
 
 

 تعیین وكیل 
 
 

 
العضو في  ینص النظام األساسي لإلفال على أنھ یجوز لكل عضو أن یرشح عضوا آخر أو أن یقوم الرئیس بالتصویت نیابة عن ھذا 

وأفاد   ، تدرك اإلفال أنھ یتعذر على العدید من األعضاء حضور الجمعیة العامة بصورة شخصیة.2020وفي عام  الجمعیة العامة.
عضو برلمان اإلفال بضرورة إتاحة الفرصة لألعضاء لترشیح عضو آخر یتوقع حضوره والقیام بالتصویت نیابة عنھم، وأن تتاح لھم  

  كیفیة األدالء بأصواتھم.أیضا إمكانیة توضیح 
 

 ویجوز لألعضاء القیام بذلك عن طریق إخطار األمین العام بتعیین الوكیل المفوض مسبقاً كتابة أو عن طریق االتصال اإللكتروني.
التصویت بالوكالة عبر اإلنترنت على الرابط   أو یجب على األعضاء إكمال ھذا النموذج وإرسالھ عن طریق البرید اإللكتروني 

 المرسل إلیھم بالبرید اإللكتروني
 

 استمارة تُمأل یدویا 

 الممثل بالوكالة  .1

یرجى تحدید الشخص الذي ترید أن یقوم بالتصویت نیابة عنك وبالنظر إلى األوضاع الخاصة التي تعقد فیھا الجمعیة العامة، فإن  

 مرشحك الخاص. االستمارة تتضمن بعض االقتراحات لتعیین حامل التوكیل، أو یمكنك تحدید 

 

أنا، 
… ………………………………………………………………………………………………………..…

 .………………………………… 
 

 الممثل المعین لـ
 

 ……………………………………………………………………………………………………………
 ………………………………………… 

 

 ……………………………………………… العضویة: …رمز 
 

 (اختر واحدا)  أعین: 
 

    رئیس الجمعیة العامة لإلفال 

  :الممثل الذي لھ حق التصویت، مكتبة ھولندا الوطنیة، ومدونة أعضاء اإلفال NL-1022 

 
  2020تشرین الثاني/نوفمبر  5وكیالً لنا للتصویت نیابة عنا على اإلجراءات المقترحة خالل اجتماع الجمعیة العامة المقرر عقده في  

أعلن الوكالء المذكورون أعاله عزمھم اتباع النوایا المفضلة لألعضاء فیما یتعلق باالقتراحات المدرجة في جدول  وقد  وأي تأجیل لھ. 
 ومع ذلك، على الوكیل أن یستخدم تقدیره الخاص في االقتراحات غیر المدرجة على جدول األعمال.  األعمال.

 
یرجى العلم بأن ھذا الشخص البد أن یعتزم الحضور شخصیا إلى   أدناه. یُرجى بیان أسمھ تعیین وكیلك الخاص، ذا كنت ترغب في إ

 الجمعیة العامة في الھاي. 
 

):  أرشح (اسم
… …………………………………………………………………………………………………………

 …………………… 
 

منظمة:  من مؤسسة/
… …………………...………………………………………………………………………………………
 .… 

 

 ……………………………………………. العضویة: …رمز 
 

 وكیال عني في الجمعیة العامة. 
  

 یُعاد إرسالھا إلى المقر الرئیسي لإلفال:  

 ifla@ifla.org :اإللكتروني البرید

mailto:ifla@ifla.org


 تصویت الوكیل 
 

 یرجى توضیح كیف ترید أن یقوم وكیلك بالتصویت نیابة عنك. 
 

اإلخطار بعقد   لالطالع على التفاصیل الكاملة لالقتراحات والمعلومات األساسیة عنھا، یرجى الرجوع إلى جدول األعمال الوارد في
 https://www.ifla.org/node/93227الذي تم تعمیمھ على األعضاء، ویمكن االطالع علیھ أیضا في  االجتماع 

 
 

  12.1االقتراح 
  . 2021اقتراح بالموافقة على عقد الجمعیة العامة المقبلة في آب/أغسطس 

تفویض مجلس اإلدارة لعقد الجمعیة العامة بالتزامن مع مؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات والمعلومات القادم  12.1االقتراح 
الجمعیة العامة في موعد الحق،  وفي حالة حدوث تأخیر ال یمكن تفادیھ، یجوز عقد . 2021المقرر عقده في آب/ أغسطس  

 . 2021تشرین الثاني/نوفمبر  30على أال یتجاوز ذلك  

                                                       أصوت لصالح ھذا االقتراح    أصوت ضد ھذا االقتراح 
 

    أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 
 

  12.2االقتراح 
من النظام األساسي الحالي (وإعادة الترقیم في أماكن أخرى عند   17و  12اقتراح بالموافقة على إدخال تعدیالت على المادتین  

توضح ھاتان المادتان كیف یمكن لإلفال إدخال تعدیالت على النظام األساسي نفسھ واتخاذ قرارات بشأن القضایا الرئیسیة   االقتضاء).
  األخرى، وبالتالي:

  ال یُبت في أي قرار بشأن المسائل المھمة إال من خالل اجتماع الجمعیة العامة أو اقتراع جمیع األعضاء؛ •
 • ضمان وضع إطار زمني واحد التخاذ األعضاء مقررات بشأن جمیع القرارات سواء في الجمعیة العامة أم عن طریق االقتراع. 

من إخطار عقد الجمعیة  1األساسي لإلفال على النحو المفصل في الملحق من النظام  17و 12تعدیل المادتین  12.2االقتراح 
  العامة لإلفال

                                                       أصوت لصالح ھذا االقتراح    أصوت ضد ھذا االقتراح 
 

    أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 
 

 12.3االقتراح 
 قدم ھذا االقتراح جمعیات المكتبات السویدیة وجمعیات المكتبات النرویجیة. 

نقترح على مجلس اإلدارة البحث عن طرق بدیلة ومستدامة لعقد المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات في  12.3االقتراح 
 بوصفھ حدثا عالمیا كل ثالث سنوات فحسب.المستقبل، وترتیب عقده 

                                                       أصوت لصالح ھذا االقتراح    أصوت ضد ھذا االقتراح 
 

    أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 
 

 ………………………………………………………………………………التوقیع: … 
 

 2020  شھر..........من ……………یوم إنھ في 
 

لكي تعترف اإلفال بھذه االستمارة، یجب تسلیمھا بعد ملئھا إلى المقر الرئیسي لإلفال، أو إرسالھا بالبرید اإللكتروني بحلول الساعة  
 . 2020نوفمبر   3ظھًرا (بتوقیت وسط أوروبا) في   12:00

https://www.ifla.org/node/93227

