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                                                                      النظام األساسي 
 :افةالعالمیة للمرشدات وفتیات الكش جمعیةلل

 
 

 یناتھاأم بخالفبحق التصویت لدیھا منظمات أعضاء یتمتعنَّ  اعتباریة متحدةمنظمة خیریة 
 الخیریات 

 
 جمعیة")ال" نموذجل (نظام أساسي

 
  2021یولیو  30و  29تمت الموافقة على القرارات في  (آخر تعدیل):  إصدارتاریخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 

مبادئ  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ویحمي ال  الجمعیةیحكم ھذا النظام األساسي عمل 
لتعلیم   والمكرسة ،التي تستند إلى القیم الروحیةفتیات الكشافة، واألساسیة لحركة المرشدات 

 س. ؤسِّ مُ ال ھا لتي وضعت من خالل الطریقة االفتیات والشابا
 

 االسم   1
 

لعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ا الجمعیة  ھو االعتباریة المتحدةاسم المنظمة الخیریة 
)WAGGGS .( 
 

 الموقع الوطني للمكتب الرئیسي   2
 

مكتب رئیسي في إنجلترا أو ویلز. المكتب المنظمة الخیریة االعتباریة المتحدة یجب أن یكون لدى  
 في إنجلترا. ھو العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  للجمعیةالرئیسي 

 
 غراضاأل  3

 
حركة المرشدات  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ھو تعزیز أھداف  الجمعیةمن   الغرض

 ،القیادة  عن طریقمن خالل تزوید الفتیات والشابات بفرص للتطویر الذاتي  ،وفتیات الكشافة
ال یوجد في ھذا النظام األساسي  و المحلیة والعالمیة. مجتمعاتھنَّ والخدمة في  ،والمواطنة المسؤولة

ألغراض غیر خیریة وفقًا   العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیة ملكیة باستخدامما یسمح 
من   2و / أو القسم  2005(اسكتلندا) لعام  مینمن قانون استثمار الجمعیات الخیریة واأل 7 قسملل

 . 2008الشمالیة)   إیرلنداقانون الجمعیات الخیریة (
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 المبادئ األساسیة   4
 

لكشافة ھي مبادئ حركة العالمیة للمرشدات وفتیات ا  للجمعیةالمبادئ األساسیة  1.4
  اللذاناألصلي والقانون األصلي  في الوعد  ةموضح  يفتیات الكشافة كما ھوالمرشدات 

 : مؤسسال ماھوضع
 

 الوعد األصلي  2.4
 

 جھدي:  أن أبذلبشرفي،  أِعدُ
 

i. هللا والملك؛ أو نحوواجبي ب في أن أقوم   
  هللا وبلدي؛

ii. في جمیع األوقات؛ الناسأن أساعد  و  
iii. أن أطیع قانون المرشدات.  و 

 
 القانون األصلي  3.4

 
i. بھا الوثوقفي  شرف المرشدة . 

 
ii.   مخلصةالمرشدة. 

  
iii.  وأن تساعد اآلخرین نافعةواجب المرشدة أن تكون . 

iv.   لكل مرشدةالمرشدة صدیقة للجمیع وأخت . 
 

v.  .المرشدة مھذبة 
 

vi.  .المرشدة صدیقة للحیوانات 
 

vii. .المرشدة  تطیع األوامر 
 

viii.  عند مواجھة الصعابالمرشدة تبتسم وتغني . 
 

ix. .المرشدة مقتصدة 
 

x.  الھاأفكارھا وأقوالھا وأفعالمرشدة نقیة في . 
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 الصالحیات   5
 

لتعزیز أھدافھا أو  یُحسَبلدى الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة صالحیة فعل أي شيء 
  الجمعیة. وعلى وجھ الخصوص، تشمل صالحیات إلى ذلك أو یُحدث ذلك بشكل عرضي فضيیُ
 ما یلي:قیام بالصالحیة عالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ال
 

جزء من ممتلكاتھا كضمان لسداد األموال المقترضة.  كل أو وفرضاقتراض المال  1.5
 قسمینحسب االقتضاء بالالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیةیجب أن تلتزم 

إذا كانت ترغب في رھن   2011من قانون الجمعیات الخیریة لعام  125و  124
 أرض؛

 
  ممتلكات بخالف ذلك، الحصول على أي    أو استئجار أو  استبدالأو    تأجیرشراء أو   2.5

 ؛أو تغییرھا أو تجھیزھا لالستخداموإقامتھا أو صیانتھا أو تحسینھا 
 

أو تمنح ضمانًا ألداء  وأن تكون ضامنةأو قروض مالیة، وتقدیم ضمانات،  حْ نَتقدیم مِ  3.5
 ضمان ألداء االلتزامات؛ ال عن طریقمنح توكیالت أن تو ،العقود

  
من كل نوع وطبیعة   يتأمینوترتیب غطاء  بضمانأدناه، تقوم  2.6 للبند الفرعيوفقًا  4.5

وممتلكاتھا وأصولھا واستخراج   لعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةا الجمعیةفیما یتعلق ب
 وھا یموظف و لعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةا الجمعیة بوالص تأمین أخرى لحمایة

 ؛حسب االقتضاء عضاءألا ھامنظماتھا أو اتمتطوع
 

 ى خرأ ةتأمین تعویض لتغطیة مسؤولیة المجلس العالمي أو أي مسؤول رتوفی 5.5
قاعدة أي  بموجب لنھاكُنَّ لیتحمَّ التي و  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةب 

قد تكون  لواجبفیما یتعلق بأي إھمال أو تقصیر أو خرق لألمانة أو خرق  ،قانونیة
ولكن ال تمتد إلى ما  عالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ال الجمعیةفیما یتعلق ب متھمة بھ

 یلي: 
 

  إلى حدیُفترض المجلس العالمي، أو  بھ فرِ أي مسؤولیة ناتجة عن سلوك عَ   1.5.5
  الجمعیةكن في صالح یلم و،  علم بھعلى ینبغي أن یكون أنھ  معقول

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، أو حیث لم یھتم المجلس العالمي إذا كان  
  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة أم ال؛ الجمعیةھذا السلوك في صالح 

 
محاكمات جنائیة عن   في غیر ناجح دفاعأي مسؤولیة عن دفع تكالیف   2.5.5

الجرائم الناشئة عن االحتیال أو خیانة األمانة أو سوء السلوك المتعمد أو  
 المتھور من جانب المجلس العالمي؛ 

 
 أي مسؤولیة عن دفع غرامة أو عقوبة تنظیمیة.  3.5.5
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  الجمعیةممتلكات التخلص من  جمیع أو أي جزء من  ذلك أو بخالف  إیجاربیع أو  6.5
العالمیة   الجمعیةأن تلتزم  حسب االقتضاء، یجبوالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة. 

  123-119و  117 قسامباألھذه الصالحیة، ممارسةً في  للمرشدات وفتیات الكشافة
 ؛ 2011من قانون الجمعیات الخیریة لعام 

 
العالمیة للمرشدات  الجمعیةللقیام بأعمال  ؛كما یلزم الموظفینتوظیف ودفع أتعاب  7.5

توظیف أو دفع  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة للجمعیة. ال یجوز وفتیات الكشافة
(الفوائد والمدفوعات  7المادة سمح بھ تالمجلس العالمي إال بالقدر الذي ب لعضوأتعاب 

لشروط تلك   االمتثال) وشریطة أعضائھلس العالمي واألشخاص المرتبطین بإلى المج
 البنود؛ 

 
الستثمارات  ل وعمل ترتیباتإیداع أو استثمار األموال، وتوظیف مدیر مالي محترف،  8.5

المراد حفظھا باسم  األخرى العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةممتلكات لو أ
ع لنفس  وتخض ا،قیام بھال إئتمان ما یناتسمح بھا ألمالتي یُمرشح، بنفس الطریقة 

  .2000لعام  ناءبموجب قانون األم ،الشروط
 
 

 الدخل والممتلكات  استخدام  6
 

  فيفقط  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةدخل وممتلكات  استخدامیجب  1.6
 . غراضالترویج لأل

 
العالمیة   الجمعیةض من ملكیة عوَّ تُ المجلس العالمي أن لعضو یحق  1.1.6

دفع لھا من ھذه الممتلكات مصاریف أو قد یُ للمرشدات وفتیات الكشافة
العالمیة   الجمعیةمعقولة تكبدتھا بشكل صحیح عند التصرف نیابة عن 

 .للمرشدات وفتیات الكشافة
 

  مینةالمجلس العالمي االستفادة من غطاء تأمین األبعضو یجوز ألي  2.1.6
وفقًا للشروط  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةعلى نفقة  ىالمشتر

وخاضعًا  2011ات الخیریة لعام من قانون الجمعی 189القسم الواردة في 
 .  لھ

 
ال یجوز دفع أي من دخل أو ممتلكات الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة أو  2.6

المكافآت أو بأي  تحویلھا بشكل مباشر أو غیر مباشر عن طریق توزیع األرباح أو
لعالمیة للمرشدات  طریقة أخرى عن طریق الربح ألي منظمة عضو في الجمعیة ا

 من تلقي ما یلي:  المنظمة العضو. ھذا ال یمنع وفتیات الكشافة
 

من  ةمستفیدبصفتھا  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةمن  منفعة 1.2.6
 ؛العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیة
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دةأتعاب معقولة وسلیمة عن أي سلع أو خدمات  2.2.6 العالمیة   الجمعیةإلى   مورَّ

 .للمرشدات وفتیات الكشافة
 

المجلس العالمي أو شخص مرتبط بھ من  ب عضوما یمنع أي  المادةال یوجد في ھذه  3.6
 .7المادة تلقي أي فائدة أو مدفوعات مصرح بھا بموجب 

 
 
 

المجلس العالمي واألشخاص المرتبطین   ألعضاءالفوائد والمدفوعات  7
 بأعضائھ 

 
 عامة أحكام  1.7

 :المجلس العالمي أو أي شخص مرتبط بھ أن یقوم بما یليب  عضو ال یجوز ألي 
 

العالمیة للمرشدات وفتیات  الجمعیةشراء أو استالم أي سلع أو خدمات من  1.1.7
الجمھور  تلك الشروط المطبقة على أفراد عن بشروط تفضیلیة  الكشافة

 ؛ لعاما
 

العالمیة   الجمعیةخدمات أو أي مصلحة في األرض إلى بیع بضائع أو  2.1.7
 ؛للمرشدات وفتیات الكشافة

 
، أو  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  من قبل یتم توظیفھاأن  3.1.7

 ؛  ھامن تعابتلقى أت
 

؛  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةتلقي أي فائدة مالیة أخرى من  4.1.7
، أو بتفویض من  المادةھذه  من  2.7 الفرعي البندبموجب  بذلكما لم یُسمح 

 ). ھیئةاللمحكمة أو الھیئة الخیریة (ا
 

في صورة  فائدة، مباشرة أو غیر مباشرة، وھي إما ھي  المالیة"  فائدة"ال، المادةفي ھذا 
 أموال أو لھا قیمة نقدیة. 

 
 بھن أو األشخاص المرتبطین  یناتألملصالحیات التي تسمح بفوائد النطاق وال 2.7

 
 الجمعیةفائدة من  االمجلس العالمي أو شخص مرتبط بھب عضوتلقى تقد  1.2.7

العالمیة للمرشدات   الجمعیةمن  ةكمستفید العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
 بھذه الطریقة. یناتشریطة أال تستفید غالبیة األم وفتیات الكشافة
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  لتوریدبرم عقدًا تأن  االمجلس العالمي أو شخص مرتبط بھ عضویجوز ل 2.2.7

جمعیة العالمیة للمرشدات  إلى ال المتعلقة بتقدیم الخدمات، الخدمات أو السلع
  185 قساموفقًا للشروط الواردة في األ ،حیثما یُسمح بذلك، وفتیات الكشافة

 . 2011من قانون الجمعیات الخیریة لعام   188إلى 
 

المجلس العالمي  ب عضو، یجوز ل ھذه المادةمن  3.7 لبند الفرعيا  مع مراعاة 3.2.7
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة لجمعیةا  تزوید اأو شخص مرتبط بھ

العالمیة للمرشدات   الجمعیةإلى  المقدمةبالخدمات  ترتبط الالسلع التي  ب
 . اأو الشخص المرتبط بھ عضوھذه ال من قبل وفتیات الكشافة

 
لى األموال  فائدة ع االمجلس العالمي أو شخص مرتبط بھب عضوتلقى تقد  4.2.7

  بمعدل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة التي یتم إقراضھا إلى
بنك إنجلترا المركزي   معدل یزید عنمعقول ومناسب ال یجب أن 

 األساسي).  المعدل(المعروف أیًضا باسم 
  

إیجاًرا للمباني   امرتبط بھ المجلس العالمي أو شخصب عضو ةتلقى أیتقد  5.2.7
العالمیة للمرشدات   لجمعیةل بھا أو الشخص المرتبط مینةؤجرھا األ تالتي 

 . یجب أن یكون مبلغ اإلیجار وشروط عقد اإلجارة العمریةوفتیات الكشافة
  ةالمجلس العالمي المعنی عضونسحب تیجب أن و. األخرى معقول ومناسب

من أي اجتماع یتم فیھ مناقشة مثل ھذا االقتراح أو اإلیجار أو شروط العقد  
 األخرى.

 
شارك في  تأن  اجلس العالمي أو شخص مرتبط بھالم ب عضویجوز ألي  6.2.7

العالمیة للمرشدات وفتیات  للجمعیةالعادیة التداول وجمع األموال أنشطة 
 بنفس الشروط التي یتبعھا أفراد الجمھور العام.  الكشافة

 
 الضوابط  -مدفوعات لتورید السلع فقط   3.7

 
على   یعتمدانأن والمجلس العالمي  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  جمعیةلل

إذا تم استیفاء كل فقط  ھذه المادةمن  3.2.7الفرعي بند ال  المخولة بموجبالسلطة 
 التالیة: شرط من الشروط 

 
یتم تحدید المبلغ أو الحد األقصى للمبلغ المدفوع للبضاعة في اتفاقیة كتابیة  1.3.7

المجلس العالمي أو   عضوو  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةبین 
 ).الموّردالبضائع ( یوردالذي  االشخص المرتبط بھ
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ما ھو معقول في الحد األقصى للمبلغ المدفوع للبضاعة ال یتجاوز المبلغ أو  2.3.7
 البضاعة المعنیة.  توریدظروف 

  

العالمیة   الجمعیةأنھ من صالح بالمجلس العالمي ب یاتخراأل األعضاء اقتناع 3.3.7
ولیس مع شخص لیس  ھذا الموردالتعاقد مع  للمرشدات وفتیات الكشافة

. عند التوصل إلى ھذا  امرتبط بھالمجلس العالمي أو شخص ب اعضوً 
  ىحدإ التعاقد مع  مزایاالقرار، یجب على المجلس العالمي أن یوازن بین 

 مساوئ القیام بذلك.  وبین ،امرتبط بھال شخص الالمجلس العالمي أو  أعضاء
 

یتم فیھ مناقشة االقتراح  الذي جزء من أي اجتماع العن  الموردیتغیب  4.3.7
 بتوریدالداعي إلى إبرام عقد أو ترتیب معھ، أو معھا أو الجھة فیما یتعلق 

 .العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةالبضائع إلى 
 

حسب وجوده عند حساب  على أي أمر من ھذا القبیل وال یُ الموردال یصوت  5.3.7
 العالمي في االجتماع. النصاب القانوني للمجلس  

 
 المجلس العالمي في دفتر المحضر. یتم تسجیل سبب قرار 6.3.7

  
أو   تعاباأل ب غیر مستفیداتالمجلس العالمي  أعضاء أن تكون غالبیة 7.3.7

 .7المادة مدفوعات المصرح بھا بموجب ال
 

 : ھذه المادةمن  3.7و  2.7 البندین الفرعیینفي  4.7
 

 أي شركة:  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةتشمل  1.4.7
 

أكثر من   الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة تمتلك     1.1.4.7
 ؛ أوأسھمھا٪ من  50

 
على   الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةتسیطر       2.1.4.7

  ؛ أو بأسھمھا٪ من حقوق التصویت المرتبطة 50أكثر من 
 

الحق في تعیین   جمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةلل     3.1.4.7
المجلس العالمي في مجلس إدارة   أعضاءأو أكثر من  ةواحد

  الشركة؛
 

" أي شخص ضمن التعریف الوارد في "الشخص المرتبط  تعریف یشمل 2.4.7
 ).  التفسیر( 34 المادة
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 تضارب المصالح وتضارب الوالء  8
 

 المجلس العالمي القیام بما یلي:ب عضویجب على أي 
 

مقترحة  ، مباشرة أو غیر مباشرة، في صفقة لھا  اإلعالن عن طبیعة ومدى أي مصلحة 1.8
أو في أي معاملة أو  ،العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةأو ترتیب مقترح مع 

والتي لم یتم اإلعالن عنھا   ،العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةترتیب أبرمتھ 
 مسبقًا؛  

 
تضارب في فیھا غیّب نفسھا من أي مناقشات للمجلس العالمي التي من الممكن أن ینشأ تُ  2.8

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات المصالح بین واجبھا في التصرف حصریًا لصالح 
وأي مصلحة شخصیة (بما في ذلك على سبیل المثال ال الحصر أي مصلحة  الكشافة
  مالیة).

  
 هذالمجلس العالمي تغیّب نفسھا عن أي مناقشات وفقًا لھب عضوصوت أي تیجب أال 

حسب كجزء من النصاب القانوني في أي قرار یتخذه المجلس  تُ  الیجب أو ، المادة
 العالمي بشأن ھذه المسألة. 

 
العالمیة   الجمعیةعن المساھمة في أصول  األعضاءالمنظمات مسؤولیة  9

  نھاءللمرشدات وفتیات الكشافة إذا انتھى بھا األمر إلى اإل
 
إن المنظمات األعضاء العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، ف الجمعیةإنھاء  إذا تم 

مسؤولیة المساھمة في أصولھا وال تتحمل أیة مسؤولیة ال تتحمل بالجمعیة العالمیة 
 شخصیة عن تسویة دیونھا ومسؤولیتھا. 

 
    العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیة عضویة  10

 
 الجدد األعضاءقبول  1.10

 
  األھلیة     1.1.10

مفتوحة أمام أي   العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةبعضویة ال
شروط  یرضي المجلس العالمي ،  على نحوتستوفي ، منظمة وطنیة 

،  أدناه 9.10و  2.1.10في البندین الفرعیین العضویة المنصوص علیھا 
  أوضحتبطلب للحصول على العضویة ، قد  تقدمھاالتي من خالل و

األعضاء المنظمات  اتبواج ھاوقبول ،موافقتھا على أن تصبح منظمة عضو
 . ھذه المادةمن  3.10بند في  االمنصوص علیھ
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أو منظمة غیر   (ھیئة متحدة) ھیئة اعتباریةالمنظمة العضو قد تكون 
  وطنیةال یمكن لألعضاء الفردیین في منظمات و. اعتباریة (جمعیة منفردة)

 .للمرشدات وفتیات الكشافةفي الجمعیة العالمیة  ا مستقلینأن یكونوا أعضاءً 
 

 شروط العضویة    2.1.10
 

 الجمعیةفي  عضویكون القبول كمنظمة ، 3.1.10  للبند الفرعيوفقًا 
بما  تقومالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مفتوًحا أمام أي منظمة وطنیة 

 یلي: 
 

 حركة المرشدات وفتیات الكشافةتحترم اإلرث التاریخي ل 1.2.1.10
 ولھا وعد وقانون ،ألساسیةفي المبادئ ا  الواردعلى النحو 

  یعكسان واللذانعلیھا المجلس العالمي،  یوافقصیغة في 
  ؛اإلرثالقیم األساسیة لھذا 

 
فتیات الكشافة على النحو  وتتبنى طریقة حركة المرشدات  2.2.1.10

 المنصوص علیھ في اللوائح الداخلیة؛ 
 

 :تتصف بأنھالدیھا عضویة  3.2.1.10
 

 ؛تطوعیة  )أ(
 

مفتوحة لجمیع الفتیات والشابات دون  (ب) 
العقیدة أو العرق أو الجنسیة   بسببتمییز 
 ؛ اعتبارات أخرىأو أي 

  
وضعھا و اتمتع بالحكم الذاتي ، مع حریة صیاغة سیاستھت 4.2.1.10

 ؛ حیز التنفیذ
 

 أي حزب سیاسي؛عن مستقلة عن أي منظمة سیاسیة و 5.2.1.10
 

العالمیة للمرشدات وفتیات  الجمعیة لعضویةطلبھا بقدم تت 6.2.1.10
 المجلس العالمي؛  المطلوب من قبل على النحو الكشافة

 
  خاضعًا لمصادقة اجتماع العضوات  الكامالت العضویة 7.2.1.10

في المؤتمر العالمي القادم، ویكون قد تمت الموافقة علیھ 
 أدناه. 10.1.4 للمادة من قبل المجلس العالمي وفقًا 
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 أدناه.  10.9 البند الفرعيترد شروط العضویة الخاصة بفئات المنظمة المختلفة في 

 
 شروط أخرى للعضویة   3.1.10

 
احدة فقط في أي بلد من عضو واالعتراف بمنظمة یمكن  1.3.1.10

 .البلدان
 

 ،فتیات الكشافةلو أللمنظمات الوطنیة للمرشدات  فقط یمكن 2.3.1.10
فتیات كشافة أو  والمنظمات الوطنیة التي تضم مرشدات

 وفتیان كشافة أن تصبح منظمات أعضاء. 
 

المنظمة العضو جمعیات أو مجموعات مختلفة  قد تضم  3.3.1.10
شریطة أن تضمن المنظمة العضو أن  كل جمعیة أو  

 مجموعة: 
 

على النحو المنصوص  تقبل وتلتزم بشروط العضویة  )أ(
 ؛9.10و  2.1.10علیھ في البندین الفرعیین 

  
الجمعیات الفرعیة   / توافق على التعاون مع الجمعیة )ب(

تشكل مع جمعیة أخرى أو بمعنى أن جمعیة األخرى (
أو  المجموعةمع  أكثر منظمة وطنیة واحدة) أو

كي   ؛المجموعات ، ویشكلن معًا منظمة عضو واحدة
یستفید أقصى عدد من الفتیات والشابات من العضویة 

 . وفتیات الكشافة بالجمعیة العالمیة للمرشدات
 

  المراحل قبول العضویة ثنائي إجراء   4.1.10
 

ینظر المجلس العالمي في طلبات العضویة في المقام   1.4.1.10
  . المجلس العالمي: األول

 
قد یطلب تقدیم طلبات العضویة بأي طریقة  )أ(

 ھا ؛قرّ معقولة یُ
 

أن من مصلحة   رأىقد یرفض طلب العضویة إذا  )ب(
 ذلك ؛  فعل الجمعیة العالمیة



15 
 

 
إبداء   ، علیھقرر رفض طلب العضویةما إذا  )ج(

مقدم الطلب في أقرب وقت إلى  الرفضأسباب 
یوًما من اتخاذ   90وفي موعد ال یتجاوز  ،ممكن

 االستئنافمنح مقدم الطلب فرصة علیھ القرار ، و
وفقًا للسیاسات واإلجراءات  الرفض  ضد

الموضوعة وفقًا للوائح الداخلیة المعمول بھا من 
 ؛ ووقت آلخر

 
استئناف من ھذا القبیل ،   ینظر بحیادیة في أيأن  )د(

  تم اتخاذإذا لكن  ویبلغ مقدم الطلب بقراره ، 
 یكون ذلك ،تأكید رفض طلب العضویةب القرار

 .  قراًرا نھائیاً 
 

إذا تمت الموافقة على طلبات االنضمام إلى العضویة من        2.4.1.10
قبل المجلس العالمي، فسیتم النظر في طلبات االنضمام إلى  

قبل المؤتمر العالمي. ال تكون العضویة  العضویة من
ساریة إال عند المصادقة على القبول من قبل اجتماع  

في المؤتمر العالمي التالي   العضوات الكامالت العضویة
٪ من غالبیة األصوات التي یدلي 75الذي تقرر بأغلبیة 

 في المؤتمر العالمي.  العضوات الكامالت العضویةبھا 
 

تنطبق إجراءات القبول على مرحلتین المنصوص علیھا  3.4.1.10
أیًضا  2.4.1.10 و 1.4.1.10 في البندین الفرعیین 

  نَّ في أن یصبح یرغبنَّ  تيالال على العضوات المنتسبات
العضویة، والتغییرات التي تؤثر على   تكامالعضوات 

 كما تنظمھ اللوائح الداخلیة. كیان 
 
عندما یتم استیفاء متطلبات العضویة الكاملة، یجوز قبول     4.4.1.10 

منظمة عضو جدیدة  بالعضویة الكاملة بموافقة اجتماع 
في المؤتمر العالمي التالي   العضوات الكامالت العضویة

٪ من األصوات التي یدلي بھا   75التي تقرر بأغلبیة 
 في مؤتمر عالمي.  العضوات  الكامالت العضویة

 
 ضویةنقل الع 2.10

 
  آخر. أحدٍ إلى  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةال یمكن نقل عضویة 
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 المنظمات األعضاء واجب  3.10
 

أن تمارس   العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیة من واجب كل منظمة عضو في
بالطریقة  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیة صالحیاتھا كمنظمة عضو في

العالمیة للمرشدات   الجمعیة ألغراض ھاتعزیز وبما یرجح، التي تقررھا بحسن نیة
 .وفتیات الكشافة

 
 إنھاء العضویة  4.10

 
بموجب إذا استقالت المنظمة العضو  الجمعیة العالمیةب عضویة التنتھي    1.4.10

المنظمات  شریطة أال یكون عدد ، العالمیةجمعیة إلى ال كتابيإخطار 
بعد ھذه االستقالة أقل من ثالثة. تصبح االستقالة  العضویة األعضاء كاملي

  اإلخطارنافذة المفعول اعتباًرا من الیوم الذي یتسلم فیھ المكتب العالمي 
 بالغاإل ویتمالكتابي المقدم من السلطة المختصة نیابة عن المنظمة العضو. 

 .المؤتمر العالميوللمجلس العالمي  التالیین ینقالة إلى االجتماعاالست عن
  

الجمعیة العالمیة للمرشدات  بعضویة  إلغاءالمي في ـــر المجلس العـــ ینظ   2.4.10
  :ة إذاـــوفتیات الكشاف

 
أو حدث تغییر یؤثر   ،المنظمة العضو عن الوجود تتوقف 1.2.4.10

تمتثل لشروط العضویة على المنظمة الوطنیة بحیث لم تعد 
  الفرعیین البندینعلى النحو المنصوص علیھ في 

 ؛ 9.10، و 2.1.10
 

شروط   المنظمة العضو عن االمتثال ألي من تتوقف 2.2.4.10
  2.1.10 الفرعیین البندینالعضویة المنصوص علیھا في 

 ؛  9.10، و 
 

متأخًرا   العضوالمنظمة  على امستحقً  امبلغً  كان ھناك 3.2.4.10
 . دة عامین على األقل على التواليكلي أو جزئي لم  بشكل

 
، شطب منظمة عضو من العضویة المجلس العالمي خالل فترة دراسة     3.4.10

یقوم المجلس العالمي وس تعلیق العضویة . - حسب تقدیره - یجوز لھ
اقتراح   التعلیق، واألسباب وراء وراءبإبالغ المنظمة العضو باألسباب 

وتقدیم النصیحة حسب  ،  المنظمة العضو من العضویة شطب
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العضویة، یجوز للمجلس العالمي   اشتراكفي حالة عدم دفع  .االقتضاء
 . اشتراك العضویة تأجیل سدادأن یمنح إعفاء أو 

   
ذا فشلت المنظمة العضو في االمتثال للمشورة التي قدمھا إلیھا المجلس  إ     4.4.10

العالمي أو إذا كانت المنظمة العضو غیر قادرة ألي سبب من األسباب  
على استیفاء شروط العضویة على النحو المنصوص علیھ في البندین  

حدده   الوقت الذي-أدناه في غضون إطار 10.9و  10.1.2الفرعیین 
على النحو الواجب،  لعضواتالمجلس العالمي، بعد إبالغھ إلى المنظمة ا

ینظر المجلس العالمي فیما إذا كان ینبغي إنھاء عضویتھ. تحال المسألة 
في المؤتمر العالمي القادم الذي یجوز  العضوات الكامالت العضویةإلى 

٪ من  75ة لھ بعد ذلك إنھاء عضویة المنظمة العضو بقرار یصدر بأغلبی
 .العضوات الكامالت العضویةأصوات 

  
إذا رغبت المنظمة العضو المعنیة في طلب إعادة النظر في قرار إنھاء      5.4.10

، من خالل المجلس  (استئناف) عضویتھا، یكون لھا الحق في تقدیم طعن
جتماع المؤتمر العالمي  ى العضوات الكامالت العضویة في االعالمي، إل

 التالي. ال یمكن أن یكون ھناك أي طعن آخر. 
 

 إعادة القبول في العضویة  5.10
 

  الجمعیةعضویة   القبول فيیجوز لمنظمة عضو سابقة التقدم بطلب إلعادة   1.5.10
 منتسبةویجوز إعادة قبولھا في عضویة  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

أو عضویة كاملة مع مراعاة المنظمة العضو السابقة التي تتقدم بطلب إلى  
بشرط  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في النموذج الذي یتطلبھ   الجمعیة

  إجراءبموجب  و ،المجلس العالمي المطلوب من قبلبالشكل  أن تقوم بالتقدیم
 أعاله. 4.1.10 الفرعي  البندفي المنصوص علیھ  ثنائي المراحلالقبول 

 
  األعضاءسجل  6.10

  
  : عندمـــــا   1.6.10

 
 على طلب العضویة،  یتم الموافقة 1.1.6.10

  
 یتم إنھاء أي عضویة، أو  2.1.6.10

 
تغیرات في تفاصیل أخرى مدخلة في سجل  تحدث 3.1.6.10

 .العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیة أعضاء
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العالمیة للمرشدات وفتیات  الجمعیة أعضاءتحدیث سجل على المجلس العالمي  سیعمل
 یوًما. 28الكشافة في غضون 

 
 العضویة اشتراك رسوم  7.10

 
دفع رسوم   عضاءمن المنظمات األ العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةقد تطلب  

 .العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة الجمعیةإلى  عضویة معقولاشتراك 
 

 فئات العضویة 8.10
  

 تكون ھناك فئتان من العضویة التالیة:  1.8.10
 

 عضویة كاملة؛ 1.1.8.10
 

 .منتسبةعضویة  2.1.8.10
 

 المنظمات األعضاءشروط العضویة المتعلقة بفئات   9.10
 

منظمة عضو تعمل بروح حقیقیة لحركة عضو كامل العضویة ھي   1.9.10
 المرشدات / فتیات الكشافة، والتي یجب أن تقوم بما یلي: 

 
النحو المنصوص علیھ في   )أ( البند  إثبات االلتزام بشروط العضویة على 

  ؛1.9.10 الفرعي البندوھذا  2.1.10 الفرعي
 
أن یكون لھا نظام أساسي یتضمن شروط العضویة على النحو  )ب(

وھذا البند الفرعي   2.1.10 المنصوص علیھ في البند الفرعي 
والمتطلبات األخرى المناسبة الحتیاجاتھا، والتي یجب   1.9.10

تقدیمھا والموافقة علیھا من قبل المجلس العالمي وإعادة تقدیمھا  
 للموافقة علیھا كلما تم تعدیلھ؛ 

 
 وضع أموالھا وأصولھا لتنفیذ األشیاء ولیس لصالح أي شخص؛  )ج(

 
مرشدات/ فتیات الكشافة أو أي اسم مناسب  اعتماد اسم بما في ذلك  )د(

آخر معتمد من قبل المجلس العالمي واعتماد طریقة حركة  
 المرشدات/ فتیات الكشافة؛

 
خاضعًا ووفقًا للمتطلبات المتعلقة بحقوق الطبع والنشر / حقوق   )ه(

نبات الملكیة الفكریة وفقًا لما یقرره المجلس العالمي ، تبنّى ورقة 
 ؛ شعارھاالبرسیم الثالثیة في 
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منظمة   )و( البلد  لدیھا  احتیاجات  تناسب  مع  أعضائھ  احتیاجاتو،   ،

 مراعاة أن لدیھا ما یلي: 
  

o  ھیئة مركزیة مسؤولة تمثل تمثیًال حقیقیًا جمیع
  ؛شدات / فتیات الكشافة داخل البلدالمر

 
o  لدیھا برنامج یستخدم طریقة حركة المرشدات/ فتیات

الكشافة، وھو مصمم لتلبیة احتیاجات الفتیات  
والشابات من مختلف الفئات العمریة، ولھا قیادة كافیة  

 ج تدریبي مناسب؛ وبرنام
 

o   لدیھا سیاسات وخطط سلیمة لمواصلة التطویر
واإلدارة والتمویل، على أساس التقییم الذاتي  

 المستمر؛
تحمل نصیبھا من المسؤولیة كمنظمة عضو بما في ذلك المشاركة في طریقة  )ز(

 العمل اإلقلیمیة على النحو المنصوص علیھ في النظام األساسي. 
 

رسوم العضویة المتفق  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة تدفع سنویًا إلى  )ح(
علیھا مسبقًا بحلول وقت المؤتمر العالمي. تكون رسوم العضویة المناسبة مستحقة 

 كانون الثاني /ینایر في السنة التالیة للقبول في العضویة.  1الدفع سنویًا اعتباًرا من 
 

 
منظمة وطنیة تستوفي الشروط   يھ  المنظمة العضو المنتسبة  2.9.10 

البند  باستثناء فیما یتعلق ب 1.9.10 البند الفرعيالواردة في 
 . حیث مطلوب منھا قدر أقل من التطور(و) ،  1.9.10 الفرعي

 
 والمنتسبة حقوق ومسؤولیات وامتیازات العضویة الكاملة  10.10
 

 ھي كما یلي:  والمنتسبةحقوق ومسؤولیات وامتیازات العضویة الكاملة 
 

 
العضوات  و اتالمنتسب  لعضوات(ا لجمیع   وامتیازإنھ حق ومسؤولیة  1.10.10

 )، على سبیل المثال ال الحصر، في ما یلي: الكامالت العضویة
 

في الحفاظ على شروط العضویة على النحو المنصوص علیھ  )أ(
 10.9و  10.1.2البندین الفرعیین 
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المشاركة في المؤتمر العالمي والمؤتمرات اإلقلیمیة ذات الصلة،   )ب(
 ؛اتصویت التي تتناسب مع فئة عضویتھوممارسة حقوق ال

 
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیةالمساھمة في سیاسة  )ت(

 التي وضعھا المجلس العالمي؛ 
 

 ؛14 للمادة ترشیح أشخاص للعمل في المجلس العالمي وفقًا  )ث(
 

ترشیح أشخاص من داخل إقلیمھم للعمل في اللجان اإلقلیمیة خاضعًا  )ج(
  ؛14 للمادة 

 
 تقدیم أسماء األشخاص إلمكانیة تعیینھم في اللجان؛  )ح(

 
  العالمي؛ مساھمات یوم الذكرى العالمي ویوم الذكرىتعزیز  )خ(

 
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ الجمعیةالمشاركة في تجمعات  )د(

 

 دعم واستخدام المراكز العالمیة؛ )ذ(
 

دعم واستخدام خدمات المكتب العالمي، وإذا تم إنشاؤه، مكتبھا  )ر(
 اإلقلیمي على النحو المحدد في اللوائح الداخلیة؛

 

 استالم المنشورات والوثائق الصادرة عن المكتب العالمي،  )ز(
 

 للنظر فیما یلي:
 

 التعدیالت المقترحة على ھذا النظام األساسي واللوائح الداخلیة، )س(
 

 للتصویت على ما یلي: 
 

تقریر الثالث سنوات والتقاریر األخرى المقدمة من المجلس   )ش(
 العالمي؛

 

منظمة العضویة للعمل ك تن العضوات كامالالدعوات الواردة م )ص(
 ضیفة للمؤتمر العالمي. م

 
 

باإلضافة إلى الحقوق والمسؤولیات واالمتیازات المنصوص علیھا في      2.10.10
أعاله، فإن من حق ومسؤولیة وامتیاز   10.10.1البند الفرعي

 بما یلي:  نَّ مالعضوات  الكامالت العضویة أن یق
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  البند الفرعي األعضاء بموجبعلى عضویة المنظمات  موافقةال )أ(
  و ؛4.1.10
 

في  العضویةت كامال واتكعض االعتراف بالعضوات المنتسبات )ب(
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة وفقًا للبند الفرعي 

 ؛10.1.4
 

 اتمنتخبینات أم نَّ انتخاب األشخاص للعمل في المجلس العالمي بصفتھ )ت(
  ؛1.1.14وفقًا للبند الفرعي 

 
 للعمل في اللجنة اإلقلیمیة؛  نَّ انتخاب أشخاص من داخل إقلیمھ   (د)

 
والسیاسة المالیة العامة  المدققة اعتماد المیزانیة والحساباتالتصویت على    (ھـ)

 بند الفرعيال بموجبالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیةوخطط 
  ؛7.4.4.11

 
 تقدیم دعوات للعمل كمنظمة مضیفة الجتماعات  ) و(

  المؤتمر العالمي؛             
 

 العالمیة  الجمعیةالمشاركة الكاملة في حیاة وعمل  (ز) 
  للمرشدات وفتیات الكشافة.             

 
ال یجوز للمجلس العالمي أن یغیر بشكل مباشر أو غیر مباشر الحقوق     3.10.10

 العضویة.بأو االلتزامات المرتبطة بفئة 
 

 المنظمات األعضاءقرارات  11
 

 األحكام العامة  1.11
 

البند باستثناء تلك القرارات التي یجب اتخاذھا بطریقة معینة كما ھو موضح في 
  الجمعیةاتخاذ قرارات في  عضاءألمنظمات الل، یمكن ھذه المادةمن   4.11 الفرعي

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة إما بالتصویت في اجتماع عام كما ھو منصوص 
كتابي على النحو المنصوص   أو بقرار،  دةھذه المامن   2.11 البند الفرعيعلیھ في 
 . ھذه المادةمن   3.11 البند الفرعيعلیھ في 

 اتخاذ قرارات عادیة بالتصویت  2.11
 

، یمكن اتخاذ أي قرار من قبل المنظمات  ھذه المادةمن   4.11 البند الفرعي بموجب
قرار في  تمریر الالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة عن طریق  الجمعیةفي  عضاءألا
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اجتماع عام. یتم تمریر مثل ھذا القرار بأغلبیة بسیطة من األصوات المدلى بھا في 
االجتماع (بما في ذلك األصوات المدلى بھا عن طریق البرید أو االقتراع بالبرید  

 .اإللكتروني)
 

 قرار كتابي بدون اجتماع عام واسطة اتخاذ قرارات عادیة ب 3.11
 

الذي تم  ، القرار الكتابي  ھذه المادةمن   4.11  لبند الفرعيا بموجب  1.3.11
كان من    تيال عضاءألجمیع المنظمات امن قبل بأغلبیة بسیطة  إقراره

التصویت علیھ لو تم اقتراحھ في اجتماع عام، یكون ساري   احقھ
 المفعول، شریطة ما یلي: 

 
  المنظمات إرسال نسخة من القرار المقترح إلى جمیع  1.1.3.11

 المؤھلة للتصویت ؛ و   األعضاء
 

 المنظمات األعضاءأغلبیة بسیطة من  أن تبدي 2.1.3.11
موافقتھا على القرار في وثیقة أو وثائق یتم استالمھا  

یوًما بدًءا من تاریخ   28في المكتب الرئیسي خالل 
الوثیقة التي   علىبالتنفیذ یجب المصادقة . التعمیم

عضو وفقًا إلجراءاتھا المعتادة ال منظمة ال توضح موافقة
العالمیة   الجمعیةأو بأي طریقة أخرى تحددھا  

 .للمرشدات وفتیات الكشافة
 

منظمة عضو أو   أوضحتیمكن أن یتضمن القرار الكتابي عدة نسخ    2.3.11
 أكثر موافقتھا علیھ.

 
التي ھي   المنظمات األعضاء تقتصر أھلیة التصویت على القرار على       3.3.11

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في تاریخ   الجمعیةبمنظمات أعضاء 
 أعاله. 1.1.3.11  للبند الفرعيألول مرة وفقًا  المقترحتعمیم 

  
العالمیة   الجمعیةبالمنظمات األعضاء  ٪ من30یجوز لما ال یقل عن   4.3.11

 مقترح  إعدادللمرشدات وفتیات الكشافة أن تطلب من المجلس العالمي 
قرار كتابي  واسطة ببشأنھ من قبل المنظمات األعضاء التخاذ قرار 

 بدون اجتماع عام. 
 

في أقرب وقت مثل ھذا الطلب لاالمتثال یجب على المجلس العالمي   5.3.11
 لھ إذا:  ھیوًما من تلقی 60ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز 
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أو كیدیًا وال یتضمن نشر مواد   أھوًجالیس  المقترح كان 1.5.3.11

 تشھیریة؛ 
 

یتم تفعیلھ  یمكن أن بوضوح كاٍف حتى  المقترحذكر تم  2.5.3.11
 و؛ المنظمات األعضاءإذا وافقت علیھ 

 
إذا تمت   تأثیر للمقترح بشكل قانونيیمكن إعطاء  3.5.3.11

 .المنظمات األعضاءالموافقة علیھ من قبل 
 

على   ھذه المادةمن   3.3.11إلى  1.3.11 من تنطبق البنود الفرعیة       6.3.11
 .المنظمات األعضاءعلى طلب  امقدم بناءً  مقترحأي 

 
 القرارات التي یجب اتخاذھا بطریقة معینة  4.11

 
من ھذا   32  للمادةیجب اتخاذ أي قرار بتعدیل ھذا النظام األساسي وفقًا   1.4.11

 النظام األساسي (تعدیل النظام األساسي). 
 

العالمیة للمرشدات وفتیات   الجمعیةیجب اتخاذ أي قرار بإنھاء أو حل   2.4.11
 . أو الحل) الطوعي نھاءمن ھذا النظام األساسي (اال  33الكشافة وفقًا للمادة 

 
العالمیة للمرشدات    الجمعیة مسؤولیاتیجب اتخاذ أي قرار لدمج أو نقل  3.4.11

  االعتباریة المتحدةأو أكثر من المنظمات الخیریة  ةوفتیات الكشافة إلى واحد
 . 2011وفقًا ألحكام قانون الجمعیات الخیریة لعام 

 
كقرارات   العضویة كامليالمنظمات األعضاء یتم تمریر جمیع قرارات   4.4.11

  البند الفرعيعادیة باستثناء الحاالت التي تتطلب أغلبیة مختلفة بموجب ھذا 
٪ من  75یجب اتخاذ القرارات التالیة بقرار یصدر بأغلبیة و. 4.11

  للجمعیةفي اجتماع عام  األعضاء كاملي العضویةالمنظمات أصوات 
 :العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 
العالمیة للمرشدات   الجمعیةسیاسة واستراتیجیة ومعاییر     1.4.4.11

 وفتیات الكشافة؛
   

الخطوط العامة للسیاسة التي سیتبعھا المجلس العالمي بین      2.4.4.11
 اجتماعات المؤتمر العالمي التي تعقد كل ثالث سنوات؛
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للبند  عند التصدیق على طلبات االنضمام إلى العضویة وفقًا     3.4.4.11
بما في ذلك طلبات  ،  4.4.1.10و  2.4.1.11  الفرعي

نَّ عضوات في أن یصبح اتالراغب العضوات المنتسبات
 تغییر الكیانات؛  العضویة وكامالت 

 
   4.10 للبند الفرعيإنھاء العضویة وفقًا   4.4.4.11

   
  ؛5.10  للبند الفرعيإعادة االنضمام إلى العضویة وفقًا   5.4.4.11

 
 عند إجراء تعدیالت على اللوائح الداخلیة؛   6.4.4.11

 
عند اعتماد السیاسة المالیة العامة وخطط جمع وإدارة أموال   7.4.4.11

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة للسنوات الثالث   الجمعیة
 فترة أخرى متفق علیھا؛لأو  التالیة

 
تغییرات على األشخاص المسموح لھم بحضور    8.4.4.11 عند إجراء 

 .ي بما في ذلك ما یتعلق بالمراقباتالمؤتمر العالم
 

لتجنب الشك ، یمكن اتخاذ قرار یتطلب أغلبیة أعلى ، على النحو المبین      5.4.11
كتابیًا باتباع اإلجراء المنصوص علیھ في البند   4.4.11في البند الفرعي 

٪ من جمیع المنظمات  75، باستثناء أن األغلبیة ذات الصلة ستكون    3.11
 اجتماع عام. األعضاء التي كان یحق لھا التصویت علیھ لو تم اقتراحھ في

 
 للمنظمات األعضاء االجتماعات العامة  12

 
 أنواع االجتماعات العامة  1.12

 
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة اجتماعًا عاًما یُشار إلیھ باسم المؤتمر   الجمعیةتعقد 

خالل أي  على األقل العالمي باإلضافة إلى أي اجتماعات عامة أخرى مرة واحدة 
. یجب  الداعیة لھفترة ثالث سنوات، ویكون االجتماع كما ھو محدد في اإلشعارات 

أن تتضمن األعمال التي سیتم التعامل معھا في المؤتمر العالمي الدعوات الواردة من  
ملخص المیزانیة   وتقدیمللمؤتمر العالمي،  مضیفةللعمل كمنظمة  المنظمات األعضاء

المعنیة، والنظر في السیاسة المالیة  الخاصة بالفترة مومیة المدققة والحسابات الع
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیةمة وخطط جمع وإدارة أموال العا

والتقاریر  الفترة الثالثیةفترة أخرى متفق علیھا، وتقریر لأو  التالیةللسنوات الثالث 
المجلس العالمي على   أعضاءاألخرى المقدمة من المجلس العالمي، وانتخاب وتعیین 
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أخرى للمنظمات  اجتماعات عامة وز عقد یجو. 14 المادةالنحو المطلوب بموجب 
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في أي وقت. الجمعیةباألعضاء 

  
 یجب أن تعقد جمیع االجتماعات العامة وفقاً لألحكام التالیة.

 
 الدعوة لعقد اجتماعات عامة 2.12

 
 المجلس العالمي:     1.2.12

 
العالمیة   للجمعیةالنعقاد المؤتمر العالمي  أن یدعویجب  1.1.2.12

من   1.12  للبند الفرعيللمرشدات وفتیات الكشافة وفقًا 
في إشعار االجتماع؛  ، وتحدیده على ھذا النحو ھذه المادة

 و 
 

یجوز لھ الدعوة النعقاد أي اجتماع عام آخر للمنظمات  2.1.2.12
 .في أي وقت عضاءألا

 
أن یدعو إلى انعقاد اجتماع عام للمنظمات   المجلس العالميیجب على     2.2.12

في أقرب وقت  لعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافةا الجمعیةب عضاءألا
 یوًما، إذا:  60ممكن ولكن في موعد ال یتجاوز 

 
المنظمات  عدد ام بذلك من نصف ــا للقیــطلبً تلقى 1.2.2.12

  ؛ واألقلعلى  1+ األعضاء
 

الطبیعة العامة للعمل الذي سیتم التعامل   یوضح الطلب كان 2.2.2.12
من قبل المنظمة   التصدیق علیھمعھ في االجتماع، ویتم 

 . المقدمة للطلب عضاءأل(المنظمات) ا
 

قد یتضمن أي طلب من ھذا القبیل تفاصیل قرار قد یتم اقتراحھ بشكل   3.2.12
 قصد اقتراحھ في االجتماع. صحیح، ویُ

 
، وأال یكون  تشھیریًا  إذا كان قانونیًابشكل صحیح  یمكن فقط اقتراح قرار  4.2.12

 أو كیدیًا. أھوًجاأو 
 

جتماع عام الدعوة الإذا فشل المجلس العالمي في االمتثال لھذا االلتزام ب  5.2.12
التي طلبت  المنظمات األعضاء، فإن المنظمات األعضاء على طلب  ابناءً 

 . نفسھاب االجتماع قد تدعو إلى انعقاد اجتماع عام
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أو    2.2.12 ینالفرعی  دینبموجب البن المدعو لھعام الجتماع االیجب عقد    6.2.12
التاریخ الذي طلبت فیھ   منأشھر   4في موعد ال یتجاوز  5.2.12

 انعقاد االجتماع ألول مرة.  المنظمات األعضاء
 

الكشافة أي نفقات  العالمیة للمرشدات وفتیات  الجمعیةیجب أن تعوض      7.2.12
التي تدعو إلى انعقاد اجتماع عام  المنظمات األعضاء  معقولة تكبدتھا

نعقاد االجتماع على النحو  العالمي في الدعوة ال بسبب فشل المجلس 
 . الواجب

  
 انعقاد االجتماعات العامةإشعار  3.12

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

 الداخلیة.  للوائحیوًما كامًال على األقل ووفقًا  60 قبلبإشعار 
 

المنظمات   ٪ من جمیع 90إذا تمت الموافقة من قبل ما ال یقل عن   2.3.12
اقتراح أي   یمكنالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة،  الجمعیةب األعضاء

  البند الفرعيمتطلبات  ءاستیفا حتى إذا لم یتمالجتماع قرار وإقراره في ا 
عندما تكون فترة   البند الفرعي. ال ینطبق ھذا ھذه المادةمن  1.3.12

من ھذا النظام   مادة أخرىاإلشعار المحددة مطلوبة بشكل صارم بموجب 
أو اللوائح   2011األساسي، أو بموجب قانون الجمعیات الخیریة لعام 

 العامة. 
 

أي اجتماع عام (بما في ذلك المؤتمرات العالمیة) یجب  بانعقاداإلشعار     3.3.12
 أن:

  
 یحدد وقت وتاریخ االجتماع؛ 1.3.3.12

 
والذي ال یلزم   (العنوان الذي سینعقد فیھ االجتماع یحدد 2.3.3.12

 ؛ )مادیًا أن یكون عنوانًا
في   تمریرھا المطروحة لیتمتفاصیل القرارات  یوضح 3.3.3.12

االجتماع، والطبیعة العامة ألیة أعمال أخرى یتم التعامل 
یجوز تقدیم  ،معھا في االجتماع. في حالة المؤتمر العالمي

قرارات إضافیة في المؤتمر العالمي بما یتماشى مع  
 . القواعد اإلجرائیة

 



27 
 

تعدیل النظام األساسي أو  ل سیتم النظر في مقترحإذا كان  4.3.3.12
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  للجمعیةاللوائح الداخلیة 
  تضمین نص التعدیل المقترح؛ و یتمفي االجتماع، 

 
  - انعقاد المؤتمرات العالمیة اتمع إشعار  - تضمین 5.3.3.12

ملخص المیزانیة العمومیة المدققة والحسابات للفترة  
لالنتخاب أو   اتاألشخاص المرشحعن لمعنیة، وتفاصیل ا

تفاصیل حول مكان العثور   ، أواتأمینإعادة االنتخاب ك
  لجمعیةل اإللكتروني موقعال على  تلك التفاصیلعلى 

بذلك   إذا كان مسموًحاالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.
 ). (استخدام االتصاالت اإللكترونیة 26لمادة ابموجب 

 
إثبات أنھ تمت عنونة المغلف الذي یحتوي على اإلشعار بشكل صحیح      4.3.12

 ةاإللكترونی النسخةودفع أجرة البرید مسبقًا وإرسالھ بریدیًا؛ أو أن 
یكون دلیالً قاطعًا على أن  سلإلشعار تمت عنونتھ بشكل صحیح وإرسالھ، 

ساعة من إرسالھ   48عد یعتبر اإلشعار قد تم تسلیمھ ب واإلشعار تم تقدیمھ. 
 . عبر اإلنترنتبریدًیا أو

 
إغفال إرسال إشعار اجتماع بشكل عارض لشخص یحق لھ تلقي اإلشعار،     5.3.12

 مال ووقائع ذلك االجتماع. عاالجتماع ، ال یبطل أأو عدم تلقیھ إلشعار 
 

 رئاسة االجتماعات العامة بما في ذلك المؤتمرات العالمیة  4.12
 

أو  عضًوا من بین أعضائھعام یعین المجلس العالمي في اجتماعھ السابق لالجتماع ال
  أعضائھبین  من  تیناثنو ، ةكون رئیسلت المجلس العالمي  علیھ أي شخص آخر یوافق

المقبل. إذا تمت الدعوة النعقاد االجتماع العام في  العام الجتماع للرئیسة ل  نلتكونا نائبتی
و   ةغضون مھلة قصیرة أو ألي سبب من األسباب لم یقم المجلس العالمي بتعیین رئیس

تنتخب المنظمات األعضاء بالجمعیة  ، المقبللالجتماع العام  ةالرئیس نائبتيأو  /
 إحدىو / أو  ةفي االجتماع العام رئیسً  اتلحاضرالعالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ا

 االجتماع.  لیترأسن ةالرئیس نائبتي
 

 النصاب القانوني في االجتماعات العامة بما في ذلك المؤتمرات العالمیة  5.12
 

  الجمعیة ب عضاءألفي أي اجتماع عام للمنظمات ا أعمالال یجوز إجراء أي   1.5.12
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ما لم یتوفر النصاب القانوني عند بدء  

 االجتماع.
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التي    المنظمات األعضاءالنصاب القانوني في االجتماعات العامة ھو ثلث     2.5.12
مداولتھا.   تتم  التي  األعمال  على  التصویت  لھا  یكون ویحق  جلسة  لكل 

القانوني ھو نصف   االجتماع    المنظمات األعضاء الحاضرة  عدد النصاب 
 التصویت على األعمال في تلك الجلسة. نَّ یحق لھالالتي و ،1 +العام 

 
االجتماع على أنھا   واحد یحضرتُحسب المنظمة العضو التي یمثلھا شخص   3.5.12

  . 7.12وفقًا للبند الفرعي  ،حاضرة
 

فیمكن لالجتماع النصاب القانوني في أي وقت خالل االجتماع، لم یتوفر إذا   4.5.12
  یمكنھ أخذ ولكن ال  ،یناقش القضایا ویقدم توصیات إلى المجلس العالمي أن

المنظمات  أي قرارات. إذا كانت القرارات مطلوبة ویجب أن یتخذھا اجتماع  
 ، فیجب تأجیل االجتماع دون اتخاذ قرار. األعضاء

 
 التصویت في الجلسات العامة  6.12

 
قرار بخالف     1.6.12 في    ذلكیتم اتخاذ أي  التي    4.11  البندالمندرج  (القرارات 

یجب اتخاذھا بطریقة معینة) بأغلبیة بسیطة من األصوات المدلى بھا في  
االجتماع. لكل منظمة عضو صوت واحد ما لم ینص على خالف ذلك في 

 حقوق فئة معینة من العضویة بموجب ھذا النظام األساسي. 
 
 

الذي     2.6.12 القرار  طرحھیُتخذ  بِ   في اجتماعللتصویت    یتم    دّ عَ برفع األیدي أو 
خالل  األصوات   نظام  من  باستخدام  إجراؤه  (یمكن  محسوب  تصویت 

 .تصویت إلكتروني)
 

 المنظمات األعضاءتمثیل  7.12
 

ض    1.7.12 اتفِوّ القرار  المنظمة  اتخاذ  لعملیة  وفقًا  بھا  المعتادةلعضو،  ، الخاصة 
حسب األصول وفقًا    شخصیة ُمعینةأو    ةالرئیسی  ةندوبالم   كونلت(  شخصیة

كممثل3.7.12  بندلل للعمل  عام    ة)  اجتماع  أي  في  العالمیة    للجمعیة لھا 
 الداخلیة.   ات وفتیات الكشافة وفقًا للوائحللمرشد 

 
أن    ،أعاله  1.7.12    للبند الفرعيبالتصرف وفقًا    ةضفوَّ المُ   ،ةیحق للممثل   2.7.12

تمارسھا    مارست التي یمكن أن  نیابة عن المنظمة العضو  نفس السلطات 
في   فردي  كعضو  العضو  وفتیات    الجمعیةالمنظمة  للمرشدات  العالمیة 

  الكشافة.
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حضور اجتماع عام أو أداء أي  على  ة الرئیسی ةفي حالة عدم قدرة المندوب    3.7.12
في تمثیل المنظمة العضو، یتعین   ةالرئیسی ةمھام أخرى مطلوبة من المندوب

، الخاصة بھا  على المنظمة العضو المعنیة، وفقًا لعملیة اتخاذ القرار المعتادة
ھذا  تقدم إشعاًرا بلھا، ویجب أن    ةللتصرف كممثل  شخصیة أخرىتفویض  
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بالشكل الذي تحدده   الجمعیةإلى  التعیین  
من وقت آلخر. ولتجنب الشك، لمرشدات وفتیات الكشافة العالمیة ل الجمعیة

حال في  المندوبتمكّ   فإنھ  العام    ةالرئیسی  ةن  االجتماع  حضور  من  الحقًا 
یتم   ىخر ة أاألولویة على أي ممثل ةالرئیسی ةالمعني، یكون لصوت المندوب

 .للحضور مكانھا اتعیینھ
 

  االجتماعات العامة الحضور والتحدث في    8.12
  

عندما یكون   عام ممارسة حق التحدث في اجتماع قادًرا على الشخص یكون    1.8.12
،   ذلك الشخص في وضع یسمح لھ بالتخاطب مع جمیع الحاضرین لالجتماع

أي معلومات أو آراء لدى ھذا الشخص بشأن  معبًرا عن ، أثناء االجتماع
  أعمال اإلجتماع.

  
 عندما:  عام ة حق التصویت في اجتماعممارس قادًرا على الشخص یكون   2.8.12

  
التصویت 1.2.8.12  على  قادًرا  الشخص  ذلك  أثناء   یكون   ،

في  االجتماع للتصویت  المطروحة  القرارات  على   ،
  ، و االجتماع

 
في  2.2.8.12           في االعتبار  ذلك الشخص  یمكن أن یؤخذ تصویت 

الذین  نفس الوقت مع أصوات جمیع األشخاص اآلخرین  
یحضرون االجتماع ، عند تحدید ما إذا كان سیتم تمریر  

    مثل ھذه القرارات والموافقة علیھا أم ال.
 

یجوز للمجلس العالمي اتخاذ أي ترتیبات یراھا مناسبة لتمكین الحاضرین     3.8.12
. قد یشمل  في التحدث أو التصویت فیھ حقوقھم من ممارسة عام في اجتماع
عبر  عام الترتیبات الالزمة لحضور المنظمات األعضاء إجتماعذلك اتخاذ 

، شریطة أن یتمكن   التلفزیون أو الوسائل اإللكترونیة أو االفتراضیة األخرى
،  أنفسھم بشكل آمن عن جمیع الحاضرین عن بعد من التعریف

واإلدالء بأصواتھم عبر اإلنترنت أو   وقائع االجتماع ، ومتابعة
من قبل الجمعیة العالمیة للمرشدات   مقبولة ذلك تكونخالف  أخرى بطریقة

یجب على المجلس العالمي النظر في اتخاذ ترتیبات  وفتیات الكشافة.
للحضور عن بعد فقط في ظروف استثنائیة ، مع األخذ في االعتبار الفوائد  

 األوسع للمشاركة وجھًا لوجھ للمنظمات األعضاء وللحركة ككل.
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ما إذا كانت أي  من المھم ، لیس عام لحضور في اجتماععند تحدید ا  4.8.12
في نفس المكان   تحضره أو أكثر من المنظمات األعضاء منظمتین عضوین

  مع بعضھا البعض.
  

تواجد شخصان أو أكثر لیسوا في نفس المكان مع بعضھم البعض في   عند   5.8.12
م (أو من المقرر  وكان لدیھ على ھذا النحو ، إذا كانت ظروفھم عام ، اجتماع

أن یكون لدیھم) حق التحدث والتصویت في ذلك االجتماع  
  قادرین) على ممارسة ذلك الحق. (أو سیكونون قادرون فإنھم ،

 

 
 تأجیل االجتماعات  9.12   

 

تم  طلب ذلك إذا تالنصاب القانوني (و المستوفيبموافقة االجتماع  ةیجوز للرئیس
ال یجوز  واالجتماع) تأجیل االجتماع إلى وقت و / أو مكان آخر.  توجیھھا من قبل
التعامل   لیتماألعمال التي كان تلك في اجتماع مؤجل باستثناء  أعمالالتعامل مع أي 

 .معھا بشكل صحیح في االجتماع األصلي
 

 المجلس العالمي  13
 

 وظائف وواجبات المجلس العالمي  1.13
 

 ،العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الجمعیةیتولى المجلس العالمي إدارة شؤون 
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة. من  الجمعیةلھذه الغایة جمیع سلطات یمارس و

 قوم بما یلي: تات كل عضو في المجلس العالمي أن واجب
یات  العالمیة للمرشدات وفت لجمعیةل  أمینةممارسة سلطاتھا وأداء وظائفھا ك  1.1.13

بحسن نیة أنھا من المرجح أن تعزز أغراض    الكشافة بالطریقة التي تقرر
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ و   الجمعیة

 
ظروف  لل  مناسبةومھارة    حرصتمارس، في أداء تلك الوظائف، ما یلزم من     2.1.13

  :على وجھ الخصوص ما یلي مع مراعاة
 

 ؛  ھا تمتلكھابأن تقرأي معرفة أو خبرة خاصة تمتلكھا أو  1.2.1.13
 

كعضو في المجلس العالمي في سیاق عمل   كانت تعملإذا  2.2.1.13
تكون محیطة بأي معرفة أو خبرة خاصة من  أن أو مھنة، 

المعقول توقعھا من شخص یتصرف في سیاق ھذا النوع  
 من األعمال أو المھنة. 

 
العالمي  إنھ    3.1.13 یقوم  من واجب المجلس   المنظمات األعضاءإبالغ جمیع  أن 

 مباشرة بالقرارات المتخذة في الوقت المناسب. 
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 (الوصایة)  االستئماناألھلیة للحصول على  2.13
 

 المجلس العالمي شخًصا حقیقیًا. ب كون كل عضوت یجب أن   1.2.13
 

 كعضو في المجلس العالمي إذا: ال یجوز تعیین أي شخص   2.2.13
 

 سنة؛ أو 16كانت تحت سن  1.2.2.13
 

المنصب بموجب أحكام  ھذا إذا توقفت تلقائیًا عن شغل  2.2.2.13
  .7.1.16 البند

 
عمل كعضو في المجلس العالمي سواء عند  ت أن  ألي شخصیةال یحق   3.2.13

تعیین حتى تُقر صراحةً، بأي طریقة یقررھا الإعادة  عندالتعیین أو 
 المجلس العالمي.بالمجلس العالمي، بقبولھا منصب عضو 

  
 المجلس العالمي  أعضاءعدد  3.13

 
الحد األقصى   و ،اتإقلیمی تسائیور اتمنتخب یناتیتألف المجلس العالمي من أم

ینات  شر یتكون من اثني عشر من األمالمجلس العالمي ھو سبعة ع أعضاءلعدد 
 .اتإقلیمی تسائیوخمسة ر اتالمنتخب

 
 المجلس العالمي  أعضاءتعیین  14

 
   اتالمنتخب یناتاألم 1.14

 
المنظمات األعضاء بقرار عادي من  ةً منتخب أمینةیتم انتخاب اثني عشر   1.1.14

  .المنظمات األعضاء التي تقدمھا اتمن قائمة المرشح العضویة كاملي
 

كون  تلعضویة المجلس العالمي، یجب أن  ةمؤھل یةشخصكون التلكي    2.1.14
 في منظمة عضو.  كون عضوتخبرة واسعة وأن  تذا یةشخص ةالمرشح

 
؛ خارج بالدھمن داخل أو  اتترشیح مرشح عضاءألیجوز للمنظمات ا   3.1.14 نَّ

 . منتخبات أمیناتك لیتم انتخابھن
  

  ،مباشرةً  في الظروف التي ال یتم فیھا الترشیح من قبل المنظمة العضو   4.1.14
تنتمي  على إذن المنظمة العضو التي بالحصول لمي المكتب العا سیقوم

 .قبل قبول الترشیح لالنتخاب، ةالمرشح إلیھا
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األقل  امرأتین على  عشر، بقدر اإلمكان   االثني اتالمنتخب یناتاألمشمل ت وس    5.1.14

 دون سن الثالثین وقت االنتخاب. 
 

إذا كانت قائمة المرشحین لالنتخاب للمجلس العالمي ال تفي بالمعاییر الواردة    6.1.14
إضافیة  ، فإن المجلس العالمي سیصدر دعوة لتقدیم ترشیحات  14.1.5في 

من قبل المنظمات األعضاء قبل الموعد النھائي الذي یحدده المجلس العالمي.  
بعد المؤتمر العالمي وظھرت   14.1.5إذا لم یتم استیفاء المعاییر الواردة في 

وظیفة شاغرة ، فیجوز لمجلس اإلدارة استخدام األحكام الواردة في البند  
 .لضمان استیفاء المعاییر بقدر اإلمكان 14.4

 
   اتاإلقلیمیلرئیسات ا 2.14

 
لجان اإلقلیمیة الخمس،  ال ئیساتر  نَّ یشكل التيال اتاإلقلیمی تسائیعمل الرت  1.2.14

اإلقلیمیة وفقًا لوثیقة السیاسة اإلقلیمیة، في المجلس   نَّ من قبل لجنتھات المنتخب
 العالمي. 

 
عن طریق التصویت أو االقتراع المحسوب  الرئیسات اإلقلیمیات  یتم انتخاب    2.2.14

(الذي یمكن إجراؤه باستخدام نظام التصویت اإللكتروني) في االجتماع الذي  
للجنة   اتالمنتخب  األعضاء یعقد كل ثالث سنوات للمؤتمر اإلقلیمي من أولئك 

 .اإلقلیمیة
 

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة أو منظمة   لجمعیةافي  ةكون موظفتال یجوز أن  3.14
 . ةإقلیمیةً أو رئیس ةً منتخب نةً أمی ةعضو

 
 الوظائف الشاغرة بالمجلس العالمي  4.14

 
في حالة وجود وظائف شاغرة في المجلس العالمي بسبب استقالة أو عزل   

   یجب ملء ھذه الشواغر بالطریقة التالیة:، أعضائھأو وفاة أي من 
 

یتم ملء الشواغر التي تحدث بین األمینات المنتخبات من األشخاص     1.4.14
المعتمدات ، بشرط أنھ إذا كان ھذا اإلجراء سینتج عنھ الھبوط عن الحد  

  للمجلس یجوز ،،  5.1.14األدنى من المعاییر المنصوص علیھا في البند 
ملء ھذه الشواغر عن طریق تعیین عضو بدیل أو أكثر للوفاء  بدالً  العالمي

 بالمعاییر الدنیا بقدر المستطاع عملیًا حتى بدء المؤتمر العالمي التالي ؛ 
 

الشخصیة التي ستمأل ھذا الشاغر عضًوا في المجلس العالمي حتى   تظل2.4.14 
المؤتمر العالمي التالي . وإذا كان المؤتمر العالمي التالي قبل أقل من عام 

 .واحد ، فستكون مؤھلة لالنتخاب بصفة أمینة منتخبة
 



33 
 

رؤساء اللجان اإلقلیمیة المعنیة.  من قبل نواب یتم ملء الشواغر التي تحدث بین   3.4.14
حتى   اتھؤالء في المجلس العالمي كعضوات مصوت  ةالرئیس  ائبات ظل ن تو

 اإلقلیمیة.  نَّ نھایة مدة لجنتھ 
 

 
 أعضاءفي تجاوز عدد  تعیینھا ال یجوز تعیین عضو في المجلس العالمي قد یتسبب 5.14

 . أعضائھكحد أقصى لعدد  یتم تحدیدهالمجلس العالمي ألي عدد ثابت 
  

 ست سنوات تتقاعد في نھایتھا.  فترةیتم تعیین كل أمینة منتخبة ل   6.14
 

ثالث سنوات تتقاعد في نھایتھا وتكون مؤھلة إلعادة   فترةیتم تعیین كل رئیسة إقلیمیة ل 7.14
 ثالث سنوات أخرى من قبل لجنتھا اإلقلیمیة وفقًا للوائح الداخلیة.  فترةانتخابھا ل

 
یجوز ألي عضوة في المجلس العالمي أن تعمل  ال 10.14و 4.14 مع مراعاة البندین    .148

إقلیمیة  لمدة تزید عن ست سنوات. ولتجنب الشك، یتم تضمین أي وقت تقضیھ كرئیسة 
 عند حساب الفترة التي عملت فیھا كعضوة في المجلس العالمي. 

 
فیما یتعلق باألمینات المنتخبات والرئیسات اإلقلیمیات ، تُحسب ست سنوات بالرجوع  149.

إلى المؤتمر العالمي ذي الصلة أو المؤتمر اإلقلیمي ذي الصلة الذي تم انتخابھن فیھ. 
د مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقلیمي في الدورة العادیة التي  في الحاالت التي یتعذر فیھا عق

تعقد كل ثالث سنوات ، تظل األمینات المنتخبات والرئیسات اإلقلیمیات في مناصبھن  
 إلى أن یتسنى إجراء االنتخابات ، بتوجیھ من المجلس العالمي 

  
 

 المجلس العالمي الجدد ألعضاءمعلومات  15
 

  أو قبل تعیینھا ما یلي:  عندالمجلس العالمي، ب ةعضو جدیدسیتیح المجلس العالمي لكل 
 

 نسخة من ھذا النظام األساسي وأي تعدیالت أدخلت علیھ؛ 1.15
 

 نسخة من اللوائح الداخلیة وأي تعدیالت أدخلت علیھا؛ و  2.15
 

وآخر  ألمینات الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، سنويتقریر نسخة من آخر  3.15
 . مالیةف حسابات كش

 
 

   المجلس العالمي  أعضاءتقاعد وعزل  16
 

 توقف عضو المجلس العالمي عن شغل المنصب إذا: ت 1.16
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االستئناف المنصوص علیھ في اللوائح   حق جراءوفقًا إل قرر المجلس العالمي    1.1.16
الداخلیة والمكمل بالسیاسات واإلجراءات التي قد تكون ساریة من وقت آلخر  

من   عزلھا   المصوتات الحاضراتبأغلبیة ثلثي الداخلیة،  للوائح ا بحسب
منصبھا لسبب وجیھ وكاٍف یشمل، على سبیل المثال ال الحصر، االنتھاك  

إلى تشویھ   ي و / أو القوانین الداخلیة، مما یؤديالجسیم لھذا النظام األساس 
و / أو   سم إل ات الكشافة أو التسبب في ضرر فتی وسمعة حركة المرشدات 

 فتیات الكشافة. وحركة المرشدات ل نوایا الحسنة لل
  

العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة   الجمعیة كتابي إلى  خطار رسال إبإ تقاعدت  2.1.16
  نَّ صبھا ي منالمجلس العالمي ف أعضاء(ولكن فقط إذا بقي عدد كاٍف من 

عندما یصبح إشعار االستقالة ساري    ،لتشكیل النصاب القانوني لالجتماعات
 المفعول)؛

 
التي عقدت في   عاتھدون إذن من المجلس العالمي عن جمیع اجتما  غابت  3.1.16

 ؛ منصبھاإخالء  یناتاألم وقررتإثنى عشر شھًرا ،  غضون 
 

 ؛ فارقت الحیاة   4.1.16
 

بسبب اضطراب  ة على تدبیر وإدارة شؤونھا الخاصغیر قادرة   أصبحت  5.1.16
 عقلي أو مرض أو إصابة ؛ 

 
العالمیة للمرشدات وفتیات   الجمعیة ب األعضاء  المنظماتتم عزلھا من قبل   6.1.16

 ؛ھذه المادةمن  2.16   للبند الفرعيالكشافة وفقًا 
 

- 178المجلس العالمي بموجب األقسام  ب  غیر مؤھلة للعمل كعضو  كانت    7.1.16
إعادة تشریع أو  (أو أي  2011من قانون الجمعیات الخیریة لعام  180

  الحكم) ؛ أو ذلك تعدیل قانوني ل
 

المنظمة   في منظمة عضو أو أن لم تعد عضو  في حالة أن األمینة المنتخبة،   8.1.16
  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ أو الجمعیة بالعضو نفسھا لم تعد عضو 

 
 . إقلیمیةكرئیسة منصبھا   شغلعن   ةإقلیمی ة رئیس توقفت في حال   9.1.16

 
من المجلس العالمي من منصبھا إذا تم اقتراح قرار بعزل ھذه األمینة   عزل عضویتم  2.16

، وتم  12 للمادة بشكل صحیح وفقًا  هعقدتم  ،عضاءألفي اجتماع عام للمنظمات ا 
 العام. ٪ من األصوات المدلى بھا في االجتماع 75تمریر القرار بأغلبیة 

 
إال إذا تم إعطاء   2.16للبند المجلس العالمي وفقًا ب ال یسري أي قرار بعزل عضو 3.16

یفید بأن ھذا القرار  على األقل كاملین یوًما  14إشعاًرا كتابیًا قبل  ةالمعنی یةالشخص
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منحھا  وبعدمن منصبھا،  العزل، مع تحدید الظروف المزعومة لتبریر اقتراحھسیتم 
  الجمعیةب األعضاءشفویة و / أو كتابیة للمنظمات  توضیحاتفرصة معقولة لتقدیم 

تكون  العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة وفقًا لتلك السیاسات واإلجراءات التي قد 
 یة.الداخل ئحللواا بحسبساریة من وقت آلخر 

 
 اتخاذ القرارات من قبل المجلس العالمي  17

 
 یمكن اتخاذ أي قرار إما: 

 
 في اجتماع المجلس العالمي؛ أو  1.17

 
بموجب قرار مكتوب أو بشكل إلكتروني متفق علیھ من قبل جمیع أعضاء المجلس   2.17

، في القرارو عدة وثائق تحتوي على نص العالمي ، والذي قد یشمل إما وثیقة واحدة أ
 .المجلس العالميأعضاء شكل توافق على أي منھما عضو أو أكثر من 

 
 السلطة  تفویض 18

 
یجوز للمجلس العالمي تفویض أي من سلطاتھ أو وظائفھ إلى لجنة أو لجان، وفي حالة  1.18

وفقًا  قیامھ بذلك، یجب علیھ تحدید الشروط واألحكام التي یتم بموجبھا التفویض. 
لمتطلبات ھذا النظام األساسي واللوائح الداخلیة، یجوز للمجلس العالمي في أي وقت  

 و إلغاء التفویض. تغییر ھذه الشروط واألحكام، أ
 

باإلضافة إلى سلطة التفویض في اللوائح العامة وأي سلطة تفویض  ھي ھذه السلطة  2.18
 أخرى متاحة للمجلس العالمي، ولكنھا تخضع إلى المتطلبات التالیة: 

  
ن أو أكثر، ولكن  یمكن أن تتكون لجنة (بخالف اللجان اإلقلیمیة) من شخصی   1.2.18

في المجلس   لى األقل من كل لجنة عضوواحدة ع  یجب أن تكون عضو
 العالمي؛

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

 وقت ممكن عملیًا؛ و  
 

یقوم المجلس العالمي من وقت آلخر بمراجعة الترتیبات التي یتخذھا لتفویض    3.2.18
 سلطاتھ  

 
العالمیة للمرشدات  للجمعیةن یفوض اإلدارة والتنظیم الیومي  یجوز للمجلس العالمي أ 3.18

والسیاسات والمساءلة  االستراتیجیةأطر افة إلى الرئیسة التنفیذیة ضمن وفتیات الكش
 . الوصف الوظیفي معالتي وضعھا المجلس العالمي، 
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 بالنسبة لكل مدیرة تقوم الرئیسة التنفیذیة بما یلي:  4.18
 

  وصف لدور المدیرة؛ وتقدیم    1.4.18
 

 ضع حدود سلطة المدیرة ضمن مخطط تفویض كتابي. و   2.4.18
 

عن األنشطة   وعلى وجھ السرعةتقوم الرئیسة التنفیذیة بإبالغ المجلس العالمي بانتظام  5.18
 وفقًا لدور الرئیسة التنفیذیة . التي یتم القیام بھا

 
 األقالیم   19

 
العالمي تحدید المناطق الجغرافیة، التي تسمى األقالیم، وفقًا لمتطلبات یجوز للمجلس  1.19

ھذا النظام األساسي واللوائح الداخلیة. یتألف كل إقلیم من جمیع المنظمات الوطنیة في 
 المنطقة الجغرافیة المحددة. 

  
 یوافق علیھا المجلس العالمي.  شروط مرجعیةیكون لكل إقلیم  2.19

  
 المؤتمرات اإلقلیمیة  20

 
اإلقلیم ب المنظمات األعضاءیحق لجمیع ویُعقد مؤتمر إقلیمي كل ثالث سنوات،  1.20

 حضوره.
 

 تكون مھام المؤتمرات اإلقلیمیة على النحو التالي:  2.20
 

ووضع خطط    ،تعزیز وتوسیع حركة المرشدات وفتیات الكشافة داخل اإلقلیم  1.2.20
 لمساعدة المنظمات الوطنیة؛

  
 توفیر فرص للتدریب وتبادل االھتمامات والخبرات والموارد البشریة؛   2.2.20

 
ممارسة المھام المنصوص علیھا في ھذا النظام األساسي واللوائح الداخلیة   3.2.20

 إلقلیم. ل والشروط المرجعیة 
 
 

 اللجان اإلقلیمیة  21
 

  إمرأتان، عملیًا ، بقدر اإلمكانمن ضمنھن، أعضاءیتم انتخاب لجنة إقلیمیة من ستة  1.21
كاملي  المنظمات األعضاء وقت االنتخاب، من قبل  فيسن الثالثین  تحتعلى األقل 
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الشروط  حدید مھام كل لجنة إقلیمیة في تیتم والمؤتمر اإلقلیمي.  الحاضرات العضویة
 للجان اإلقلیمیة.  المرجعیة

 
  نَّ لمدة ثالث سنوات، ویجوز إعادة انتخابھ للخدمةاللجنة اإلقلیمیة  أعضاءیتم انتخاب  2.21

 لمدة ثالث سنوات أخرى. الحد األقصى لمدة الخدمة ھو ست سنوات. 
 

تكون رئیسة المجلس العالمي، وأمینة صندوق الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  3.21
بحكم  أعضاءالكشافة، والرئیسة التنفیذیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، 

 المنصب في كل لجنة إقلیمیة. 
 

خب اللجنة اإلقلیمیة من بین عضواتھا رئیسةً إقلیمیة. كما تنتخب كل لجنة إقلیمیة، تنت 4.21
. في حالة عدم قدرة الرئیسة اإلقلیمیة على  من بین أعضائھا، نائبة رئیسة إقلیمیة

حضور اجتماع المجلس العالمي، تحضر نائبة الرئیسة اإلقلیمیة بدالً من الرئیسة  
حالة عدم قدرة كل من الرئیسة اإلقلیمیة ونائبة  اإلقلیمیة، مع حق التصویت. في

الرئیسة اإلقلیمیة على حضور اجتماع المجلس العالمي، یجوز للمجلس العالمي دعوة  
العضوة الحق في  لھذهعضوة أخرى في اللجنة اإلقلیمیة لحضور االجتماع. سیكون 

 التصویت. 
 

لجنة إقلیمیة، بسبب استقالة أو عزل  المصوتة بالعضویة الفي حالة حدوث شواغر في      5.21
، یتم ملء ھذه الشواغر من قبل المرشحات اللواتي تنتخبھنَّ أعضائھاأو وفاة أي من 

  تم ترشیحھن من قبل المنظمات األعضاءاللجنة اإلقلیمیة من قائمة المرشحات اللواتي 
في اللجنة اإلقلیمیة  الشخصیاتظل ھؤالء ت. مباشرة السابقفي المؤتمر اإلقلیمي 

 . التاليكعضوات مصوتات حتى المؤتمر اإلقلیمي 
 

في المؤتمر  الالتي تم ترشیحھن في حالة عدم توفر مرشحات من قائمة المرشحات    6.21
في اللجنة  یجوز للجنة اإلقلیمیة اختیار عضو للعمل كعضو،  ةمباشر اإلقلیمي السابق
. التاليحتى المؤتمر اإلقلیمي   - للجنة للشروط المرجعیةوفقًا  - تصویتاإلقلیمیة بدون 

لمدة   للخدمةنتخب إذا كان ھناك أقل من سنة واحدة من المدة المتبقیة ، فیحق لھا أن تُ 
 . كاملة في أي مؤتمر إقلیمي الحق

 
 اللجنة اإلقلیمیة  عزل عضو    7.21

 
  كافة   بذلاللجنة اإلقلیمیة مخاوف جدیة، سیتم  أعضاء ىفي حال أثار أداء إحد   1.7.21

 الجھود للعمل من أجل تحسین أدائھا. 
 

المصوتات عزل أي  أن تقرر بأغلبیة ثلثي الحاضرات یجوز للجنة اإلقلیمیة     2.7.21
یشمل، على سبیل  اللجنة اإلقلیمیة لسبب وجیھ وكاٍف  أعضاءمن  عضو

المثال ال الحصر، االنتھاك الجسیم لھذا النظام األساسي و / أو القوانین  
ت الكشافة أو  فتیاوالداخلیة، مما یؤدي إلى تشویھ سمعة حركة المرشدات 

فتیات  وحركة المرشدات  ل نوایا الحسنة للسم و / أو إلالتسبب في ضرر 
 الكشافة. 
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اللجنة اإلقلیمیة المعنیة فرصة االستماع   التصویت، تُمنح عضو قبل إجراء    3.7.21

ستماع   االاألخریات. ویجوز أن یرافقھا في جلسة  األعضاءإلیھا من قبل 
 شخص من اختیارھا قبل اتخاذ القرار. 

  
الطعون  لدى ھیئة (استئناف) اللجنة اإلقلیمیة المعنیة تقدیم طعن  عضو یجوز ل    4.7.21

التابعة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ضد قرار   )االستئناف(
یكون  و استالم ھذا القرار.  من من اللجنة اإلقلیمیة في غضون شھر  عزلھا 

  نھائیا.قراًرا قرار ھذه الھیئة 
 

  ،والمنتسبةللعضویة الكاملة  إقلیمھاتقوم اللجنة اإلقلیمیة بإعداد المنظمات الوطنیة داخل    8.21
 وتزوید المجلس العالمي بجمیع المعلومات ذات الصلة. 

 
مناسب إذا فشلت منظمة عضو في تلبیة معاییر الجمعیة  قد تتخذ اللجنة اإلقلیمیة إجراء    9.21

لیمیة بإنھاء الكشافة. إذا لزم األمر، قد توصي اللجنة اإلقالعالمیة للمرشدات وفتیات 
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة إلى المجلس  بعضویة منظمة عضو 

 العالمي. 
 

  یكون أن عضو منظمة أو الكشافة وفتیات للمرشدات العالمیة  الجمعیة لموظف یجوز ال   10.21
 . إقلیمیة لجنة في عضًوا

  
 اإلقلیمیة  الشروط المرجعیة  22

 

وأي تعدیالت علیھا من قبل المجلس العالمي   الشروط المرجعیة لألقالیمیجب اعتماد  1.22
  قبل دخولھا حیز التنفیذ.

 
في حالة وجود تعارض بین االلتزامات الناشئة عن ھذا النظام األساسي واللوائح   2.22

التي تحكم األقالیم، تسود   الشروط المرجعیةالداخلیة وااللتزامات الناشئة عن 
 االلتزامات الناتجة عن ھذا النظام األساسي واللوائح الداخلیة. 

 
 اجتماعات ومداوالت المجلس العالمي  23

 
 النعقاد االجتماعات الدعوة  1.23

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

 إلى رئیسة المجلس.  شعار للمجلس بتقدیم إ
 

، یقرر المجلس العالمي كیفیة الدعوة إلى عقد   1.1.23البند الفرعي بموجب   2.1.23
 المطلوب.  شعاراجتماعاتھ، وما ھو اإل
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 االجتماعات س ترأّ  2.23
 

األمینات   إحدى األول بعد المؤتمر العالمي في اجتماعھ باالقتراع یعین المجلس العالمي 
للرئیسة.   نائبتان لتكونان األمینات المنتخبات ال یزید عن المنتخبات لتكون رئیسةً وما 

  یھاونائبتتكون الرئیسة و.  التالي مناصبھنَّ حتى المؤتمر العالمي  ونائبتیھاتتولى الرئیسة 
 المجلس العالمي. ب  كأعضاء فترة خدمتھنمؤھالت إلعادة االنتخاب خالل 

 
 اإلجراءات في االجتماعات  3.23

 
ال یتم اتخاذ  أي قرار في االجتماع ما لم یكتمل النصاب القانوني عند اتخاذ   1.3.23

.  واحد   +  أعضاء المجلس العالميالقرار. النصاب القانوني ھو نصف عدد 
عند اتخاذ    القائمالمجلس العالمي في النصاب القانوني  ال یتم احتساب عضو و

 أي قرار بشأن مسألة ال یحق لھا التصویت علیھا. 
 

بشأن المسائل التي تنشأ في االجتماع بأغلبیة من یحق لھنَّ   اتخاذ القرار یتم   2.3.23
 التصویت. 

 
 المشاركة في االجتماعات بواسطة الوسائل اإللكترونیة  4.23

 
وافق علیھا  ییمكن عقد االجتماع بواسطة الوسائل اإللكترونیة المناسبة التي   1.4.23

حیث یمكن لكل مشاركة التواصل مع جمیع المشاركات  ب المجلس العالمي 
 األخریات. 

 
المجلس العالمي تشارك في اجتماع بواسطة وسائل إلكترونیة  بأي عضو   2.4.23

شاركات التواصل  مشاركة أو الملل وتتیحمناسبة یوافق علیھا المجلس العالمي  
في   لصفة حاضرة، تكون مؤھلة االجتماع في ات اآلخری اتمع جمیع المشارك

 االجتماع. 
  

قواعد  لد بواسطة الوسائل اإللكترونیة االجتماعات التي تُعق تخضع یجب أن    3.4.23
 . االجتماعاتاالجتماعات، بما في ذلك أخذ محاضر 

  
 

 أحكام االدخار  24
 

، تكون جمیع قرارات المجلس العالمي، أو   المادةمن ھذه   2.24 لبند الفرعيا بموجب 1.24
المجلس  بأي عضو مشاركة  ، بالرغم من ساریةأي لجنة تابعة للمجلس العالمي 

 :یكونفي التصویت  العالمي
 

  تم استبعادھا من شغل المنصب؛ قد      1.1.24
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 بإخالء منصبھا بموجب النظام األساسي؛ زمت التأو  مسبقًا تقاعدت   قد     2.1.24

 
لھا الحق في التصویت على المسألة، سواء كان ذلك بسبب تضارب   لیس     3.1.24

بأغلبیة المجلس العالمي في  تم القرار   كانفي المصالح أو خالف ذلك، إذا 
المجلس العالمي  ب دون تصویت تلك العضو بحتى  اجتماع مكتمل النصاب

 . نونيفي النصاب القا العضو تلك  دون احتساببو
 

المجلس العالمي   أعضاءمن  ألي عضو ھذه المادةمن  1.24 البند الفرعيسمح یال  2.24
  ھقد تُمنح لھا بموجب قرار من المجلس العالمي أو إحدى لجان  منفعة بالحفاظ على أي

المجلس   عضو، أو إذا لم تمتثل 1.24 الفرعي  البندوجود لوال  القرار سیبطل إذا كان
 (تضارب المصالح).  8العالمي للمادة 

 
 

 الوثائق  إنفاذ 25
 

أو بوضع   ،الوثائق إما بتوقیعھا بإنفاذافة تقوم الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكش 1.25
 ختمھا علیھا (إذا كان لدیھا ختًما). 

  
ین على األقل تبتوقیعھا إذا تم التوقیع علیھا من قبل اثن بصورة سلیمة الوثیقة إنفاذیتم  2.25

 المجلس العالمي.  أعضاءمن 
 

 إذا كان للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ختًما:  3.25
 

  و  ؛أن تلتزم بأحكام اللوائح العامةیجب   1.3.25
 

إحدى لجانھ  فقط من قبل سلطة المجلس العالمي أو  ھیجب أن یتم استخدام  2.3.25
. یجوز للمجلس العالمي أن یحدد من سیوقع  ھحسب األصول من قبلمفوضة ال

خالف ذلك، فإنھ سیتم   یتم تحدیدعلى أي وثیقة یتم مھر الختم علیھا، وما لم 
 المجلس العالمي.  ضاءأعین من تالتوقیع علیھا من قبل اثن

  
   االتصاالت اإللكترونیةاستخدام  26

 
 إلى الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 1.26

 
ستمتثل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة لمتطلبات أحكام االتصاالت في 

 اللوائح العامة وبشكل خاص:
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أو   وثیقةنسخة مطبوعة من أي بأي منظمة عضو عند الطلب  إمداد شرط      1.1.26
في غضون   في شكل غیر مطبوع معلومات مرسلة إلى المنظمة العضو أي 
 یوًما ؛ 21

 
المجلس العالمي للجمعیة العالمیة  ب  یجوز ألي منظمة عضو أو عضو  2.1.26

للمرشدات وفتیات الكشافة التواصل إلكترونیًا مع الجمعیة العالمیة  
للمرشدات وفتیات الكشافة على عنوان تحدده الجمعیة العالمیة للمرشدات  

وفتیات الكشافة لھذا الغرض، طالما أن االتصال مصادق علیھ بطریقة  
 ة. فتیات الكشاف العالمیة للمرشدات ومرضیة للجمعیة 

  
 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  من قبل 2.26

 
جمعیة العالمیة  بتزوید الالمجلس العالمي ب  أي منظمة عضو أو عضو إذا قامت  1.2.26

ؤخذ ذلك  یُللمرشدات وفتیات الكشافة بعنوان بریدھا اإللكتروني أو ما شابھ،  
على تلقي اتصاالت من الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات    موافقة على كونھ 

تكن المنظمة العضو أو   الكشافة في صیغة  إلكترونیة على ھذا العنوان، ما لم 
للمرشدات وفتیات   إلى الجمعیة العالمیة  المجلس العالمي قد أشارتب العضو

 . بھذا الشكلعدم رغبتھا في تلقي مثل ھذه االتصاالت بالكشافة 
 

یجوز للمجلس العالمي، رھناً باالمتثال ألي متطلبات قانونیة، عن طریق النشر    2.2.26
 : أن  اإللكتروني  اعلى موقعھ 

 
  البنداإلشعار المشار إلیھ في  یقدم للمنظمات األعضاء 1.2.2.26

 االجتماعات العامة)؛ انعقاد(إشعار  3.12 الفرعي
 

إلى المجلس العالمي باجتماعاتھ وفقًا   إشعار تقدیم 2.2.2.26
  .(الدعوة إلى عقد االجتماعات) 1.23للمادة 

 
  : یجب على المجلس العالمي أن   3.2.26

 
عالم المنظمات خطوات معقولة لضمان إ یتخذ 1.3.2.26

والمجلس العالمي على الفور بنشر أي   األعضاء
 من ھذا القبیل؛ مقترحإشعار أو 

 
نسخة  في المقترحاتأو  اإلشعارات مثل ھذهإرسال  2.3.2.26

المجلس ب وعة إلى أي منظمة عضو أو عضومطب
المراسالت بصیغة  وافق على تلقي تالعالمي لم 
 إلكترونیة.
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 حفظ السجالت  27
 

امة فیما  یجب أن تلتزم الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بالتزاماتھا بموجب اللوائح الع
الوصول  طرق المجلس العالمي، وتوفیر  أعضاءو األعضاء ھامنظمات یتعلق باالحتفاظ بسجالت

 إلیھا. 
 

 االجتماعات محاضر  28
 

 یجب أن یحتفظ المجلس العالمي بمحاضر كل ما یلي: 
 

 الموظفین من قبل المجلس العالمي؛ اتتعیینجمیع  1.28
 

 وقائع االجتماعات العامة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛جمیع  2.28
 

 : بما في ذلك ھجلس العالمي ولجاناجتماعات المجمیع  3.28
 

اللجنة   أعضاء أسماء 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 یتخذھا المجلس العالمي بخالف االجتماعات. 4.28

 
 

السجالت المحاسبیة والحسابات والتقاریر السنویة والعوائد المالیة   29
 وصیانة السجل  

 
  2011یجب على المجلس العالمي االمتثال لمتطلبات قانون الجمعیات الخیریة لعام  1.29

فیما یتعلق باالحتفاظ بالسجالت المحاسبیة، وإعداد وتدقیق كشوف الحسابات، وإعداد  
  والعوائدالمالیة. یجب إرسال كشوف الحسابات والتقاریر  ائدوالعوالتقاریر السنویة 

المالیة إلى لجنة الجمعیات الخیریة، بغض النظر عن دخل الجمعیة العالمیة للمرشدات  
 أشھر من نھایة السنة المالیة.  10وفتیات الكشافة، في غضون 

 
في غضون  الخیریةلجنة الجمعیات یجب أن یمتثل المجلس العالمي اللتزاماتھ بإبالغ  2.29

یوًما بأي تغییر في تفاصیل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة التي تم   28
 إدخالھا في السجل المركزي للجمعیات الخیریة. 
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 اللوائح الداخلیة  30
 

للوائح  ا یجوز للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة من وقت آلخر أن تضع  1.30
المعقولة والسلیمة التي تراھا ضروریة أو مناسبة لتسییر وإدارة الجمعیة الداخلیة 

 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بشكل صحیح،  
 

مع أي حكم من أحكام ھذا النظام  الداخلیة ولكن یجب أال تتعارض ھذه اللوائح 
ألي منظمة  نسخ من أي من ھذه اللوائح الداخلیة المعمول بھا  تُتاحاألساسي. یجب أن 

 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة عند الطلب.بعضو 
 

٪ من أصوات  75یجوز اعتماد أو تعدیل اللوائح الداخلیة بقرار یصدر بأغلبیة  2.30
عام للجمعیة العالمیة للمرشدات في اجتماع  العضویة كامليء المنظمات األعضا

 وفتیات الكشافة.
 

لتجنب الشك، في حالة وجود تعارض بین أحكام اللوائح الداخلیة وھذا النظام األساسي،   3.30
 یسود النظام األساسي. 

 
 النزاعات  31

 
في الجمعیة العالمیة للمرشدات   المنظمات األعضاءبین ال یمكن حلھ باالتفاق إذا نشأ نزاع 

بموجب ھذا النظام األساسي، یجب   حول صحة أو سالمة أي شيء تقوم بھوفتیات الكشافة 
تسویة النزاع بحسن نیة عن طریق الوساطة قبل اللجوء إلى  على أطراف النزاع أوالً محاولة 

 التقاضي.
 
 

 األساسي تعدیل النظام  32
 
 :2011من قانون الجمعیات الخیریة لعام  227-224وفقًا لما ینص علیھ القسمان  
 

 : یمكن تعدیل ھذا النظام األساسي فقط 1.32
 

المنظمات األعضاء بموجب قرار یتم االتفاق علیھ كتابةً من قبل جمیع   1.1.32
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ویتم تمریره  ب كاملي العضویة

 أو(حسب االقتضاء) ؛  3.11 الفرعي البندوفقًا ألحكام 
 

٪ من األصوات المدلى بھا من  75بموجب قرار تم تمریره بأغلبیة    2.1.32
في اجتماع عام للجمعیة  العضویة   كامليقبل المنظمات األعضاء 

 وفتیات الكشافة.العالمیة للمرشدات 
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الطوعي) ، أو الحل  الطوعي (اإلنھاء 33 والمادة) األغراض( 3 المادةأي تغییر في  2.32
تحصل علیھا   منفعة بأي تصریًحامن خاللھ ، أو أي حكم یقدم التعدیل ھذه المادةأو 

الجمعیة العالمیة  بالعضویة  كامليالمنظمات األعضاء المجلس العالمي أو  أعضاء
، یتطلب موافقة خطیة مسبقة  ینیات الكشافة أو األشخاص المرتبطللمرشدات وفت بھنَّ

 من لجنة الجمعیات الخیریة. 
 

أو اللوائح   2011ال یسري أي تعدیل یتعارض مع أحكام قانون الجمعیات الخیریة لعام  3.32
 العامة. 

 
النظام األساسي  غیر النظام األساسي، مع نسخة من  یجب إرسال نسخة من أي قرار ی  4.32

لجنة الجمعیات للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة بصیغتھ المعدلة، إلى 
یوًما من تاریخ إصدار القرار. ال یسري التعدیل إال بعد  15في غضون  الخیریة

 تسجیلھ في سجل الجمعیات الخیریة.
 

   أو الحل الطوعي الطوعي  اإلنھاء 33
 

وفقًا لما تنص علیھ لوائح الحل، یجوز حل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة     1.33
 المنظمات األعضاء  قبل. یمكن اتخاذ أي قرار من منظماتھا األعضاء بقرار من 

 الكشافة فقط في الحاالت التالیة: بإنھاء أو حل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 
 

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  ب األعضاءفي اجتماع عام للمنظمات   1.1.33
عامة  الجتماعات ال(ا 12وفقًا للمادة   انعقادهالدعوة إلى  یتمالكشافة 

 14ال یقل عن  عقده قبل ماإشعار  یتم تعمیم والذي)، للمنظمات األعضاء
 یوًما ألولئك المؤھالت للحضور والتصویت: 

 
  ٪ من المصوتات؛ أو75بقرار یصدر بأغلبیة  1.1.1.33

 
قرار یتخذ بدون تصویت وبدون  عن طریق بقرار یصدر  2.1.1.33

أي تعبیر عن المعارضة رداً على السؤال المطروح على  
  أو  ؛االجتماع العام

 
المنظمات  بقرار تم االتفاق علیھ كتابةً من قبل جمیع  3.1.1.33

 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.باألعضاء 
 

 :الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  جمیع دیون رھنًا بسداد   2.1.33
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الجمعیة العالمیة  قد یتضمن أي قرار بشأن إنھاء  1.2.1.33
الجمعیة العالمیة حل ، أو للمرشدات وفتیات الكشافة
یوجھ كیفیة  حكًمادون إنھاء،  للمرشدات وفتیات الكشافة

العالمیة للمرشدات  الجمعیة أي أصول متبقیة من  استعمال
 .وفتیات الكشافة

 
مثل ھذا الحكم، فیجب على المجلس  إذا لم یتضمن القرار 2.2.1.33

أي أصول متبقیة من  استعمالالعالمي أن یقرر كیفیة 
 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.

 
األصول المتبقیة   استعمالفي أي من الحالتین، یجب  3.2.1.33

ألغراض خیریة مماثلة أو مشابھة لتلك األغراض  
التي تتبناھا الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 

 الكشافة.
  

یجب على الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة مراعاة متطلبات لوائح     3.1.33
العالمیة  الجمعیة  ةإلزالالجمعیات الخیریة الحل عند تقدیم طلب إلى لجنة 

للمرشدات وفتیات الكشافة من سجل الجمعیات الخیریة، وعلى وجھ  
 :  الخصوص

 
طلبھ إلى  مع مي أن یرسل یجب على المجلس العال         1.3.1.33

 اللجنة: 
 

المنظمات األعضاء عن نسخة من القرار الصادر )أ(
 الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ب

   
المي بأن أي دیون ومطلوبات  من المجلس الع اإقرارً  )ب(

لجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة من ا أخرى 
ة  ـتم تقدیمھا بالكامل بطریقد تمت تسویتھا أو ــق

 أخرى ؛ و 
بیان من المجلس العالمي یوضح الطریقة التي تم بھا   )ج(

أي ممتلكات للجمعیة   من خاللھا استعمالأو سیتم 
العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة قبل حلھا وفقًا  

 لھذا النظام األساسي؛ 
   

یجب على المجلس العالمي التأكد من إرسال نسخة من   2.3.1.33
أیام إلى كل منظمة عضو وموظف   الطلب في غضون سبعة 

ت وفتیات الكشافة وإلى أي عضو  الجمعیة العالمیة للمرشداب
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میة للمرشدات وفتیات  المجلس العالمي للجمعیة العالب
 .على الطلب  ةكن مطلع تالكشافة لم 

 
في حالة إنھاء أو حل الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة في أي   4.1.33

 تباع أحكام لوائح الحل. ظروف أخرى، یجب ا
 

 سیر ا التف 34
 

 في ھذا النظام األساسي:
 

 ات األشخاص المعتمد
في المؤتمر العالمي   فیھاتم النظر  التيیعني أولئك األشخاص من قائمة المرشحات 

والالتي لم یتم انتخابھنَّ في المجلس العالمي ولكنھنَّ حصلنَّ على أعلى  ،األخیر
. یتم تعیین األشخاص  بعد المرشحات الالتي تم انتخابھن األصوات في المؤتمر العالمي

من   ھنترتیب  حسب  1.4.14 للبند الفرعيالمجلس العالمي وفقًا ب كأعضاءالمعتمدات 
 إال في الظروف التي یكون فیھا  رالمؤتمر العالمي األخیفي  ،أعلى عدد أصوات حیث

 في  14.1.5یسعى المجلس العالمي للوفاء بالمعاییر الواردة في الفقرة 
 في ھذه الحالة یحق للمجلس العالمي ، إذا رأى ذلك مناسبًا ، أن

  تعیین شخص معتمد یستوفي ھذه المعاییر. 
 

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

 
 الجمعیة 

الكشافة التي وافقت على االندماج مع األخریات لغرض   اةوفت ةتعني عضویة المرشد
 ة.مشترك ھو تعزیز حركة المرشدات وفتیات الكشاف

 
 اللجنة 

 .  18 البندلعالمي یتم إنشاؤھا بموجب یُقصد بھا أي لجنة تابعة للمجلس ا 
 

   رتبطالشخص الم
  

 یعني:  
  
أخ أو أخت ، أو جدة جد حفیدة، حفید أو ، أو والدة والد ، إبن أو إبنة )أ(

 المجلس العالمي؛ بلعضو 
 

المجلس العالمي أو أي شخص یقع ضمن  ب الزوج أو الشریك المدني لعضو )ب(
  الفقرة (أ) أعاله؛
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المجلس العالمي أو مع  ب نشاطًا تجاریًا بالشراكة مع عضو شخص یمارس )ج(
 أي شخص یقع ضمن الفقرة (أ) أو (ب) أعاله؛

 
 -  تسیطر علیھامؤسسة  )د(
 

)i( یقع ضمن الفقرة بھا    رتبطالمجلس العالمي أو أي شخص مب  وعض
  (أ) أو (ب) أو (ج) أعاله؛

 
)ii(  أكثر یقعون ضمن الفقرة (د)شخصین أو (i)  ،عند الجمع  أعاله

    بینھما
 
 -والتي متحدة ھیئة اعتباریة  )ه(
 

)i( یقع ضمن  بھا  رتبطالعالمي أو أي شخص م المجلس ب وعض لدى
   ؛ فیھا ملموسة(أ) إلى (ج) مصلحة  من الفقرات

 أو
 

)ii(  هیصشخلدى) ن أو أكثر یقعون ضمن الفقرة ((i)   أعاله ممن
  .فیھا یكون لدیھم مصلحة ملموسة عند الجمع بینھم

 
ألغراض    2011لخیریة لعام من قانون الجمعیات ا   118ینطبق القسم 

 األساسي. " المستخدم في ھذا النظام رتبط"الشخص الممصطلح تفسیر 
 

 النظام األساسي 
 . یعني ھذا النظام األساسي

 
 أحكام االتصاالت 

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

 لوائح الحل 
والحل) لعام   اإلفالس( االعتباریة المتحدةمصطلح یشیر إلى لوائح المنظمات الخیریة 

2012 .  
 

 األمینات المنتخبات 
  1.14 البند الفرعيیتضمن المعنى الوارد في 

 
 الشعار 

زھرة  من دائرة و المكون عالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة یعني شعار الجمعیة ال
العالمي   والتخطیط. نسخة الشعار التلوینوطریقة  مؤشرو ونجمتین ثالثیة األوراق

 لوائح الداخلیة. بال الملحقفي  محدد الزھرة الثالثیةالذي یحمل 
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 المؤسس 
 باول) األول بادنغیلویل لورد باول (  روبرت بادن

 
 العضویة الكاملة 

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

 المبادئ األساسیة 
في الوعد األصلي   عنھفتیات الكشافة  كما تم التعبیر وتعني إرث حركة المرشدات 

 . والقانون األصلي
 

 العامة   وائحالل
  .2012(العامة) لعام  االعتباریة المتحدةمصطلح یشیر إلى لوائح المنظمات الخیریة 

 
 المندوبة الرئیسیة 

أعضائھا لتمثیل المنظمة  من قبل منظمة عضو من بین  ایتم تعیینھ التي یةعني الشخصت
 . حقوق التصویت للمنظمة العضو ولممارسة ،العضو

 
 حقوق الملكیة الفكریة 

تعني جمیع حقوق الملكیة الفكریة بما في ذلك، على سبیل المثال ال الحصر، جمیع  
ت التجاریة والتصامیم  الحقوق في أي جزء من العالم بشأن براءات االختراع والعالما

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

البیانات وحقوق النشر في جمیع الرسومات والخطط والمواصفات والتصامیم وبرامج 
الفنیة والمعلومات السریة المملوكة   اتتعملة وجمیع الخبر المملوكة والمسالكمبیوتر 

 . والمستخدمة
 

 المنظمات األعضاء 
  أعضاء الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ألغراض قانون الجمعیاتتعني 

التي  تضم المنظمات الوطنیة وولوائح الحل ،  ،، واللوائح العامة 2011الخیریة لعام 
. قد تكون المنظمة العضو إما عضًوا 1.10 للبند الفرعيتم قبولھا في العضویة وفقًا 

 .كامل العضویة أو عضًوا منتسبًا
 

 فتیات الكشافة و المرشدات حركة  الحركة، 
 . المرشدات وفتیات الكشافة بشكل عام في جمیع أنحاء العالمحركة تعني 
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 وطنیة المنظمة ال
 أو منظمة للكشافة والمرشدات معًا ،منظمة للمرشدات أو لفتیات الكشافة فقط بھایُقصد 
أو من جمعیات مختلفة (تُعرف باسم ، تتألف إما من جمعیة واحدة و،  ما في بلد

 ) أو مجموعات. فرعیةجمعیات 
 

 القانون األصلي
 . في النظام األساسي معناه كما جاء نصھ

 
 الوعد األصلي

 . في النظام األساسي معناه كما جاء نصھ
 

 اإلقلیم 
 . یعني منطقة جغرافیة یحددھا المجلس العالمي

 
 الرئیسة اإلقلیمیة 

  .14.2 البندیتضمن المعنى الوارد في 
 

 المؤتمر اإلقلیمي 
 .في إقلیٍم ما األعضاءیُقصد بھ اجتماع للمنظمات 

 
 

 اللجنة اإلقلیمیة 
في مؤتمر إقلیمي وفقًا العضویة  كامليالمنظمات األعضاء تعني لجنة منتخبة من قبل 

 . للنظام األساسي
 

 ل)ی(تریفو  الزھرة الثالثیة
ثالثي األوراق الذي تتبناه الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة على رمز ال تعني 

 . الذي وضعھ المؤسس في األصل بأجزائھ الثالثةأنھ یمثل الوعد 
 

 تقریر الفترة الثالثیة 
یعني تقریر المجلس العالمي الذي یصف عمل وأنشطة وإنجازات الجمعیة العالمیة  

 .فترة الثالث سنوات بین المؤتمرات العالمیةللمرشدات وفتیات الكشافة خالل 
 

 المملكة المتحدة 
 .الشمالیة وإیرلنداتعني المملكة المتحدة لبریطانیا العظمى 
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WAGGGS 
 .تعني الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 
 للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  الطعون (اإلستئناف)ھیئة  

التي قد یشكلھا المجلس العالمي وفقًا   )االستئنافالطعون (مصطلح یشیر إلى ھیئة 
من الالئحة الداخلیة الرابعة والمكملة بالسیاسات واإلجراءات التي قد تكون  5.4للفقرة 

 .الداخلیة وائحت آلخر وفقًا للمن وق في حیز التنفیذ
 

 المجلس العالمي
 . یعني األمینات الخیریات للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 
 المكتب العالمي 

الشؤون اإلداریة الذي یعمل بمثابة األمانة والمكتب یُقصد بھ المكتب المسؤول عن 
 .الرئیسي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 
 المراكز العالمیة 

للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  المخصصةالجتماعات الدولیة لتعني أماكن  
بودن،  (أدل أور شالیھالكشافة، والتي في تاریخ اعتماد ھذا النظام األساسي ھي: 

(كویرنافاكا، المكسیك)، سانجام  أور كابانیاسویسرا)، باكس لودج (لندن، إنجلترا) ، 
 . (في مواقع مختلفة في أفریقیا)كوسافیري و(بیون، الھند)، 

 
 مرشدات  لل العالمیة رئیسةال

 . باول، زوجة المؤسس -أوالف بادن
 

 المؤتمر العالمي 
الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة   ب المنظمات األعضاء یشیر إلى اجتماع  

 . 1.12 للبند الفرعياجتماع عام یعقد كل ثالث سنوات على األقل وفقًا  بصفتھ
 

 یوم الذكرى العالمي 
وتفكر . المشترك ورئیسة مرشدات العالملمؤسس ا  ویوافق یوم میالد، فبرایر 22

بشكل   المرشدات وفتیات الكشافة في جمیع أنحاء العالم ببعضھنَّ البعض في ھذا الیوم
 .خاص

 
 مساھمات یوم الذكرى العالمي 

،  الحركة، وخاصة في یوم الذكرى العالمي أعضاءالمساھمات الطوعیة التي تقدمھا 
 م.جمیع أنحاء العال مرشدات وفتیات الكشافة في حركة ال لتعزیزوالتي یتم استخدامھا 
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 الكتابة 
یعني تمثیل أو استنساخ الكلمات أو الرموز أو المعلومات األخرى  بشكل مرئي بأي 

مجموعة من الطرق، سواء تم إرسالھا أو تقدیمھا بشكل إلكتروني أو غیر بطریقة أو 
 .ذلك

 
مفرد الجمع والعكس بالعكس، میع الكلمات التي تشیر إلى عدد تتضمن جس 1.34

في ما یتعلق باألشیاء).  والكلمات التي تشیر إلى المؤنث تشمل المذكر (إال
غیر  كیان أو   ةمتحد ةاعتباری ھیئةشارة الى اإلتتضمن اإلشارة إلى شخص و

   .اعتباري
 

عتمدة وفقًا لھذا الداخلیة والقواعد الم واللوائح ،یخضع ھذا النظام األساسي 2.34
 . لھ ویتم تفسیره وفقًا، لقانون إنجلترا وویلز ،النظام األساسي
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 للوائح الداخلیة ا

 
 للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة

 
 من النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة  30 البند بموجب 

 
 2014 رنوفمب 18في   اتم تقدیمھ 

 
 

استحقاق وطریقة حركة المرشدات   -الالئحة الداخلیة األولى   1
 فتیات الكشافة و

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

 
"مرشدة" أو   كلمة تضمین) كاملي أو منتسبي العضویة( األعضاءیحق للمنظمات  1.1

یجوز ألي منظمة وطنیة غیر عضو تعترف بھا وكشافة" في اسمھا. " أو "فتاة دلیلة "
العضویة، أن   لنیلتعمل  كمنظمة وطنیةالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 

 تدرج ھذه الكلمات فقط بموافقة المجلس العالمي. 
  

 فتیات الكشافةوطریقة حركة المرشدات  
 

 ما یلي: حركة المرشدات وفتیات الكشافةتتضمن طریقة  2.1
 

 االلتزام من خالل الوعد األصلي والقانون األصلي؛  1.2.1
 

 التطویر الذاتي التدریجي؛ 2.2.1
 

 ؛ بالممارسةالتعلم     3.2.1
 

 والتدریب للقیادة المسؤولة؛  الطالئعالعمل الجماعي من خالل نظام  4.2.1
  

 التعاون النشط بین الشباب والبالغین؛  5.2.1
 

 الخدمة في المجتمع؛ 6.2.1
 

 ؛الخالءأنشطة  7.2.1
 

 الرمزیة. 8.2.1
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 العضویة  -الالئحة الداخلیة الثانیة    2
 

 األساسیة المتعلقة بالعضویة األحكام 
 

 ابیة نتسشروط العضویة: العضویة الكاملة والعضویة اال
 
 

 تكون ھناك الفئتان التالیتان من العضویة:  1.2
 

 العضویة الكاملة؛  1.1.2
 

 ، المنتسبةالعضویة  2.1.2
مع حقوق وامتیازات وشروط العضویة المنصوص علیھا في النظام   

 ة.أكبر في ھذه اللوائح الداخلیاألساسي والمنظمة بشكل 
 

  إجراءات االعتراف بمنظمة وطنیة بصفتھا منظمة عضو
 

 تقدیم الطلب واالعتراف والتصدیق 
 

 المنظمات األعضاء منتسبة العضویة 2.2
 

  ة منتسب  كمنظمة عضویجب على المنظمة الوطنیة الراغبة في االعتراف بھا  
 المكتب العالمي. أن تقدم طلبًا كتابیًا من خالل 

 
زیارة المنظمة الوطنیة من قبل شخص متمرس مصرح بھ من قبل  أن تتم یجب

المجلس العالمي، والذي سیتم النظر في تقریره عندما یفحص المجلس العالمي الطلب  
الستیفاء شروط العضویة   ةوجاھز ةالطلب مستعد ةلیقرر ما إذا كان مقتنعًا بأن مقدم

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  ب منتسبةة عضو كمنظموقبول مسؤولیاتھا 
 الكشافة.

 
إلى   المنتسبة، یجوز لھ منح االعتراف بالعضویة لعالميالمجلس ا اقتنعإذا 

المنصوص  ثنائي المراحلفوري وفقًا إلجراء القبول  سریانمنظمة وطنیة، مع 
من النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات   4.1.10 البند الفرعيعلیھ في 

العضویة  في   المنظمات األعضاء كامليوفتیات الكشافة، رھنًا بمصادقة اجتماع 
المنظمة   سیكون لدى. قبل التصدیق على االعتراف، التاليالمؤتمر العالمي 

ممارسة  ما عدا، المنظمة العضو المنتسبةمتیازات مسؤولیات وا الوطنیة جمیع
   قوق التصویت في مؤتمر عالمي أو مؤتمر إقلیمي.ح
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وسیُعرض القرار المتعلق باالعتراف من قبل المجلس العالمي للتصدیق علیھ على  
اجتماع العضوات كامالت العضویة  في المؤتمر العالمي المقبل. بعد التصدیق،  

میة  سیتم إصدار شھادة العضویة المناسبة وفقًا لسیاسات عضویة الجمعیة العال
 للمرشدات وفتیات الكشافة.

 
 العضویة   المنظمات األعضاء كاملي 3.2

 
عندما ترغب منظمة وطنیة في أن تصبح عضًوا كامل العضویة، یجب أن ترضي  
المجلس العالمي بأنھا مستعدة وجاھزة للوفاء بشروط العضویة كما ھو موضح في  

المنصوص علیھ   ثنائي المراحلتخضع إلجراء القبول و ،9.10و  2.1.10المادتین 
  .4.1.10 البند الفرعيفي 

 
محتملة تفي بمتطلبات العضو الكامل، فسیتم تقدیم  العالمي بأن منظمة عضوع المجلس إذا اقتن

الطلب إلى اجتماع العضوات كامالت العضویة في المؤتمر العالمي، وفي حالة الموافقة علیھ، 
 سیتم االعتراف بالمنظمة العضو كعضو كامل مع فعل فوري.

 
 العضویة  لنیل المنظمات الوطنیة التي تعمل 

 
و / أو الجمعیات المنشأة حدیثًا أو المعاد إنشاؤھا والتي تقبل الوطنیة یمكن للمنظمات     4.2

 نیلالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة وتعمل بنشاط نحو بعضویة ال شروط 
 عند تقدیم الطلب.  ةمنتسب منظمة عضوھذه العضویة أن تصبح 

 
 السیاسي  المنظمات الوطنیة في البلدان التي تحصل على االستقالل 

 
یجوز للمنظمة الوطنیة التي كانت جزًءا من الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات      5.2

عند  دم بطلب مباشر لتصبح منظمةً عضوأن تتقالكشافة من خالل منظمة عضو، 
 .على االستقالل السیاسي بلدھا حصول 

 
تكون شكلیات االستقالل السیاسي قید التنفیذ ولكن لم تكتمل بالكامل، قد   التيبلد الفي 

تقدم المنظمة الوطنیة في ذلك البلد طلبًا للحصول على عضویة الجمعیة العالمیة  
توصیة المجلس العالمي، یمكن تقدیم الطلب إلى  ل ورھنًاللمرشدات وفتیات الكشافة. 

 في المؤتمر العالمي للموافقة علیھ. العضویة كامليالمنظمات األعضاء اجتماع 
 

یجوز للمؤتمر العالمي أن یصرح للمجلس العالمي بأن یرسل، حسب تقدیره، القبول 
إما عند   ذلكیكون وكمنظمة عضو وشھادة العضویة؛ للمنظمة الوطنیة الرسمي 

اكتمال اإلجراءات الشكلیة الستقالل الدولة، أو في ظروف خاصة، في وقت یعتبره 
  المجلس العالمي أكثر مالءمة.
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وطنیة كمنظمة عضو منصوص علیھ في جراء الواجب اتباعھ لالعتراف بمنظمة اإل
من النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات   4.1.10 البند الفرعي

 افة.الكش
  
 

 ات والمراقب اتتعیین المندوب
 

یین وفد لحضور المؤتمر العالمي مؤلف مما ال یزید  تع عضاءألیحق للمنظمات ا    6.2
)  سواء منظمة عضو كاملة العضویة أو منتسبةتین من كل منظمة عضو (عن مندوب

   من داخل كل منظمة عضو. معینتان
 

تصویت نیابة عن المنظمة  لرئیسیة لتمثیلھا وتعیین مندوبة تقوم كل منظمة عضو ب
من النظام األساسي للجمعیة العالمیة للمرشدات   7.12 للبند الفرعيالعضو وفقًا 

ا  وإدراجھ ،یةالرئیس  ةبتعیین المندوب العالميیجب إشعار المكتب ووفتیات الكشافة. 
 في سجل المندوبات الرئیسیات. 

 
باسم  یعرفنلمراقبة المؤتمر العالمي ( أشخاصتعیین  األعضاءیحق للمنظمات     7.2

المنظمات ) وفقًا للسیاسة المتفق علیھا من وقت آلخر من قبل جمیع اتالمراقب
. یجوز للمراقبات حضور جمیع جلسات المؤتمر العالمي ما لم یقرر خالف األعضاء

من النظام األساسي   .118.4.4 الفرعيللبند ٪ من المصوتات وفقًا 75ذلك بأغلبیة 
 للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.

 
لب ذلك من قبل المندوبة الرئیسیة  یجوز للمراقبات التحدث في مؤتمر عالمي إذا طُ     8.2

 . فیھا أعضاء  ھنمثل المنظمة العضو التي ت التي
  

 خاصة ظروف  التي تواجھ العضویة: الجمعیات و / أو المجموعات 
 

تفصیلیة وتحدیثھا على فترات من قبل المجلس العالمي لتوجیھ یتم وضع إجراءات     9.2
 ظروف خاصة.  التي تواجھالمنظمات الوطنیة  

 
 :ویشمل ذلك

 
وطنیة وجود أكثر من جمعیة أو مجموعة في بلد ما قبل قبول منظمة    1.9.2

 كمنظمة عضو؛
 

ظھور جمعیات أو مجموعات جدیدة تطلق على نفسھا اسم المرشدات     2.9.2
 فتیات الكشافة في بلد توجد فیھ منظمة وطنیة بالفعل؛ وأ

   
 مجموعة إمكانیة حل منظمة وطنیة مكونة من أكثر من جمعیة أو    3.9.2
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 اتخاذھا ما یلي: تشمل اإلجراءات المناسبة الواجب     10.2
 

  زیارات؛إقامة اتصاالت وتنظیم   1.10.2
 

 تقدیم معلومات حول شروط العضویة؛   2.10.2
 

على االتصال ببعضھا البعض مختلف  المساعدة الجمعیات أو المجموعات     3.10.2
 واالندماج في منظمة وطنیة واحدة؛ 

 
الحالیة في حاالت تغییر   األعضاءمنظمات الومساعدة  النصیحةتقدیم   4.10.2

 الكیان؛ 
  

تشكیل لجنة مخصصة لدراسة الحاالت التي ال یمكن فیھا التوصل إلى    5.10.2
بین الجمعیات والمجموعات المختلفة. إذا لم تنجح اللجنة المخصصة  اتفاق

في التوصل إلى اتفاق، تُحال المسألة إلى المجلس العالمي لتقدیم توصیة  
 عالمي. العضویة في مؤتمر  األعضاء كاملي المنظماتإلى اجتماع 

 
 التغییرات في الكیان 

 
في حالة حدوث تغییر یؤثر على كیان منظمة وطنیة عضو، یحل الكیان المنبثق      11.2

لعضویة  شروط الوفاء با بشرطعن التغییر محل المنظمة العضو السابقة 
 .9.10و  2.1.10ن یالفرعی بندینالمنصوص علیھا في ال

 
للبند یتعین على الكیان الجدید، منذ لحظة اعتباره مقبوالً من قبل المجلس العالمي وفقًا     12.2

، أن یتولى حالة عضویة الكیان الذي یحل محلھ (أي العضویة   4.1.10 الفرعي
ھذا التغییر في الكیان  بتقدیم المجلس العالمي  ویقوم). المنتسبةالكاملة أو العضویة 

 للتصدیق علیھ. التالي؛العضویة في المؤتمر العالمي  المنظمات األعضاء كامليإلى 
 
 

وتسجیل   إلتحاق -المرشدات وفتیات الكشافة في بلدان غیر بلدانھنَّ 
 الكشافة وفتیات أمجموعات المرشدات 

 
فتیات الكشافة جزًءا من الجمعیة العالمیة  أوكقاعدة عامة، تعتبر المرشدات    13.2

فیھ (یشار  یُقْمنَ للمرشدات وفتیات الكشافة من خالل المنظمة العضو في البلد الذي 
 إلیھا فیما بعد بالمنظمة العضو المضیفة).
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ة من  مرشدات وفتیات كشافـقد تصبح مجموعات ومع ذلك، في ظروف معینة،    14.2
من الجمعیة العالمیة    امحتمالت جزءً  كشافة فتیاتوأو مرشدات  الفتیات والشابات،

 : عن طریـــق إما
 

  ن، شریطة أن تكون لدیھ نمنظمة عضو خارج بلد إقامتھ إلىاالنتماء   1.14.2
لم تكن إن عضو المضیفة إذا كانت موجودة ، أو المنظمة الموافقة من 

 ؛ أو باألمر المنظمات األعضاء التي قد تكون معنیةكذلك ، موافقة جمیع 
 
 

  إلتحاقھنعن طریق التسجیل المباشر من خالل المكتب العالمي إذا كان    2.14.2
مستحیالً أو غیر مناسب.  أمًرا منظمة عضو معترف بھا  من خالل

 عرف ھذه المجموعات بالوحدات المسجلة. تُ و
 

إلى   2.13التوجیھات المتعلقة بتطبیق اللوائح الداخلیة بتقدیم المجلس العالمي  سیقوم   15.2
2.16. 

 
في حالة ظھور أي صعوبات ال یمكن حلھا من قبل األطراف المعنیة، یتم إحالة األمر    16.2

 إلى المجلس العالمي. 
 

 المؤتمر العالمي  -الالئحة الداخلیة الثالثة   3
 

 في المؤتمر العالمي  الحضور
 

 یلي:  نوحة لمتكون جلسات المؤتمر العالمي مفت 1.3
 

 ؛ )كاملي ومنتسبي العضویة( المنظمات األعضاء 1.1.3
  

 المندوبات بما في ذلك المندوبات الرئیسیات؛  2.1.3
 

 المراقبات؛ 3.1.3
 

 المجلس العالمي؛  4.1.3
 

 المعتمدات؛  األشخاص 5.1.3
 

 اللجان؛ أعضاء 6.1.3
 

 .وفالضی 7.1.3
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  یتحدثن حیثالمجلس العالمي المؤتمر العالمي.  أعضاءمن المتوقع أن تحضر  2.3
 الحق في التصویت. ال  المجلس العالمي ولكن لیس لھنَّ  أعضاءبصفتھنَّ  ویعملن

المجلس العالمي حضور المؤتمر العالمي كمندوبة أو مراقبة عن  یجوز لعضو
 . تنتمي لھاالمنظمة العضو التي 

 
اللجان حضور المؤتمر العالمي. قد تتم استشارتھنَّ ودعوتھنَّ للتحدث   ألعضاءیجوز  3.3

 ولكن لیس لدیھنَّ حق التصویت. 
 

تقدیر المجلس العالمي  یمكن دعوة الضیوف لحضور جلسات المؤتمر العالمي وفقًا ل 4.3
 بالتعاون مع المنظمة العضو التي یُعقد المؤتمر العالمي في بلدھا.

 
  ملمؤتمر العالمي، ولكن لیس لدیھا  ةالتحدث بدعوة من رئیس للضیوفیمكن  5.3

   الحق في التصویت.
 

تحدید التغییرات التي تطرأ على الالئحة الداخلیة   ، یتم  4.11 للبند الفرعيوفقًا  6.3
 كاملةمن قبل المنظمات األعضاء المدلى بھا صوات األ٪ من 75بأغلبیة  1.3

 في اجتماع عام  العضویة
 

 البرنامج وجدول األعمال 
 

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

 اإلجرائیة القواعد 
 

 ،وھذه اللوائح الداخلیة ،للمؤتمر العالمي إلى النظام األساسي القواعد اإلجرائیةستند ت 8.3
  .والسیاسة التي یضعھا المؤتمر العالمي من وقت آلخر

  
في نھایة كل مؤتمر عالمي.   القواعد اإلجرائیة تطبیق بمراجعة المجلس العالمي یقوم

القواعد  على بالموافقة المؤتمر العالمي في بدایة كل اجتماع من اجتماعاتھ  ویقوم
 العالمي. المجلس  التي یقترحھا اإلجرائیة

  
المؤتمر وفقًا للمتطلبات التي   مقترحة أثناءتقدیم قرارات  األعضاءیجوز للمنظمات  9.3

 . تحددھا القواعد اإلجرائیة
 

 المؤتمرات العالمیة  بخالفاالجتماعات العامة 
 

مؤتمًرا عالمیًا، یقرر  لیست االجتماعات العامة  ما إذا كانتفي حالة  10.3
المجلس العالمي مواعید ومكان االجتماع. باستثناء ما ھو منصوص علیھ  
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ھو قابل بقدر ما و ،األساسي وھذه اللوائح الداخلیة بخالف ذلك في النظام
  الخاصة الداخلیة  أحكام النظام األساسي وھذه اللوائح یتم تطبیق، للتنفیذ

 المؤتمرات العالمیة. ب
 

   المجلس العالمي  -بعة االالئحة الداخلیة الر 4
 

 في المجلس العالمي  الحضور
 

 یلي:  نجلسات المجلس العالمي مفتوحة لم تكون جمیع 1.4
 

 المجلس العالمي؛  1.1.4
 

إذا لم یتم تعیین  أمینة صندوق الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة،  2.1.4
 ؛  أمینة صندوق من األمینات المنتخبات

 
المجلس العالمي  ب أعضاء غیر المنتخباتمن رئیسات اللجان  3.1.4

 ؛التوصیف الوظیفي ألدوارھنیذكر ذلك في والالتي 
  

 الرئیسة التنفیذیة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة؛ 4.1.4
 

بصفة یجوز للمجلس العالمي أن یدعو إلى اجتماعاتھ أي شخص  5.1.4
 .مرغوبًاقد یعتبر وجوده مراقب 

 
لن یكون لھم حق  5.1.4إلى  2.1.4 من اللوائح الداخلیة في  المدرجون الحضور 2.4

 . التصویت
 

 اجتماعات المجلس العالمي اإلجراءات في 
 

من النظام األساسي،   3.23 البند الفرعي باإلضافة إلى المتطلبات الواردة في  3.4
تشتمل المتطلبات اإلضافیة المتعلقة باإلجراءات في اجتماعات المجلس العالمي  

 على ما یلي: 
 

، باستثناء االنسحاب  اتیحق للمجلس العالمي أن یطلب من جمیع الحاضر 1.3.4
 المجلس العالمي، إذا كان ستتم مناقشة أي مسألة سریة؛  أعضاء

  
إثارة الموضوعات غیر المدرجة في جدول األعمال إال بموافقة ال یجوز  2.3.4

 أغلبیة المجلس العالمي؛ 
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بھا  یصرحال یتم البت في أي مسائل تتعلق بالسیاسة، بخالف تلك التي  3.3.4
 ؛المنظمات األعضاءالنظام األساسي، دون الرجوع إلى جمیع 

 
العالمي جمیع األو 4.3.4 فة روتینیة إلى راق الالزمة بصیرسل المكتب 

 اإلقلیمیات؛ المعتمدات ونائبات الرئیسات األشخاص
 
إرسال   4.3.5  إلى  عن  تحدیثات    یتم  العالمي  المجلس  المنظمات عمل 

 .األعضاء
 
 

 ) في المجلس العالمي االستئنافحق الطعن ( 
 

المجلس العالمي مخاوف جدیة، سیتم استخدام كافة   أعضاءفي حال أثار أداء إحدى  4.4
 الجھود للعمل من أجل تحسین أدائھا. 

 
من   1.1.16 للبند الفرعيالمجلس العالمي وفقًا بعضو  لعزلقبل إجراء تصویت 

المجلس العالمي المعنیة فرصة االستماع إلیھا من قبل  النظام األساسي، تُمنح عضو
ستماع  االعالمي. ویجوز أن یرافقھا في جلسة األخریات في المجلس ال األعضاء

 شخص من اختیارھا قبل اتخاذ القرار. 
 

االستئناف لدى ھیئة  )طعن( استئنافالمجلس العالمي المعنیة تقدیم  یجوز لعضو
من   عزلھا) التابعة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ضد قرار الطعون(

 االستئنافھیئة  یكون قراروالمجلس العالمي في غضون شھر بعد استالم ھذا القرار. 
 التابعة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة قراًرا نھائیاً.

 
جمعیة العالمیة بالاالستئناف وستعرف باسم ھیئة ،  استئنافتم إنشاء ھیئة ی 5.4

للمرشدات وفتیات الكشافة. ویتمثل دورھا في البت في الحاالت المتعلقة 
لجنة  من أعضاء  المجلس العالمي أومن أعضاء  ضد عزل عضو االستئنافب

 إقلیمیة. 
  

بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة من ستة  االستئنافتتكون ھیئة 
یعینھنَّ المجلس العالمي الحالي من بین عضویة المجلسین العالمیین   أعضاء
جمعیة العالمیة  بالاالستئناف یتم تمثیل جمیع األقالیم في ھیئة و. مباشرة السابقین

 للمرشدات وفتیات الكشافة.
 

لجمعیة با من ھیئة االستئناف أعضاءن ثالثة في لجنة مؤلفة م سیُدَرس اإلستئناف
 العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة.
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 المكتب العالمي  -الالئحة الداخلیة الخامسة  5
 

كأمانة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  یخدم اعالمیً ایجب أن یكون ھناك مكتبً 1.5
بین المؤتمر  ما إقلیمیة للمكتب العالمي باالتفاق یجوز إنشاء مكاتب والكشافة. 

 اإلقلیمي والمجلس العالمي. 
 

 تُحدد مھام وھیكل اإلدارة للمكتب العالمي في دلیل الحوكمة.  2.5
 

 اللجان  - الالئحة الداخلیة السادسة  6
 

 من اللجان: ھناك نوعان  1.6
 

ومعاییر وإدارة  بسیاسةالمجلس العالمي فیما یتعلق  ساعدت تيالتلك  1.1.6
بما في ذلك المسائل  ،دات وفتیات الكشافةـة للمرشـة العالمی ــالجمعی 

وإدارة   والشؤون المالیةالمتعلقة بالنظام األساسي والبرنامج والتطویر 
 و الممتلكات؛

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

األقالیم، في تعزیز وتوسیع حركة المرشدات وفتیات الكشافة في ھذه 
 .باسم اللجان اإلقلیمیة ، وتُعرفالمناطق 

 
 :1.1.6الداخلیة  ةئحنة (اللجان) المشار إلیھا في الالفیما یتعلق باللج 2.6

 
  الالزمھذه اللجان، مع إیالء االعتبار  أعضاءیعین المجلس العالمي  1.2.6

وفقاً ألحكام النظام األساسي وھذه اللوائح   ةألسماء األشخاص المقدم
 الداخلیة.

 
إلعادة التعیین  ن لمدة ثالث سنوات. وھنَّ مؤھالتاللجا أعضاءیتم تعیین  2.2.6

كل  ل الشروط المرجعیةفي غضون الحدود الزمنیة المنصوص علیھا في 
 العمل ألكثر من ست سنوات متتالیة.  لجنة. ال یجوز ألي عضو

 
 یحق لرئیسة المجلس العالمي، وأمینة صندوق والرئیسة التنفیذیة للجمعیة 3.2.6

جمیع اجتماعات اللجنة ، تلقي إشعار العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة 
ت  ، وتلقي نسخ من جمیع أوراق اجتماعا ھاحضور والتحدث فیالو

 الحق في التصویت.  ناللجنة، ولكن لن یكون لھ 
 

یجوز للمجلس العالمي دعوة أشخاص للحضور والتحدث في اجتماعات   4.2.6
 شخص (األشخاص) التصویت. اللجنة ولكن ال یحق لھذا ال
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  ،من النظام األساسي 21وفقًا للمادة  األعضاءفیما یتعلق باللجان اإلقلیمیة، یتم تعیین  3.6
 والسیاسات واإلجراءات الداعمة التي قد یتم وضعھا من وقت آلخر. 

 
 السیاسات واإلجراءات -الالئحة الداخلیة السابعة   7

 
یجوز للمجلس العالمي من وقت آلخر أن یضع السیاسات واإلجراءات المعقولة   1.7

تسییر واإلدارة السلیمة للجمعیة العالمیة  لل مالئمةوالسلیمة التي قد یراھا ضروریة أو  
للمرشدات وفتیات الكشافة، ولكن یجب أال تتعارض ھذه السیاسات واإلجراءات مع  

یجب أن تتاح نسخ من أي من ھذه السیاسات وأي حكم من أحكام النظام األساسي. 
تیات  الجمعیة العالمیة للمرشدات وفبمول بھا حالیًا ألي منظمة عضو واإلجراءات المع

 الكشافة عند الطلب.
 

القرارات التي تؤدي إلى سیاسات وإجراءات إستراتیجیة طویلة المدى تؤثر على          2.7 
یجب وتتطلب عملیة مشاورة تشاركیة مع المنظمات األعضاء.  ،المنظمات األعضاء
ھذه إعالنًا مكتوبًا یتم إرسالھ مقدًما إلى جمیع المنظمات   المشاورةأن تتضمن عملیة 

 األعضاء یوضح بوضوح نطاق العملیة وأھدافھا وجدولھا الزمني. 
 

 التعدیالت  -الالئحة الداخلیة الثامنة  8
 

المنظمات ٪ من أصوات 75  یجوز تعدیل ھذه اللوائح الداخلیة بقرار یصدر بأغلبیة 1.8
في اجتماع عام للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات  العضویة  يكامل األعضاء
 الكشافة.

 
، یجب تضمین نص التعدیالت المقترحة على ھذه اللوائح    1.3.12وفقًا للبند الفرعي  2.8

  60الداخلیة في إشعار اجتماع عام والذي یجب تعمیمھ من خالل إشعار واضح قبل 
كامٍل على األقل.یوٍم 
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  ق ـــــــملح 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الزھرة الثالثیة العالمیة ومعناھا 
  

ھذه ھي الزھرة الثالثیة العالمیة الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة المشار  
 ولكل عنصر من الزھرة الثالثیة معنى خاص. من النظام األساسي. ھـ) (1.9.10 بند فيلھا 

 

 األساسیة للوعد كما وضعھا المؤسس في األصل.تمثل األوراق الثالث األجزاء الثالثة  •

 شعلة المحبة بین البشر.  تمثل الشعلة •

 شیر إلى أعلى یمثل إبرة البوصلة التي تھدي إلى الطریق.مال  لسھما •

 .النجمتان تمثالن الوعد والقانون •

 .المنتشرة حول العالم  الدائرة الخارجیة تمثل جمعیتنا العالمیة •

اطعةتمثل الـشمس   الصـفراء المذھبة على األرضـیة الزرقاء الالمعةالزھرة الثالثیة   • فوق    الـس
 أطفال العالم.

 

 
 

 
 
 
  



 

الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

 WORLD ASSOCIATION OF GIRL GUIDES AND GIRL SCOUTS

World Bureau, Olave Centre

 12c Lyndhurst Road

 London NW3 5PQ

England

 

الهاتف: +44 (0) 20 7794 1181

الفاكس: +44 (0) 20 7431 3764

wagggs@wagggs.org :البريد اإللكتروني

www.wagggs.org

 

مسجلة كجمعية خيرية (بالرقم 1159255)، في إنجلترا وويلز 
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