
 
 

 قواعد الجمعية العامة لالتحاد

 

على إعداد توصية إلصالح الحكم و"إعادة التوصية النهائية إلى ]الجمعيات  2019مايو  18وافق مجلس إدارة االتحاد بموجب قرار في 

 األعضاء[ وأصحاب المصلحة اآلخرين للموافقة عليها، قبل إعادتها إلى ]مجلس اإلدارة[ للمصادقة عليها".

، صوت مجلس اإلدارة للموافقة على عقد جمعية عامة لمندوبي الجمعيات األعضاء لدى االتحاد لمراجعة 2019أغسطس  5في 

 .2019نوفمبر،  30و 29اإلصالحات المقترحة والموافقة عليها إلدارة االتحاد وتخصيص موارده في الهند يومي 

 البسيطة التخاذ القرارات في الجمعية العامة. ، صوت مجلس اإلدارة لصالح مطلب األغلبية2019نوفمبر  20في 

من قانون  14تطلب قواعد االتحاد من مجلس اإلدارة الموافقة على التغييرات في لوائحه واللوائح اإلجرائية على التوالي وفقًا للمادة 

 من اللوائح اإلجرائية. 12االتحاد ولوائحه والمادة 

من الجمعيات األعضاء ممثلة  1% + 50قانوني إذا كان ما ال يقل عن النصاب: سيتم تشكيل الجمعية العامة بشكل  .1

 شخصيا وبالوكالة، عند االقتضاء.

 يتألف وفد كل جمعية عضو من الرئيس )أو المندوب(، وممثل الشباب )أو المندوب( والمدير التنفيذي. الوفود:  .2

تتمثل أولوية الجمعية العامة في سماع آراء مندوبي الجمعيات األعضاء. سيقوم الميسرون الخبراء بتوجيه  حقوق التحدث: .3

المندوبين خالل هذه العملية، مع ضمان وجود توازن عادل في تخصيص الوقت للتحدث لمندوبي الجمعيات األعضاء 

لوا مشاركاتهم موجزة ومركزة. يُكلف الميسرون بإدارة )الجمعيات األعضاء( في الجمعية العامة. نهيب بالمندوبين أن يجع

 التوازن العادل في وقت التحدث، وهذا يشمل ضمان منح أصوات الشباب المشاركة الواجبة.

في عرف الجمعية العامة، يجب على جميع مندوبي الجمعيات األعضاء والمراقبين والمشاركين  المبادئ األساسية: .4

 ساسية التالية المعتمدة لدى االتحاد:اآلخرين مراعاة المبادئ األ

a.  يُطلب من متطوعي االتحاد واألوصياء والموظفين معاملة جميع الناس بنزاهة واحترام وكرامة ومراعاة تعاملهم مع

 الجميع.

b. .يكمن التركيز على الشباب في صلب عمل االتحاد 

c. تقييد على أساس العمر أو الجنس أو الميول  يلتزم االتحاد بإطار يتعلق بحقوق اإلنسان يحظر أي تمييز أو إقصاء أو

الجنسية أو النوع أو الهوية الجنسية أو التعبير أو العرق أو األصل العرقي أو القومي أو الدين أو المعتقد أو حالة 

 االرتباط أو الحمل أو الحالة األبوية، أو اإلعاقة أو أي حالة مماثلة.

d.  المعاملة واالستغالل والمضايقة ويقر بأن المضايقة الجنسية واالعتداء الجنسي يقر االتحاد بالحق في التحرر من سوء

 من أشكال العنف القائم على النوع.

e. .يلتزم االتحاد بالحفاظ على أعلى درجة من السلوك األخالقي بين جميع المتطوعين واألمناء والموظفين 

سيتم النظر في توصيات اللجان ومناقشتها بشكل تسلسلي ويمكن الموافقة عليها إما بتوافق  الموافقة على التوصيات: .5

 اآلراء أو بالتصويت.

بناءً على التوصيات التي تتطلب مزيًدا من النقاش والحوار، يمكن أن تجري هذه المناقشات  التوصل إلى توافق في اآلراء:  .6

إلى الجلسة العامة. تهدف مجموعة توافق اآلراء إلى مراجعة التوصيات في مجموعات توافق آراء أصغر تقدم تقاريرها 

 المنفصلة وتصحيحها، بهدف إقرارها من قِبل مندوبي الجمعيات األعضاء في الجلسة العامة.

 سيقوم مندوبو الجمعيات األعضاء بترشيح أنفسهم للمشاركة في مجموعات توافق اآلراء.  6.1



 
 

 في اللجان ذات الصلة. سيتم تحديد مقرر لجنة. وسيرأس مجموعات توافق اآلراء عضو 6.2

سيكون لكل جمعية من الجمعيات األعضاء صوت واحد. سيحدد مندوبي الجمعيات األعضاء من سيصوت  التصويت:  .7

نيابة عن االتحاد. يمكن إجراء هذا التصويت شخصيًا أو بالوكالة من قبل جميع الجمعيات األعضاء المسجلة في الجمعية 

 العامة.

ي حالة تعذر الوصول إلى توافق في اآلراء، سيعلن الميسرون عن تصويت. في بداية عملية التصويت، سيقوم المستشار ف 7.1

القانوني الفخري لدى االتحاد بتعيين ثالثة مدققين وثالثة من محصيي أصوات المقترعين من بين المندوبين المتطوعين 

 عضاء.الذين لم يتم تكليفهم بإجراء تصويت الجمعيات األ

في حالة عدم تمكن مندوبي أي جمعية عضو من حضور الجمعية العامة، يجب أن تسجل تلك الرابطة العضو  الوكالة:  7.2

في الجمعية العامة وسيطلب منها إعطاء توكيل لرابطة عضو أخرى يختارونها موجودة في قاعة االجتماع إلجراء 

. ال يجوز ألي 2019نوفمبر  25مانة بحلول التصويت نيابة عنهم. يجب ملء نموذج الوكالة وتوقيعه وتقديمه إلى األ

جمعية عضو االحتفاظ بالحق في أكثر من صوت واحد بالوكالة. سيتم منح المندوبين عن الجمعيات األعضاء بالوكالة 

 ورقتي اقتراع.

 ظروف استثنائية: في حالة وجود قيود على التأشيرات، أو ظروف قاهرة أخرى تمنع مندوبي الجمعيات األعضاء من  7.3

حضور الجمعية العامة، سيتم دعم الجمعيات األعضاء للمشاركة عبر اإلنترنت وستتمتع بحقوق التصويت التي سيتم 

 ممارستها من خالل التصويت بالوكالة.

هذه أوراق اقتراع تضمنت أكثر من توصية / مبدأ واحد مقابل تعليمات اختيار واحد أو أوراق  التصويت غير الصالح: 7.4

 ن أي توصية أو مبدأ تم اختياره.اقتراع واحدة دو

األغلبية المطلوبة: في حالة إجراء تصويت بناًء على توصية، فإن األغلبية المطلوبة هي أغلبية بسيطة من الجمعيات   7.5

 األعضاء الموجودة شخصيًا وبالوكالة.  

ل توصية/مبدأ يعلن المستشار القانوني الفخري لدى االتحاد عن إجمالي عدد األصوات التي حصلت عليها ك 7.6

 والتوصية/المبدأ الفائز التالي.

سيتم إنشاء لجنة صياغة في بداية الجمعية العامة إلعداد تقرير الجمعية العامة الذي يتم إرساله إلى مجلس اإلدارة بحلول   7.7

في سيشير التقرير إلى القرارات المتخذة  .2019ديسمبر  1لعقد اجتماعه المزمع في  2019نوفمبر  30منتصف ليل 

ستتألف اللجنة من رئيس لجنة  هذه هي الوثيقة الرسمية ليقوم مجلس اإلدارة بالنظر فيها وتصديقها. الجمعية العامة.

 القرارات الدورة التابعة لمجلس اإلدارة وممثلين عن الجمعيات األعضاء الحاضرين في الجمعية العامة.

يجب على كل مندوب ومراقب ومشارك آخر في الجمعية العامة التوقيع على  التزام االتحاد بتوفير الحماية والمساواة: .8

، ويلتزم بدعم التزام 2019مايو  18مدونة قواعد السلوك المعتمدة لدى االتحاد التي وافق عليها مجلس اإلدارة بتاريخ 

أو الجنس أو الميل الجنسي أو االتحاد بإطار حقوق اإلنسان الذي يحظر أي تمييز أو استثناء أو تقييد على أساس العمر 

النوع أو الهوية الجنسية أو التعبير أو العرق أو األصل العرقي أو القومي أو الدين أو المعتقد أو حالة االرتباط أو الحمل 

 أو الحالة األبوية أو اإلعاقة أو أي حالة مشابه.

 النهاية. 

 

 


