور جمعيات أو مجموعات جديدة تطلق على نفسها اسم المرشدات     2.9.2

 فتيات الكشافة في بلد توجد فيه منظمة وطنية بالفعل؛  وأ

   
 مجموعة إمكانية حل منظمة وطنية مكونة من أكثر من جمعية أو     3.9.2

 
 اتخاذها ما يلي:تشمل اإلجراءات المناسبة الواجب    10.2

 
  زيارات؛إقامة اتصاالت وتنظيم   1.10.2

 
 تقديم معلومات حول شروط العضوية؛  2.10.2
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على االتصال ببعضها البعض  مختلف  المساعدة الجمعيات أو المجموعات     3.10.2

 واالندماج في منظمة وطنية واحدة؛ 

 
الحالية في حاالت تغيير   األعضاءمنظمات ال ومساعدة  النصيحةتقديم   4.10.2

 الكيان؛

  
تشكيل لجنة مخصصة لدراسة الحاالت التي ال يمكن فيها التوصل إلى   5.10.2

بين الجمعيات والمجموعات المختلفة. إذا لم تنجح اللجنة المخصصة  اتفاق

في التوصل إلى اتفاق، ت حال المسألة إلى المجلس العالمي لتقديم توصية 

 عالمي.العضوية في مؤتمر  المنظمات األعضاء كامليإلى اجتماع 

 

 التغييرات في الكيان 
 

في حالة حدوث تغيير يؤثر على كيان منظمة وطنية عضو، يحل الكيان المنبثق      11.2

لعضوية شروط الوفاء ب ا بشرطعن التغيير محل المنظمة العضو السابقة 

 . 9.10و  2.1.10ن يالفرعي  بندينالمنصوص عليها في ال

 

للبند يتعين على الكيان الجديد، منذ لحظة اعتباره مقبوال  من قبل المجلس العالمي وفق ا     12.2

، أن يتولى حالة عضوية الكيان الذي يحل محله )أي العضوية  4.1.10 الفرعي

هذا التغيير في الكيان  بتقديم المجلس العالمي   ويقوم(. المنتسبةالكاملة أو العضوية 

 للتصديق عليه.  التالي؛العضوية في المؤتمر العالمي  مليالمنظمات األعضاء كاإلى 

 

 

وتسجيل  إلتحاق -المرشدات وفتيات الكشافة في بلدان غير بلدانهن  

 الكشافةوفتيات أمجموعات المرشدات 
 

ا من الجمعية العالمية  أوكقاعدة عامة، تعتبر المرشدات    13.2 فتيات الكشافة جزء 
نَ للمرشدات وفتيات الكشافة من خالل المنظمة العضو في البلد الذي  فيه )يشار  ي قم 

 إليها فيما بعد بالمنظمة العضو المضيفة(.

 
مرشدات وفتيات كشافـة من قد تصبح مجموعات ومع ذلك، في ظروف معينة،    14.2

من الجمعية العالمية    امحتمالت جزء   كشافة فتياتوأو مرشدات  والشابات،الفتيات 

 : عن طريـــق إما

 

  ن، شريطة أن تكون لديه نمنظمة عضو خارج بلد إقامته إلىاالنتماء   1.14.2
لم تكن  إن عضو المضيفة إذا كانت موجودة ، أو المنظمة الموافقة من 

 ؛ أو باألمر األعضاء التي قد تكون معنيةكذلك ، موافقة جميع المنظمات 
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  إلتحاقهنعن طريق التسجيل المباشر من خالل المكتب العالمي إذا كان    2.14.2

ا منظمة عضو معترف بها  من خالل مستحيال  أو غير مناسب. أمر 

 عرف هذه المجموعات بالوحدات المسجلة.ت  و

 

 
إلى  2.13التوجيهات المتعلقة بتطبيق اللوائح الداخلية بتقديم المجلس العالمي  سيقوم   15.2

2.16 . 

 
في حالة ظهور أي صعوبات ال يمكن حلها من قبل األطراف المعنية، يتم إحالة األمر     16.2

 إلى المجلس العالمي.
 

 المؤتمر العالمي -الالئحة الداخلية الثالثة   3

 

 في المؤتمر العالمي الحضور
 

 يلي: نوحة لمالمؤتمر العالمي مفت تكون جلسات  1.3

 
 ؛ (كاملي ومنتسبي العضوية) المنظمات األعضاء 1.1.3

  
 المندوبات بما في ذلك المندوبات الرئيسيات؛  2.1.3

 
 المراقبات؛  3.1.3

 
 المجلس العالمي؛  4.1.3

 
 المعتمدات؛  األشخاص 5.1.3

 
 اللجان؛ أعضاء 6.1.3

 
 . وفالضي  7.1.3

 
 يتحدثن حيثالمجلس العالمي المؤتمر العالمي.  أعضاءمن المتوقع أن تحضر  2.3

 الحق في التصويت. ال المجلس العالمي ولكن ليس لهن   أعضاءبصفتهن   ويعملن

المجلس العالمي حضور المؤتمر العالمي كمندوبة أو مراقبة عن  يجوز لعضو

 .تنتمي لهاالمنظمة العضو التي 

 
اللجان حضور المؤتمر العالمي. قد تتم استشارتهن  ودعوتهن  للتحدث  ألعضاءيجوز  3.3

 ولكن ليس لديهن  حق التصويت.
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تقدير المجلس العالمي  يمكن دعوة الضيوف لحضور جلسات المؤتمر العالمي وفق ا ل 4.3

 بالتعاون مع المنظمة العضو التي ي عقد المؤتمر العالمي في بلدها. 
 

 م لمؤتمر العالمي، ولكن ليس لديها ةالتحدث بدعوة من رئيس للضيوفيمكن  5.3
  الحق في التصويت.

 
تحديد التغييرات التي تطرأ على الالئحة الداخلية  ، يتم  4.11 للبند الفرعيوفق ا  6.3

 كاملةمن قبل المنظمات األعضاء المدلى بها صوات األ٪ من 75بأغلبية  1.3

 في اجتماع عام  العضوية

 

 البرنامج وجدول األعمال 
 

 تحدد متطلبات برنامج وجدول أعمال المؤتمر العالمي في دليل الحوكمة.  7.3

 

 اإلجرائيةالقواعد 
 

 ،وهذه اللوائح الداخلية ،للمؤتمر العالمي إلى النظام األساسي القواعد اإلجرائيةستند ت  8.3

  .والسياسة التي يضعها المؤتمر العالمي من وقت آلخر

  

في نهاية كل مؤتمر عالمي.  القواعد اإلجرائية تطبيق بمراجعة المجلس العالمي يقوم

القواعد على بالموافقة المؤتمر العالمي في بداية كل اجتماع من اجتماعاته  ويقوم

 العالمي.المجلس  التي يقترحها اإلجرائية

  

المؤتمر وفق ا للمتطلبات التي  مقترحة أثناءتقديم قرارات  األعضاءيجوز للمنظمات  9.3

 .تحددها القواعد اإلجرائية

 

 المؤتمرات العالمية  بخالفاالجتماعات العامة 
 

ا عالمي ا، يقرر ليست االجتماعات العامة  ما إذا كانتفي حالة   10.3 مؤتمر 

المجلس العالمي مواعيد ومكان االجتماع. باستثناء ما هو منصوص عليه 

هو قابل بقدر ما و ،األساسي وهذه اللوائح الداخلية بخالف ذلك في النظام

 الخاصة الداخلية أحكام النظام األساسي وهذه اللوائح يتم تطبيق، للتنفيذ

 المؤتمرات العالمية. ب 

 

  المجلس العالمي -بعة االالئحة الداخلية الر 4

 

 في المجلس العالمي  الحضور
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 يلي:  نجلسات المجلس العالمي مفتوحة لم  تكون جميع 1.4

 
 المجلس العالمي؛  1.1.4

 
إذا لم يتم تعيين  أمينة صندوق الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة،  2.1.4

 ؛ أمينة صندوق من األمينات المنتخبات

 
المجلس العالمي  ب  أعضاء غير المنتخباتمن رئيسات اللجان  3.1.4

 ؛ التوصيف الوظيفي ألدوارهنيذكر ذلك في والالتي 

  
 الرئيسة التنفيذية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة؛  4.1.4

 
بصفة يجوز للمجلس العالمي أن يدعو إلى اجتماعاته أي شخص  5.1.4

 .مرغوب اقد يعتبر وجوده  مراقب 

 
لن يكون لهم حق   5.1.4إلى  2.1.4 من اللوائح الداخلية في   المدرجون الحضور 2.4

 . التصويت

 

 اجتماعات المجلس العالمياإلجراءات في 
 

من النظام األساسي،   3.23 البند الفرعيباإلضافة إلى المتطلبات الواردة في  3.4

تشتمل المتطلبات اإلضافية المتعلقة باإلجراءات في اجتماعات المجلس العالمي  

 على ما يلي:

 
، باستثناء  االنسحاب  اتيحق للمجلس العالمي أن يطلب من جميع الحاضر 1.3.4

 المجلس العالمي، إذا كان ستتم مناقشة أي مسألة سرية؛  أعضاء

  
إثارة الموضوعات غير المدرجة في جدول األعمال إال بموافقة  ال يجوز  2.3.4

 أغلبية المجلس العالمي؛ 

 
بها  يصرحال يتم البت في أي مسائل تتعلق بالسياسة، بخالف تلك التي  3.3.4

 ؛ المنظمات األعضاءالنظام األساسي، دون الرجوع إلى جميع 

 
فة روتينية إلى  راق الالزمة بص يرسل المكتب العالمي جميع األو 4.3.4

 اإلقليميات؛  المعتمدات ونائبات الرئيسات األشخاص

 

إرسال   4.3.5  إلى  عن  تحديثات    يتم  العالمي  المجلس  المنظمات عمل 

 .األعضاء
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 ( في المجلس العالمي االستئنافحق الطعن )

 
المجلس العالمي مخاوف جدية، سيتم استخدام كافة  أعضاءفي حال أثار أداء إحدى  4.4

 الجهود للعمل من أجل تحسين أدائها. 

 
من  1.1.16 للبند الفرعيالمجلس العالمي وفق ا ب عضو  لعزلقبل إجراء تصويت 

المجلس العالمي المعنية فرصة االستماع إليها من قبل  النظام األساسي، ت منح عضو

ستماع  االعالمي. ويجوز أن يرافقها في جلسة األخريات في المجلس ال األعضاء

 شخص من اختيارها قبل اتخاذ القرار.

 
االستئناف  لدى هيئة  (طعن) استئنافالمجلس العالمي المعنية تقديم  يجوز لعضو

من  عزلها( التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ضد قرار الطعون)

  االستئنافهيئة  يكون قراروالمجلس العالمي في غضون شهر بعد استالم هذا القرار. 

ا نهائيا .   التابعة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة قرار 

 
جمعية العالمية  بالاالستئناف وستعرف باسم هيئة ،  استئنافتم إنشاء هيئة ي  5.4

للمرشدات وفتيات الكشافة. ويتمثل دورها في البت في الحاالت المتعلقة  

لجنة  من أعضاء المجلس العالمي أومن أعضاء  ضد عزل عضو االستئنافب 

 إقليمية.

  

بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة من ستة   االستئنافتتكون هيئة 

يعينهن  المجلس العالمي الحالي من بين عضوية المجلسين العالميين  أعضاء

جمعية العالمية بالاالستئناف يتم تمثيل جميع األقاليم في هيئة و. مباشرة السابقين

 للمرشدات وفتيات الكشافة. 

 
لجمعية با من هيئة االستئناف أعضاءن ثالثة في لجنة مؤلفة م سي دَرس اإلستئناف

 العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

 

 المكتب العالمي -الالئحة الداخلية الخامسة  5

 

كأمانة للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات  يخدم اعالمي   ايجب أن يكون هناك مكتب   1.5
بين المؤتمر ما إقليمية للمكتب العالمي باالتفاق يجوز إنشاء مكاتب والكشافة. 

 اإلقليمي والمجلس العالمي. 

 
 ت حدد مهام وهيكل اإلدارة للمكتب العالمي في دليل الحوكمة. 2.5

 

 اللجان -الالئحة الداخلية السادسة  6
 

 من اللجان:هناك نوعان  1.6
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ومعايير وإدارة   بسياسةالمجلس العالمي فيما يتعلق  ساعدت  تيالتلك  1.1.6
بما في ذلك المسائل   ،دات وفتيات الكشافةـة للمرشـة العالمي ــالجمعي 

وإدارة  والشؤون الماليةالمتعلقة بالنظام األساسي والبرنامج والتطوير 
 و  الممتلكات؛

 
 و

 
المجلس العالمي في مناطق جغرافية محددة، تسمى  تلك التي تساعد  2.1.6

األقاليم، في تعزيز وتوسيع حركة المرشدات وفتيات الكشافة في هذه  

 .باسم اللجان اإلقليمية ، وت عرفالمناطق 

 

 :1.1.6الداخلية  ةئح نة )اللجان( المشار إليها في الالفيما يتعلق باللج 2.6
 

  الالزمهذه اللجان، مع إيالء االعتبار  أعضاءيعين المجلس العالمي  1.2.6

وفقا  ألحكام النظام األساسي وهذه اللوائح   ةألسماء األشخاص المقدم

 الداخلية.

 

إلعادة التعيين   ن لمدة ثالث سنوات. وهن  مؤهالتاللجا أعضاءيتم تعيين  2.2.6
كل  ل الشروط المرجعيةفي غضون الحدود الزمنية المنصوص عليها في 

 العمل ألكثر من ست سنوات متتالية. لجنة. ال يجوز ألي عضو

 
  يحق لرئيسة المجلس العالمي، وأمينة صندوق والرئيسة التنفيذية للجمعية 3.2.6

جميع اجتماعات اللجنة  ، تلقي إشعار  العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 
ت  ، وتلقي نسخ من جميع أوراق اجتماعا هاحضور والتحدث في الو

 الحق في التصويت. ناللجنة، ولكن لن يكون له

 
يجوز للمجلس العالمي دعوة أشخاص للحضور والتحدث في اجتماعات   4.2.6

 شخص )األشخاص( التصويت.اللجنة ولكن ال يحق لهذا ال

 
  ،من النظام األساسي 21وفق ا للمادة  األعضاءفيما يتعلق باللجان اإلقليمية، يتم تعيين  3.6

 والسياسات واإلجراءات الداعمة التي قد يتم وضعها من وقت آلخر. 

 

 السياسات واإلجراءات  -الالئحة الداخلية السابعة   7

 

يجوز للمجلس العالمي من وقت آلخر أن يضع السياسات واإلجراءات المعقولة  1.7

تسيير واإلدارة السليمة للجمعية العالمية لل مالئمةوالسليمة التي قد يراها ضرورية أو 

للمرشدات وفتيات الكشافة، ولكن يجب أال تتعارض هذه السياسات واإلجراءات مع  

يجب أن تتاح نسخ من أي من هذه السياسات  وأي حكم من أحكام النظام األساسي. 

تيات الجمعية العالمية للمرشدات وفب مول بها حالي ا ألي منظمة عضو واإلجراءات المع 

 الكشافة عند الطلب.



62 

 

 

القرارات التي تؤدي إلى سياسات وإجراءات إستراتيجية طويلة المدى تؤثر على          2.7

يجب أن  وتتطلب عملية مشاورة تشاركية مع المنظمات األعضاء.   ، المنظمات األعضاء 
ا إلى جميع المنظمات   المشاورةتتضمن عملية  هذه إعالن ا مكتوب ا يتم إرساله مقدم 

 األعضاء يوضح بوضوح نطاق العملية وأهدافها وجدولها الزمني. 

 

 التعديالت -الالئحة الداخلية الثامنة  8
 

المنظمات  ٪ من أصوات 75  يجوز تعديل هذه اللوائح الداخلية بقرار يصدر بأغلبية  1.8
في اجتماع عام للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات العضوية  يكامل األعضاء
 الكشافة.

 
، يجب تضمين نص التعديالت المقترحة على هذه اللوائح  1.3.12وفق ا للبند الفرعي  2.8

  60الداخلية في إشعار اجتماع عام والذي يجب تعميمه من خالل إشعار واضح قبل 

 الداخلية اللوائح هذه على المقترحة التعديالت إشعار تعميم يجبكامل  على األقل.يوم  

  على كامل يوم 120 قبل األعضاء منظماتال جميع إلى ليصل المناسب الوقت في

. التعديالت هذه في النظر فيه سيتم الذي العالمي المؤتمر اجتماع موعد من األقل
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  قـــــــملح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزهرة الثالثية العالمية ومعناها 

  

هذه هي الزهرة الثالثية العالمية الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة المشار  
ولكل عنصر من الزهرة الثالثية معنى من النظام األساسي. هـ( ) 10.9.1 مادةال بند فيلها 

 خاص. 
 

 األساسية للوعد كما وضعها المؤسس في األصل.تمثل األوراق الثالث األجزاء الثالثة  •

 شعلة المحبة بين البشر. تمثل الشعلة •

 شير إلى أعلى يمثل إبرة البوصلة التي تهدي إلى الطريق.مال لسهما •

 .النجمتان تمثالن الوعد والقانون •

 .المنتشرة حول العالم الدائرة الخارجية تمثل جمعيتنا العالمية •

فوق    الـساطعةتمثل الـشمس    الـصفراء المذهبة على األرـضية الزرقاء الالمعةالزهرة الثالثية   •
 أطفال العالم.
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 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة   
WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL 

SCOUTS World Bureau, Olave Centre  
12c Lyndhurst Road, London NW3 5PQ, England 

 
  1181 7794 20 (0) 44+الهاتف: 
  3764 7431 20 (0) 44+الفاكس: 

  wagggs@wagggs.org: البريد اإللكتروني 
www.wagggs.org 

 
   إنجلترا وويلز (، في1159255خيرية )بالرقم مسجلة كجمعية 
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