
 

 تعیین وكیل 

 

 

بالتصویت نیابة عن ھذا العضو   رئیس اجتماع الجمعیةا آخر أو أن یقوم  ◌ً ینص النظام األساسي لإلفال على أنھ یجوز لكل عضو أن یرشح عضو 
شخصیة،   بصورةالعامة  الجمعیةمن األعضاء حضور  العدیدیتعذر على ما زال ، تدرك اإلفال أنھ 2021في الجمعیة العامة. وفي أغسطس عام 

اإلفال ب  القانونيعضو فاد الأو متر سوف یقید عدد األشخاص المجتمعین في األماكن المغلقة. 1.5وأن قرار الحكومة الھولندیة بالتباعد لمسافة 
  كیفیة توضیح  إمكانیة أیضا لھم، وأن تتاح والقیام بالتصویت نیابة عنھمحضوره  یتوقععضو آخر  لترشیح بضرورة إتاحة الفرصة لألعضاء 

 . بأصواتھماألدالء 

. ویجب على  اإللكترونيویجوز لألعضاء القیام بذلك عن طریق إخطار األمین العام بتعیین الوكیل المفوض مسبقًا كتابة أو عن طریق االتصال 
التصویت بالوكالة عبر اإلنترنت على الرابط المرسل إلیھم بالبرید  أو البرید اإللكتروني  قاألعضاء إكمال ھذا النموذج وإرسالھ عن طری 

 كتروني.اإلل

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

 ) سمالاأنا، (
………………………………………………………………
………………………………………..…….……………… 

 منظمة)  (مؤسسة/ لـ  الممثل المعین
………………………………………………………………
……………………………………………………………… 

 …………………………………………………: اإلفال عضویة كود

 ا) ن: (اختر واحدً أعّیِ 

   لإلفال رئیس الجمعیة العامة 

  اإلفال:  ویة عض كود  ،مكتبة ھولندا الوطنیةحق التصویت،   الذي لھ  الممثلNL-1022 

وأي تأجیل   2021أغسطس  25وكیًال لنا للتصویت نیابة عنا على اإلجراءات المقترحة خالل اجتماع الجمعیة العامة المقرر عقده في  
لھ. وقد أعلن الوكالء المذكورون أعاله عزمھم اتباع النوایا المفضلة لألعضاء فیما یتعلق باالقتراحات المدرجة في جدول األعمال.  

 ومع ذلك، على الوكیل أن یستخدم تقدیره الخاص في االقتراحات غیر المدرجة على جدول األعمال. 

العامة في   الجمعیةإلى  البد أن یعتزم الحضور شخصیا، یُرجى بیان اسمھ أدناه. یرجى العلم بأن ھذا الشخص ك الخاص تعیین وكیل إذا كنت ترغب في 
 الھاي. 

 ………………………………………………………سم): الأرشح (ا

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

 ………………………………………………. : العضویة كود

  عني في الجمعیة العامة. وكیًال 

 2021 _____________________________في   _____________________________موقع في 
 الشھر)  –(الیوم       (المكان)

 __________________________________________________________________ التوقیع:

 ُيعاد إرسالھا إلى المقر الرئيسي لإلفال

  generalassembly@ifla.org البريد اإللكتروني:

mailto:generalassembly@ifla.org


 

 إقرار جدول األعمال . 4
 إقرار جدول أعمال ھذا االجتماع   اقتراح بالموافقة على

 

 . محضر االجتماع السابق 5
 . 2021فبرایر  12في  ملبورن بأسترالیاالسابق، الذي عُقد في  االجتماعمحضر   اقتراح بالموافقة على

 

 لحسابات السنویة. عرض أمین الصندوق ل8
 . 2020والحسابات السنویة لعام  التقریر الماليعلى اقتراح بالموافقة 

 

 اقتراحات وحلول . 11
 11.1اقتراح 

 . )8.2عقد الدورة المقبلة للجمعیة العامة بعد مرور ستة أشھر على نھایة العام المالي (انظر النظام األساسي لإلفال  اقتراح بالموافقة على

. وفي حالة  2022في یولیو  مؤتمر اإلفال العالمي للمكتبات والمعلومات: تفویض مجلس اإلدارة بعقد الجمعیة العامة بحیث تتزامن مع  11.1اقتراح 
 . 2022أكتوبر  31، یكن عقد الجمعیة العامة في وقت الحق ال یتجاوز  تأخیر ال مفر منھحدوث 

 

 

 

 تصویت الوكیل 

 توضیح كیف ترید أن یقوم وكیلك بالتصویت نیابة عنك.  یرجى

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

  ھذا االقتراحأصوت ضد  أصوت لصالح ھذا  االقتراح 

 أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 

 أصوت ضد ھذا االقتراح    االقتراحأصوت لصالح ھذا 

 أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 

 أصوت ضد ھذا االقتراح  أصوت لصالح ھذا  االقتراح 

 أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 
 

لكي تعترف اإلفال بھذه االستمارة، یجب تسلیمھا بعد ملئھا إلى المقر الرئیسي لإلفال، أو إرسالھا بالبرید اإللكتروني بحلول الساعة  

 . 2021 أغسطس   23 یوم االثنین الموافقسط أوروبا) ظھًرا (بتوقیت و 12:00

 أصوت ضد ھذا االقتراح  ھذا  االقتراح أصوت لصالح 

 أمتنع عن التصویت على ھذا االقتراح 
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