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–ل الجزء األو   معلومات عامة  
 

الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة ھي:  رسالة  
كمواطنات راتھن كامل قدتمكین الفتیات والشابات لتنمیة "

مسئوالت في العالم."   
 

1.1 الغرض من المؤتمر العالمي    
ُیقام كل ثالثة سنوات، لتعضید وترویج رسالة الجمعیة العالمیة 
ً في  للمرشدات وفتیات الكشافة حیث تلتقي المنظمات األعضاء معا

المؤتمر لألغراض التالیة:  

§  دراسة وتحدید سیاسة المرشدات وفتیات الكشافة في جمیع 
أنحاء العالم؛  

§ تحدید السیاسة للسنوات الثالث المقبلة؛   
§ التعامل مع شئون العمل التي تتضمن الدعوات المتسلمة من  

المنظمات األعضاء للعمل كمضیفین للمؤتمر العالمي، وتقدیم 
موجز لكشف الحسابات المدققة والحسابات عن الفترة المعنیة، 

لسنوات الثالث المقبلة ودراسة السیاسة والخبرة المالیة العامة ل
وتقاریر أو لفترة أخرى ُیتفق علیھا، وتقریر السنوات الثالث 

أخرى ُیقدمھا المجلس العالمي ثم انتخاب وتعیین أعضاء 
المجلس العالمي؛   

§ وتبادل اآلراء والخبرات.   
 

1 -2 جدول أعمال المؤتمر العالمي        
تي قدمتھا یقوم المجلس العالمي بإعداد جدول األعمال من البنود ال

المنظمات األعضاء وكذلك المجلس العالمي. وھناك اشتراط 
دستوري بأن یتم إرسال جدول األعمال إلى المنظمات األعضاء في 
وقتھ المالئم لیصلھم قبل تاریخ إنعقاد المؤتمر بمدة ال تقل عن ستین 

یوماً.  
 

1 -3 برنامج المؤتمر العالمي       
ومحتواه ویقوم العالمي للمؤتمر البرنامج الجدول الزمني یحدد 

بإعداده المجلس العالمي، بالتشاور مع المنظمة العضو المضیفة. 
وسوف یتم إرسال مسودة البرنامج قبل انعقاد المؤتمر بمدة ال تقل 

یوماً. 60عن   
 

1 -4 لغات المؤتمر العالمي      
اللغات المستخدمة في المؤتمر ھي اإلنجلیزیة، والفرنسیة، 

جب على المشتركات أن تتوفر لدیھن معرفة واألسبانیة والعربیة وی
عملیة جیدة إلحدى ھذه اللغات. وسوف یتم توفیر ترجمة فوریة 
بھذه اللغات األربعة أثناء الجلسات العامة وبالقدر العملي الممكن 

  في الجلسات المنبثقة منھا. . 
 

 ،تتوفر مستندات وأوراق المؤتمر باللغات العربیة، واإلنجلیزیة
  واألسبانیة. والفرنسیة

 
1 -5 المؤتمر العالمي والمشتركات فیھ ومسئولیاتھن       
1 -5 وفود من المنظمات األعضاء (رئیسة الوفد، ال 1-

وأعضاء الوفد والمراقبات)  
 

یحق لكل منظمة عضو كاملة العضویة أو ذات عضویة منتسبة 
بالجمعیة العالمیة أن ترسل وفد من أثنین یتم تعیینھما من داخل 

ا یجب تعیینھا كرئیسة للوفد. وتحدد القواعد عضویتھا، إحداھم

اإلجرائیة ما الذي یجب أن یحدث في حالة الحاجة إلى تغییر 
رئیسة الوفد.  

 
إضافة إلى ذلك، یجوز للمنظمات األعضاء إرسال مراقبین وفقاً 

-:للمقیاس التالي بناًء على أعداد العضویة الخاصة بھم  
المراقبات  عدد                                                                        

عضو 20,000لحد   ................................ ............................  1  
............................................. عضو 50,000 إلى 20,001  3  
................................ عضو  150,000إلى  50,001 ..........  4  
................................ عضو  250,00إلى  150,001 ..........  5  
................................ عضو 1,000,000إلى  250,001 .....  7  

عضو أو أزید  1,000,001  ................................ ................  8  
 

تحاد الوفي الحاالت التي ال یسمح فیھا المقیاس المذكور أعاله 
–لجمعیات إرسال عضوین من كل جمعیة فرعیة ا سواء كأعضاء  

–للوفد أو مراقبات  فیمكن للوفد أن یشتمل على عضوین من كل  
جمعیة فرعیة.   

 
تحمل رئیسة الوفد سلطة المنظمة العضو الخاصة بھا لتتحدث 
وتدلي بصوتھا نیابة عن المنظمة العضو ومن المتوقع أن تشارك 

ً  . أمافي كافة اإلجراءات  حقاألعضاء الباقین من الوفد فلھم أیضا
التحدث أثناء الجلسات واإلجراءات.   

 
تعمل المراقبات لمساندة رئیسة وفدھم ویمكنھم التحدث فقط في 

حالة إذا طلبت منھم رئیسة الوفد.  
 

أعضاء الوفود والمراقبات أن یقوموا باألعمال  من المتوقع من
  التالیة:

 
§ ة مستندات ووثائق المؤتمر قبل قراءة ومناقشة محتوى كاف 

وصولھم إلى المؤتمر؛  
§ نظمتھم العضو بشأن وجھة نظر مأن یكونوا على علم تام ب 

جدول األعمال؛ كافة بنود  
§ حضور كافة الجلسات؛    
§ ؛ العمل ورشفي مجموعات التعلم والمشاركة و المشاركة   
§ تقییم المؤتمر معاً أثناء سیر أعمالھ واستكمال ورقة التقییم في  

ھایة المؤتمر؛ن  
§ العضو بشأن المؤتمر تقدیم تقریر كامل إلى منظمتھم  

وصل إلیھا في المؤتمر.ي تم التتوالقرارات ال  
 

1 -5 المجلس العالمي ولجانھ ومجموعات العمل وجھاز   2-  
موظفي المجلس             

 
لجلسات المختلفة. ویتبلور اقیادة یقوم أعضاء المجلس العالمي ب

اإلرشادات والتوجیھ. ویجوز لرئیسة المؤتمر دورھم في إعطاء 
دعوة أعضاء المجلس للتحدث أثناء الجلسات.   

یجوز ألعضاء اللجان ومجموعات العمل التابعة للمجلس العالمي 
حضور المؤتمر العالمي ویجوز دعوتھم للتحدث. وفي حالة 
حضورھم كأعضاء وفود المنظمات األعضاء، فیمكنھم التحدث 

ه الصفة، رغم أنھ یجوز استشارتھم كأعضاء في والعمل فقط بھذ
اللجان أو مجموعات العمل.  

المؤتمر العالمي  ضاء جھاز موظفي المكتب العالميیحضر أع
ویجوز دعوتھم للتحدث. ویكون دورھم ھو تقدیم المساعدة لكل من 
المؤتمر العالمي والمجلس العالمي في استیفاء أداء واجباتھم وتقدیم 
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ً مسئولیة الخدمات الضرور یة لنجاح أعمال المؤتمر. ویتولوا أیضا
التأكد من تسجیل اإلجراءات المتبعة في المجلس العالمي.  

 
المؤتمر، یكون أعضاء المجلس العالمي ولجانھ ومجموعات أثناء و

العمل الخاصة بھ وجھاز موظفي المكتب العالمي متواجدین 
للمشورة والمناقشة.  

 
1 -5   الضیوف  3-

 
ة الضیوف الذین یدعوھم المجلس العالمي بالتشاور مع تتضمن قائم

المنظمة العضو المضیفة ما یلي:   

§ مندوبات عن المنظمات الوطنیة للمرشدات وفتیات الكشافة  
التي تعمل نحو الحصول على العضویة بالجمعیة العالمیة؛  

§ األعضاء الشرفیین؛   
§ مندوبات إضافیة للمنظمة العضو المضیفة؛   
§ العالمیة باألمم المتحدة ووكاالتھا مندوبات الجمعیة  

المتخصصة؛  
§ مندوبات للمنظمات خارج عضویة الجمعیة العالمیة؛    
§ أعضاء مجلس اإلدارة والمدیر التنفیذي والمنسقون الوطنیون  

لجمعیة أوالف بادن باول؛   
§ الضیوف اآلخرین المدعوین؛    

 
ویمكن للضیوف:   

§ التحدث فیھا، حضور الجلسات العامة التي یتم دعوتھم إلیھا و 
في حالة دعوتھم من قبل رئیسة الجلسة. ولكن ال یتوفر لدیھم 

حق التصویت؛  
§ یتم دعوتھم للمشاركة في مجموعات وورش التعلم  

والمشاركة.  
 

1 -5 المنظمة العضو المضیفة 4-  
 

تتولى المنظمة العضو المضیفة المسئولیة عن احتیاجات وراحة 
العالمي، أن تقوم بعمل كافة المشتركات وبالتشاور مع المجلس 

الترتیبات ألنشطة معینة داخل البرنامج.  
 

یكون للمنظمة العضو المضیفة عدد متفق علیھ من الضیوف بحسب 
ً حیث یمكنھم حضور المؤتمر. ویقرر المجلس  ما تراه مالئما

العالمي ھذا العدد من الضیوف.   
 

1 -6 اإلجراءات قبل المؤتمر العالمي    
ً تعمیم مواد ا لمؤتمر وتشمل جدول األعمال والمواد یتم مسبقا

المساندة إلى كافة المنظمات األعضاء للدراسة واالستعداد من قبل 
مندوباتھا.  

 
سوف یتم توفیر المستندات التي تدعم جدول األعمال على موقع 

إلى المنظمات  يالجمعیة العالمیة وإرسالھا بالبرید اإللكترون
تكون باللغات األعضاء بواسطة المكتب العالمي وسوف 

اإلنجلیزیة، والفرنسیة، واألسبانیة والعربیة. كما أن المنظمات 
ً بالتأكد من حصول أعضاء وفدھم على  األعضاء مطالبة أیضا

الكمیة المطلوبة من مستندات المؤتمر أو التوصل إلیھا بالطرق  
اإللكترونیة.   

 
نترنتیمكن أیضاً إیجاد المعلومات واألوراق الخلفیة على موقع اإل  

www.wagggs.org.  
 

كما أن المقاالت المنشورة في مجلة "صوت الجمعیة العالمیة" 

WAGGGS Voice  الموجودة على موقع اإلنترنت للجمعیة العالمیة
والنظام األساسي واللوائح الداخلیة للجمعیة العالمیة سوف تزود 

فیدة. أیضاً معلومات خلفیة م  
 

1 -7 صنع القرار في المؤتمر    
للقبول والمناقشة واتخاذ القرار إلى  مستنداتتوزیع السوف یتم 

المنظمات األعضاء قبل المؤتمر. وفي المؤتمر، سوف یتم مناقشة 
االقتراحات المقترحة للتصویت والتعدیالت المقترحة والتصویت 

علیھا.  
جرائیة). القواعد اإل من (ُیرجى الرجوع إلى الجزء الثاني  

 
1 -7 التصویت  1-  

یتم التصویت في جلسات في األوقات المخصصة على مدار 
المؤتمر ویمكن أن یتم ذلك عن طریق  

§  ً التصویت إلكترونیا  
فع لوحة البلدر §  
السري بالورق االقتراع §  

 
تصویت الوفي كافة األحوال، یمكن للمنظمات األعضاء أن یختاروا 

وعند عد متناع عن التصویت. ألجل اقتراح أو ضد اقتراح أو اال
األصوات سوف یكون تأثیر االمتناع عن التصویت وكأنھ تصویت 

ال". "بـ   
 

1 -7 قوة التصویت  2-  
 

الكلي للمنظمات األعضاء  العدد سوف تتكون قوة التصویت من
ذات رئیسة وفد مسجلة في المؤتمر، المؤھلة للتصویت والمتواجدة 

یت، بحسب ما تحدده المسئولة في القاعة عند بدایة كل جلسة تصو
عن إحصاء األصوات. وتقوم رئیسة الجلسة بتقدیم بیان بذلك إلى 
المؤتمر ویشمل األعضاء كاملي العضویة وعند المالئمة األعضاء 

العضویة. وتوجد القواعد الخاصة  يمنتسبالكاملي العضویة و
من النظام  12/5بالنصاب القانوني لكل جلسة واردة في المادة 

ساسي للجمعیة العالمیة. األ  
 

1 -7 األغلبیة   3-  
عدد األصوات المطلوبة للموافقة على سوف تكون األغلبیة ھي 

االقتراح المطروح.  
 

(أ) ً إلیھ   تكون األغلبیة البسیطة بعدد نصف قوة التصویت مضافا
صوت واحد.  

دین و% من أغلبیة األعضاء كاملي العضویة الموج75  (ب)
للتصویت بخصوص ما یلي: لالقتراحات المطروحة  

- السیاسة، واإلستراتیجیة والمعاییر؛   
- سیاسة السنوات الثالث؛   
- العضویة؛   
- التغییرات في النظام األساسي واللوائح الداخلیة؛   
- السیاسة المالیة العامة؛   
- الجلسات المغلقة؛   
- حضور المؤتمر العالمي.األشخاص المصرح لھم    

 
1 -7 للتصویتاالقتراحات والتعدیالت المطروحة   4-  
§ االقتراح المقترح ھو مقترح مطروح للتصویت یتم اقتراحھ  

المؤتمر. لیناقشھومتاح   
§  بواسطةلطرحھ للتصویت  تحریكھاالقتراح ھو مقترح یتم  

المؤتمر.  

http://www.wagggs.org
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§ اقتراح.تعدیل مقترح ھو تغییر مقترح في    
§ تحریكھالتعدیل ھو تغییر في اقتراح تم    

 
1 -8 القواعد اإلجرائیة        

)رجوع إلى الجزء الثانيُیرجى ال(        

الغرض من القواعد اإلجرائیة ھو مساعدة الوفود في الحصول على 
فھم مشترك لإلجراءات المطلوب من المؤتمر إتباعھا عن طریق:  

§ تمكین تقدم سیر االجتماع؛   
§ توفیر الفرص للوفود للتعبیر عن آرائھم بطریقة منظمة  

ومنفتحة.  
§ قرار.ضمان عملیة دیمقراطیة وشفافة لصنع ال   

 
1 -9 الجلسات المغلقة      

كافة الجلسات متاحة لكل المشتركین في المؤتمر، ولكن یمكن أن 
% من األعضاء 75تطلب منظمة عضو وبعد التصویت بنسبة 

كاملي العضویة في الجلسة المعنیة، أن تكون جلسة معینة مغلقة 
للكل ما عدا رؤساء الوفود والوفود اآلخرین والمراقبین في 

أحقیة التصویت، والمجلس العالمي  ممن لھمألعضاء المنظمات ا
وجھاز موظفي المجلس العالمي. وخالل الجلسة المغلقة، سوف 
یكون االتصال مع األفراد خارج القاعة مقیداً ویشمل ذلك استعمال 

التواصل االجتماعي.وسائل   
 

1 التواصل االجتماعي 10-  
التواصل االجتماعي (الفیس بوك،  وسائل مسموح باستعمال

والتویتر، وسكایب، والھواتف الذكیة، الخ.) خالل جلسات المؤتمر 
الجلسات المغلقة كما ھو  في بما في ذلك التصویت، ولكن لیس

استعمال وسائل  تقییدمشار إلیھ من قبل. وفي حالة اشتراط 
التواصل االجتماعي ألي سبب، فسوف تقوم رئیسة الجلسة بإبالغ 

المشتركات عند بدایة الجلسة.  
 

1 فرص التعلم والمشاركة  11-  

فرصة ء الوفود والمراقبات في المؤتمر سوف تتاح ألعضا
 . وسوفالعمل ورشمجموعات التعلم والمشاركة و المشاركة في

ة جماعیجلسات النوع التتخذ المجموعات صورة جلسات من 
ً باإلضافة إلى عروض مقدمة ومجموعات  مناقشة أصغر حجما

ذه الجلسات ھو تمكین الحاضرین أثناء فترة الغداء. والغرض من ھ
في المؤتمر أن یتعلموا أفكار / مھارات جدیدة ومشاركة أفضل 

الممارسات والتواصل في شبكات.   
  
1 التجمعات اإلقلیمیة  12-  
.  

سوف تنعقد التجمعات اإلقلیمیة أثناء المؤتمر لتمكین أعضاء األقالیم 
ً ومناقشة الشئون  والمخاوف التي تھمھم المختلفة من االجتماع معا

ویجوز تقدیم تقاریر للمؤتمر من ھذه التجمعات. التي تثیر قلقھم.  
 

1      الھیئات ذات مسئولیات معینة لتنفیذ مھام المؤتمر  13-
العالمي  

1 -13 المجلس العالمي 1-  
 

المسئولیات:  
§ إعداد برنامج وجدول أعمال المؤتمر العالمي؛   
§ تعیین رئیسة المؤتمر ورؤساء الجلسات؛   

§ ة ة اإلجرائیة وأعضاء الفریق اإلجرائي والمسئولتعیین المنسق 
؛عن إحصاء األصوات  

§ ي مجموعات المناقشة والورش.سجلتعیین قادة وم   
§ إعداد القواعد اإلجرائیة للمؤتمر.   

 
1 -13 مجموعة التخطیط للمؤتمر  2-  

العضویة:  
§ الرئیسة ونائبة الرئیسة بالمجلس العالمي؛   
§ یسة المجلس أعضاء المجلس العالمي الذین تعینھم رئ 

العالمي؛  
§ مندوب أو مندوبین من المنظمة العضو المضیفة؛   
§ الرئیسة التنفیذیة األولى؛   
§ المنسقة اإلجرائیة؛   
§ جھاز موظفي المجلس العالمي.   
§ متطوعون إضافیون یحددھم المجلس العالمي   

 
المسئولیات:  

§ التخطیط والتنظیم للمؤتمر العالمي؛   
§ تمر؛التأكد من تسییر األعمال الیومیة للمؤ   
§ التنسیق مع المنظمة العضو المضیفة والمكتب العالمي.   

 
1 -13 رئیسة المؤتمر العالمي 3-  

المسئولیات:  
§ التأكد من رئاسة كافة جلسات المؤتمر بصورة فعالة؛   
التأكد من تقدیم أعمال المؤتمر بكیفیة سلیمة؛ §  
العمل مع مجموعة تخطیط المؤتمر للتأكد من تقدیم كافة بنود  §

لمؤتمر وإتباع اإلجراءات السلیمة؛جدول األعمال قبل ا  
التأكد من إعداد وتقدیم المواد الخلفیة بكیفیة سلیمة وذلك  §

باالشتراك مع الرئیسة التنفیذیة األولى؛  
إحالة ومناقشة األسئلة اإلجرائیة مع المنسقة اإلجرائیة  §

ورؤساء الجلسات.  
 

1 -13 رؤساء الجلسات 4-  
 

المسئولیات:  
رئاسة جلسات المؤتمر العالمي؛ §  
تأكد من إدارة أعمال المؤتمر بكیفیة سلیمة؛ال §  
كل األسئلة اإلجرائیة إلى المنسقة اإلجرائیة.إحالة  §  

 
نھائیة في كافة الشئون الجلسة وسوف تكون قرارات رئیسة 

مدة التكلم،  ،على سبیل المثال ولیس الحصر ،اإلجرائیة ویشمل ذلك
وأسالیب التصویت وإدارة بنود جدول األعمال.   

 
1 -13 الفریق اإلجرائي   5-  

العضویة:  
 إحصاءأربعة أعضاء منھم المنسقة اإلجرائیة والمسئولة عن 

األصوات، ویعینھم المجلس العالمي وُیصدق على ذلك المؤتمر 
العالمي.  

 
المسئولیات:  

§ العمل مع المنظمات األعضاء لتنسیق وإیضاح أي تعدیالت  
مقترحة؛  

§ رح للتأكد من أن تحسین لغة أي تعدیل مقترح أو اقتراح مقت 
النیة والنتائج واضحة وأن الترجمات مالئمة؛  

§ التأكد من االمتثال للنظام األساسي واللوائح الداخلیة  
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والسیاسات واإلجراءات الخاصة بالجمعیة العالمیة للمرشدات 
وفتیات الكشافة.  

 
1 -13 المنسقة اإلجرائیة  6-  

المسؤولیات:    
§ التأكد من إتباع اإلجراءات المتفق علیھا من قبل المشتركات  

في المؤتمر؛  
تقدیم النصح لرئیسة الجلسة بحسب الضرورة؛ §  
لجلسة على االقتراحات االتفاق، بالتشاور مع رئیسة ا §

لتصویت وتعدیالتھا؛المطروحة ل  
التأكد من االمتثال للنظام األساسي واللوائح الداخلیة  §

الجمعیة العالمیة للمرشدات ب لخاصةاوإجراءات المؤتمر 
وفتیات الكشافة؛  

التنسیق مع الفریق اإلجرائي، ومجموعة تخطیط المؤتمر  §
ورئیسة الجلسة؛  

العمل مع الفریق اإلجرائي وجھاز العاملین المعین للتأكد من  §
وضوح لغة كل اقتراح مقترح وتعدیل مقترح للتصویت من 

ناحیة نوایاه ونتائجھ؛  
مات األعضاء والفریق اإلجرائي لتنسیق العمل مع المنظ §

وإیضاح التعدیالت؛  
ً للرد  § أن تكون المنسقة اإلجرائیة متاحة في أوقات محددة سلفا

إجراءات خاصة بسئلة من الوفود فیما یتعلق بأمور األعلى 
المؤتمر؛  

إجراءات المؤتمر وتنفیذھا خالل شھرین من كمال تقییم است §
ختام المؤتمر.  

  
1 -13 األصوات إحصاءولة عن المسئ  7-  

سوف یكون عضو واحد من الفریق دور محدد كمسئول عن 
إحصاء وعد األصوات.  

 
المسئولیات:  

التنسیق عن قرب مع الشركة التي توفر معدات التصویت  §
اإللكتروني والترجمة الفوریة؛  

§ مساعدة رئیسة الجلسة في التأكد من تحدث الوفود بالتسلسل  
یة؛السلیم في الجلسات الجماع  

§ تحدید قوة التصویت لكل جلسة وإبالغ رئیسة الجلسة؛   
§ التأكد من فھم الوفود الستخدام معدات التصویت اإللكتروني؛   
§ التأكد من أن كل أعضاء الفریق اإلجرائي على إلمام تام  

بمعدات التصویت اإللكتروني؛  
§ المساعدة في التصویت اإللكتروني وبالقدر الالزم عّد  

األصوات؛وإحصاء كل   
§ تقدیم تقریر إلى رئیسة الجلسة عن األصوات التي تم  

إحصاءھا؛  
§ تسجیل نتائج كافة جلسات التصویت إلدخالھا في قرارات  

المؤتمر وتقریر المؤتمر.  
 

1 -13 جھاز موظفي المكتب العالمي  8-  
المسئولیات:  

§ عمل تلك االستعدادات بالقدر الضروري النعقاد المؤتمر  
العالمي؛  

§ مطلوب وتقدیم الخدمات بحسب الضرورة المساعدة بالقدر ال 
لتنفیذ االقتراحات التي یتم التصویت علیھا في المؤتمر؛  

§ مساندة ومساعدة مجموعة التخطیط للمؤتمر والفریق  
اإلجرائي.  

 
1 قرارات المؤتمر       14-  

سوف یتم تسجیل قرارات المؤتمر العالمي في مستند یتم إرسالھ 
ع اإلنترنت للجمعیة العالمیةإلى المنظمات األعضاء ویتاح على موق  

www.wagggs.org  
 

1 تنفیذ السیاسة وقرارات المؤتمر      15-  

یتحمل المؤتمر العالمي المسئولیة عن صیاغة الخطوط العامة 
للسیاسة المطلوب إتباعھا في أعمال الجمعیة العالمیة. ویتم تفویض 

ة عن المؤتمر إلى المجلس العالمي الذي سلطة تنفیذ العمل نیاب
  سوف یحدد كیفیة تنفیذ ذلك.

 
خطوط العریضة وبنفس الكیفیة، سوف یقرر المجلس العالمي ال

ه، مع ترك التفاصیل لیقوم المكتب العالمي للعمل المطلوب انجاز
بتنفیذھا والتي تتولى مسئولیتھا الرئیسة التنفیذیة األولى.  

http://www.wagggs.org
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–الجزء الثاني  واعد اإلجرائیةالق   
 

2- 1 عمومیات       
2- 1- 1 یتم عمل دورة نداء على كل المنظمات األعضاء  

المتواجدة في الجلسة االفتتاحیة لتسجیل كل المنظمات 
األعضاء الحاضرة في المؤتمر. ویتم تكرار جولة النداء 

عند بدایة كل جلسة تصویت.   
2- 1- 2 أن تحدد رئیسة وفدھا. وفي یجب على كل منظمة عضو  

رت رئیسة الوفد المعینة بأنھا مریضة وغیر حالة إذا شع
قادرة على حضور جلسة المؤتمر العالمي، فیمكن تغییر 

لتحل محلھا مندوبة الوفد الباقیة بالمنظمة رئیسة الوفد 
 حل محلھاالعضو أو في حالة عدم وجود مندوبة، فت

المراقبة من المنظمة العضو. ویجب على رئیسة الوفد 
ً بأي تغییر من ھذا الجدیدة إخطار الفریق  اإلجرائي خطیا

القبیل قبل بدایة الجلسة الثانیة.  
2- 1- 3 طیتھا في ھذه غسوف تقرر رئیسة الجلسة أي نقاط لم یتم ت 

القواعد اإلجرائیة.  
2- 1- 4 سوف یتم توزیع خط زمني یوضح المواعید النھائیة  

والتواریخ الھامة قبل المؤتمر.  
 

االقتراحات والتعدیالت المطروحة للتصویت  
 

2 المتطلبات لالقتراحات المقترحة المتسلمة قبل  2-
المؤتمر  

2- 2- 1 ت المقترحة للتصویت قبل المؤتمر یمكن تقدیم االقتراحا 
بمدة تصل إلى أربعة أشھر.  

2- 2- 2 على المجلس العالمي استالم كافة االقتراحات المقترحة  
التي تم تقدیمھا ودراستھا للتأكد عما إذا كانت ذات صلة 

ا على المؤتمر.ومالئمة لعرضھ  

2- 2- 3 ً وذي   یجب أن یكون االقتراح المقترح للتصویت متعلقا
صلة برسالة الجمعیة العالمیة أو مسألة یرى من اقترحھا 
 بأن الجمعیة العالمیة یجب أن تعبر عن وجھة نظر فیھا.

وبالنسبة للمقترحات المقترحة للتصویت التي ال تمتثل 
على المؤتمر. لمثل ھذه االشتراطات فلن یتم طرحھا  

2- 2- 4 ت واضحاً االقتراح المقترح للتصوییجب أن یكون  
ً وأینما كان ممك ،وموجزاً  أن یوضح أسالیب العمل  ،نا
المستقبلیة.  

2- 2- 5 الجھة التي اقترحتھ: ةطالبقد یتم م   

§ عمل تلك التغییرات في صیاغة االقتراح المقترح للتأكد   
؛جلّیة من عرضھ بصورة واضحة  

§ ة أخرى مقترحة لتطویر أو االتفاق على العمل مع جھ  
اقتراح مركب مشترك في حالة تقدیم اثنین أو أكثر من 
االقتراحات المقترحة عن نفس الموضوعات أو 

موضوعات مشابھة.  
§ في حالة عدم االتفاق على اقتراح مشترك فعندئذ یقوم   

ة كل االقتراحات المقترحة التي المجلس العالمي بدراس
لیتأكد من أنھا ذات صلة  ةھمتشابكون مماثلة أو ت

یأخذھا المؤتمر ومالئمة لعرضھا على المؤتمر حتى 
بعین االعتبار ولیقوم بالتصویت علیھا.  

 
 

2- 2- 6 بعد التشاور مع الجھة المقترحة، یجوز للمجلس العالمي  
أن یحیل أي اقتراح مقترح إلى لجنة مالئمة لمزید من 

المناقشة.  
2- 2- 7 مقترحة متسلمة قبل  یجوز تقدیم التعدیالت القتراحات 

المؤتمر.  
 

2 -3 المتطلبات لالقتراحات المتسلمة أثناء المؤتمر     
2 -3 بموافقة رئیسة المؤتمر والمنسقة اإلجرائیة یجوز  1-

للمؤتمر أن یأخذ بعین االعتبار االقتراحات 
المقترحة التي لم یتم تداولھا ونشرھا من قبل 

والتصویت علیھا من قبل المؤتمر.  
2 -3 مر بإبالغ المؤتمر عن سوف تقوم رئیسة المؤت 2-

التوقیت الذي یجوز فیھ تقدیم مزید من االقتراحات 
المقترحة.  

2 -3 ال یمكن لالقتراحات المقترحة المتسلمة أثناء  3-
المؤتمر أن تكون ذات صلة بالموضوعات التالیة:  

السیاسة والمعاییر؛ §  
سیاسة السنوات الثالث؛ §  
العضویة؛ §  
یة؛ والتغییرات للنظام األساسي والالئحة التنفیذ §  
السیاسة المالیة العامة. §  

2 -3 -4 ال یجوز تعدیل االقتراحات المقترحة التي لم یتم  
  نشرھا وتداولھا من قبل.

 
2   االشتراطات للتعدیالت المقترحة  4-
2- 4- 1 یجوز تقدیم تعدیالت مقترحة لالقتراحات المقترحة قبل  

المؤتمر  
2- 4- 2 ة التي رئیسة المؤتمر بإبالغ المؤتمر بالمدسوف تقوم  

التي لم یتم  ،فیھا تقدیم التعدیالت اإلضافیة المقترحةعین یت
 تحدید  إلى المنسق اإلجرائي. ویحتاج ،تقدیمھا من قبل

آخر موعد أن یراعي فترة كافیة للمنظمات األعضاء حتى 
تستعد لجلسة التصویت.  

2- 4- 3 المقترحة مطالبة بما یلي:قد تكون الجھة    
§ ة تعدیل مقترح للتأكد من عمل تلك التغییرات بصیاغ  

إیضاح ووضوح العرض؛  
§ العمل مع جھة أخرى مقترحة لتطویر أو االتفاق على   

تعدیل مشترك.  
2- 4- 4 قد یكون ھناك أكثر من تعدیل مقترح القتراح مقترح  

للتصویت.  
2- 4- 5 في حالة تعدد التعدیالت المقترحة، فسوف تتشاور رئیسة  

التسلسل الذي یتم بھ  الجلسة مع المنسقة اإلجرائیة وتقرر
التصویت قبل االقتراح الرئیسي المطروح.  

2- 4- 6 ال یمكن للتعدیالت المقترحة المتسلمة أثناء المؤتمر أن  
ُتطبق على االقتراحات المطروحة بشأن:   

§ السیاسة والمعاییر؛   
§ سیاسة السنوات الثالث؛   
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§ العضویة؛   
§ التغییرات في النظام األساسي واللوائح الداخلیة؛   
§ اسة المالیة العامة؛السی   

 
2 -5 مناقشة االقتراحات المقترحة للتصویت والتعدیالت   

المقترحة المقدمة قبل المؤتمر  
2- 5- 1 سوف یتم عرض ومناقشة كافة المقترحات المقترحة  

للتصویت والتعدیالت.   
2- 5- 2 بعد عرض كل بند، سوف تقوم رئیسة الجلسة بفتح باب  

المناقشة للحاضرین.   
2- 5- 3 المناقشة عندما تقرر رئیسة الجلسة ذلك. تنتھي   
2- 5- 4 سوف تتحدث كل منظمة عضو مرة واحدة فقط ما لم  

تسمح رئیسة الجلسة باستثناء ذلك.  
2- 5- 5 سوف ُتقید كل منظمة عضو ذاتھا للتحدث لمدة ثالثة  

  دقائق فقط عن اقتراح مقترح أو تعدیل مقترح.
2- 5- 6 وضیح لإلجراءات أو یمكن إثارة البنود التي تحتاج إلى ت 

مصاعب فنیة أو مشاكل في فھمھا وذلك من قبل أي وفد 
وعلى رئیسة الجلسة أن تعالج الموقف بالتشاور مع 

المنسقة اإلجرائیة، إذا استلزمت الضرورة ذلك.  
2- 5- 7 مشمولة في جدول األعمال، أن یتم الغیر یجوز للبنود  

بیة بأغل ،مناقشة فقطلطرحھا أمام المؤتمر العالمي ل
وبموافقة المنسقة اإلجرائیة ورئیسة المؤتمر.   ،بسیطة  

2- 5- 8 قد تطلب المنظمات األعضاء جلسة مغلقة. ویجب أن  
عضاء األ% من 75أغلبیة بنسبة توافق على ھذا الطلب 

التصویت في تلك الجلسة  میحق لھ نممكاملي العضویة 
المعینة.   

 
2 مسئولیات التصویت 6-  
2- 6- 1 وفود من المنظمات األعضاء تقدیم یستطیع رؤساء ال 

اقتراح أو تعدیل للتصویت.    
2- 6- 2 یمكن للمجلس العالمي أن یقترح اقتراحات وتعدیالت  

  مطروحة للتصویت.
2- 6- 3 ال یستطیع المجلس العالمي أن یقوم بالتصویت.    
2- 6- 4 یوجد لدى المنظمات األعضاء صوت واحد فقط لكل  

اقتراح ولكل تعدیل.  
2- 6- 5 لألعضاء كاملي العضویة التصویت على كافة  یمكن 

الموضوعات.  
2- 6- 6 ال یمكن لألعضاء ذوي العضویة المنتسبة أن یقوموا  

بالتصویت على المسائل المتعلقة بما یلي:  
§ العضویة؛   
§ البنود المالیة؛   
§ انتخاب أعضاء المجلس العالمي؛   

§ تغییرات للنظام األساسي واللوائح الداخلیة الخاصة  
عالمیة (النظام األساسي للجمعیة العالمیة، بالجمعیة ال

-32المادة  ).الثامنھوالالئحة الداخلیة  1  
 

2 التصویت 7-  
2- 7- 1 لي بصوتھا عن االقتراحات یجوز لرئیسة الوفد أن تد 

والتعدیالت نیابة عن منظمتھا العضو.   

2- 7- 2 ھناك ثالثة أنظمة رئیسیة للتصویت:   

§ للوحة بالید عرض لوحات اسم البلد عن طریق رفع ا  
عالیاً. ویمكن استخدام ذلك فعلى سبیل المثال للتصویت 
على األعضاء الجدد من ذوي العضویة المنتسبة 

والعضویة الكاملة؛  
§ سوف توضح النتائج بالتفصیل بخالف نتائج العرض   

المقدم الستضافة المؤتمر العالمي الثاني، والقرارات 
قرارات عن إلغاء العضویة، حیث یتم عندئذ عرض ال

فقط.  
§ كتروني بحسب ما ز أخذ اقتراع الورقي أو غیر إلیجو  

تراه رئیسة اللجنة بعد التشاور مع المنسقة اإلجرائیة 
االقتراع وإذا كانت السریة مرغوبة. ویجوز أخذ 

السري الورقي أو غیر اإللكتروني في حالة عدم توفر 
التصویت اإللكتروني.  

ألعضاء أن تختار وفي كافة األحوال، یمكن للمنظمات ا
اقتراح أو ضد اقتراح أو االمتناع عن  لصالحالتصویت 

المتناع تم احتساب ااألصوات ی إحصاءالتصویت. وعند 
تصویت بـ "ال".على أنھ عن التصویت   

2- 7- 3 سوف تكون القرارات في المؤتمر باألغلبیة البسیطة ماعدا  
% من 75البنود التالیة التي تحتاج إلى أغلبیة بنسبة 

األعضاء كاملي العضویة الحاضرین للتصویت في 
الجلسة المعنیة:  

-11(راجع النظام األساسي للجمعیة العالمیة، المادة   4(  
§ السیاسة واإلستراتیجیة والمعاییر؛   
§ سیاسة السنوات الثالث؛   
§ العضویة؛   
§ التغییرات في النظام األساسي واللوائح الداخلیة؛   
§ السیاسة المالیة العامة؛   
§ مغلقة؛ والجلسات ال   
§ أولئك المصرح لھم بحضور المؤتمر العالمي   

 
2- 7- 4 انتخابات المجلس العالمي، سوف تكون طریقة التصویت  

على النحو التالي:  
جوالت للتصویت. ھناك ست §  

یكون باقتراع  یتم التصویت باالقتراع السري ویمكن أن §
كتروني.ورقي أو اقتراع إل  

حرف یجب عرض أسماء كافة المرشحات بتسلسل األ §
األبجدیة   

  

یجب على المنظمات األعضاء تخصیص كل أصواتھم  §
في كل جولة تصویت وإال فسوف یتم إعالن بطالن 

ورقة التصویت.  

في جولة التصویت األولى، على المنظمات ذات  §
العضویة الكاملة التصویت عن طریق تخصیص صوت 
واحد لكل مرشحة من مرشحاتھم الستة المفضلین. 

على رقم من األصوات یتم انتخابھا والمرشحة ذات أ
للموافقة النھائیة وشطبھا من جولة االقتراع.  

في جولة التصویت الثانیة، یجب على المنظمات  §
األعضاء كاملي العضویة التصویت لخمسة مرشحات، و 
والمرشحة ذات أعلى عدد من األصوات یتم انتخابھا 

للموافقة النھائیة وشطبھا من جولة االقتراع.  
ولة التصویت الثالثة، یجب على المنظمات في ج §

األعضاء ذات العضویة الكاملة التصویت على 
والمرشحة ذات أعلى عدد من  المرشحات األربعة، م
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األصوات یتم انتخابھا للموافقة النھائیة وشطبھا من جولة 
االقتراع.  

في جولة التصویت الرابعة، یجب على المنظمات  §
یت على ثالث األعضاء كاملي العضویة التصو

مرشحات، والمرشحة ذات أعلى عدد من األصوات یتم 
انتخابھا للموافقة النھائیة وشطبھا من جولة االقتراع.  

§ في جولة التصویت الخامسة، یجب على المنظمات  
األعضاء كاملي العضویة التصویت لمرشحتین، 
والمرشحة ذات أعلى عدد من األصوات یتم انتخابھا 

شطبھا من جولة االقتراع.للموافقة النھائیة و  
§ في جولة التصویت السادسة، یجب على المنظمات  

األعضاء التصویت لمرشحة واحدة، والمرشحة ذات 
أعلى عدد من األصوات یتم انتخابھا للموافقة النھائیة 

وشطبھا من جولة االقتراع.  
§ وفي حالة تساوي األصوات للمركز األول في أي  

المرشحات ذات أقل عدد مرحلة، فیتم إبعاد المرشحة أو 
 سیتمأصوات من جولة االقتراع قبل تكرار التصویت. 

 التصویت جولة إلى مؤقتا ات المستبعداتالمرشح إرجاع
.العالمي المجلس في المتاح التالي للمقعد ةتالیال  
§  سیتم التصویت، من الست الجوالت أعقاب في  

 في الجدد الستة األعضاء على للتصدیق التصویت
٪ 50 من أكثر كان إذا انتخابھم وسیتم لعالمي،ا المجلس
.التصدیق یؤیدون األصوات من  

 نتخبیُ  سوف التصویت من النھائیة الجولةفي   §
 األعضاء المنظمات وتصوت. المعتمدین األشخاص

 المرشحان نتخبویُ  اثنین، مرشحین على العضویة كاملة
 ھناك كان إذا. األصوات من عدد أكبر على حصال اللذان
أو  المرشح إزالة سیتم الثاني، أو األول للمركز دلتعا

 من األصوات عدد من أقل لىعمن حصلوا مالمرشحین 
 وسیتم. عادلتالم لمكانھذا ال االقتراع تكرار قبل االقتراع
 والثاني األول بالتسلسل المعتمدین الشخصین تصنیف
.بھا المدلى األصوات أساس على  

 

2- 6- 5 للمؤتمر العالمي التالي، سوف الختیار المنظمة المضیفة  
یتم اتخاذ القرار باألغلبیة البسیطة؛ وفي حالة وجود أكثر 
من عرضین فسوف تكون ھناك جولة أولى مبدئیة 
للتصویت على كل العروض. وفي حالة عدم حصول 

یتم استبعاد العرض عرض على أغلبیة بسیطة، فسوف 
ذي أقل عدد من األصوات وعمل الجولة الثانیة من 

لتصویت. وسوف یتم تكرار ھذه العملیة لحین تحقیق ا
  األغلبیة البسیطة.

 
جلسة التصویت  

 
2- القواعد العامة  8  
2- 8- 1 تتم المناقشة على االقتراحات المقترحة للتصویت خالل  

البند المناظر في جدول األعمال.  

2- 8- 2 یجب أن تكون قوة التصویت ھي العدد الكلي للمنظمات  
سة وفد مسجلة في المؤتمر مؤھلة األعضاء ذات رئی

للتصویت وحاضرة في القاعة عند بدایة كل جلسة 
تصویت حسب ما تحدده المسئولة عن إحصاء األصوات. 
وتقوم رئیسة الجلسة بتقدیم تقریرھا إلى المؤتمر ویشمل 

وبحسب المالئمة  ،ضاء كاملي العضویةذلك األع
د األعضاء كاملي العضویة ومنتسبي العضویة. وتوج

-12قواعد خاصة بالنصاب القانوني لكل جلسة في المادة 
من النظام األساسي للجمعیة العالمیة.  5  

2- 8- 3 االقتراحات المقترحة أو تحریك لتدعو رئیسة الجلسة  
. ویجب تحریك االقتراحات المقترحة التعدیالت المقترحة

أو التعدیالت المقترحة وإال فسوف یخفق االقتراح أو 
  التعدیل.

2- 8- 4 اقتراح أو تعدیل، فیجوز فقط سحبھ بموافقة  عند تحریك 
  المؤتمر.

2- 8- 5 سوف تتحدث كل منظمة عضو لمرة واحدة فقط، ما لم  
. ذلك تسمح رئیسة الجلسة باستثناء  

2- 8- 6 دقائق  3سوف یقتصر التكلم عن كل منظمة عضو لمدة  
فقط على اقتراح مقترح أو تعدیل مقترح.  

2- 8- راحات المقترحة والتعدیالت المقترحة المتسلمة قبل بالنسبة لالقت7
  المؤتمر، فتتم المناقشة أثناء جلسة عرضھا أینما كان ذلك مالئماً.

2   إجراءات جلسة التصویت 9-
2- 9- 1 ت المقترحة والتي تم توزیعھا قبل لالقتراحات والتعدیال 

المؤتمر، فسوف تسمح رئیسة الجلسة بطرح أسئلة 
المناقشة على ھذه االقتراحات لإلیضاح فقط (تتم 

والتعدیالت أثناء جلسة العرض. راجعوا كتیب إجراءات 
-2المؤتمر ،  4 .(  

2- 9- 2 االقتراحات المقترحة  بأن یتم تحریكتدعو رئیسة الجلسة  
بعد الموافقة علیھا.  

2- 9- 3 عند اقتراح تعدیل جدید، یقوم من قدمھ بعرضھ وتفتح  
جع كتیب إجراءات رئیسة الجلسة باب المناقشة (را

-2المؤتمر،  4.(  

2- 9- 4 تغلق رئیسة الجلسة المناقشة وتطلب من إحدى المنظمات  
األعضاء بتحریك التعدیل.  

2- 9- 5 .تشرح رئیسة الجلسة تسلسل التعدیل   

2- 9- 6 عندئذ یصوت المؤتمر على التعدیل. ویقوم المسئول عن  
 إحصاء األصوات بتقدیم النتائج إلى رئیسة الجلسة، وعند

سوف تقوم بإبالغ المؤتمر بھا. ،المالئمة  

2- 9- 7 تسلسل في حالة تبني اقتراح، فتشرح رئیسة اللجنة  
االقتراح المعدل.  

2- 9- 8 على االقتراح بعد تعدیلھ. ویقوم المسئول ت المؤتمریصوّ  
عن إحصاء األصوات بإعطاء النتائج إلى رئیسة  الجلسة 

ا یكون ذلك التي سوف تقوم بإبالغھا إلى المؤتمر عندم
مطبقاً.  

2- 9- 9 سوف یؤخذ اقتراح واحد فقط بعین االعتبار في أي وقت.    
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دلیل مرجعي للتصویت   
 

 
یجب قراءة ھذا الجدول مع الجزء الثاني من كتیب إجراءات المؤتمر، القواعد اإلجرائیة:   

 

نوع البند في جدول األعمال  
لتصویت 

األعضاء كاملي 
العضویة فقط  

ألعضاء لتصویت ا
كاملي العضویة 

العضویة  يومنتسب  

مطلوب أغلبیة 
%75بنسبة   

مطلوب أغلبیة 
بسیطة  

كتروني (نعم، ال، ممتنع) لالتصویت اإل  

تعیین الفریق اإلجرائي    X   X 

قبول سجل قرارات المؤتمر العالمي الخامس والثالثین   X   X 

قبول تقریر السنوات الثالثة   X  X   

للوائح الداخلیةالنظام األساسي وا  X   X   

واإلستراتیجیةالخطة المالیة   X   X   

إلغاء العضویة  X   X   

العرض الستضافة المؤتمر العالمي السابع والثالثین   X   X 

ختام الجلسة  X   X   
 رفع لوحات البلد (نعم، ال، ممتنع)

العضویة  X   X   

2اإللكتروني (كما في الجزء التصویت  -6 -4( 

العالمي  المجلس انتخاب  X     
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  1الملحق 

 

دلیل خطوة بخطوة لقرارات المؤتمر   
 

یتم مناقشة االقتراحات المقترحة والتعدیالت المقترحة المتسلمة قبل المؤتمر وذلك أثناء الجلسات الخاصة بھا.  
 
التعدیالت لالقتراحات المقترحة المقدمة قبل المؤتمر یجب  .1

الذي ال یتعدى ذلك  دى المنسق اإلجرائي في موعتقدیمھا إل
 تعلن عنھ رئیسة الجلسة.

             

                      
             توزیع التعدیالت المقترحة الجدیدة على المنظمات األعضاء .2 

                      
إیضاح االقتراحات المقترحة والتعدیالت المقترحة التي تم  .3  

 توزیعھا قبل المؤتمر فقط.
           

                  
مناقشة التعدیالت المقترحة الجدیدة لالقتراحات المطروحة  .4   

خالل الفترة الزمنیة والقواعد اإلرشادیة للتحدث كما ھي 
 واردة في كتیب المؤتمر.

          

                  
تدعو رئیسة الجلسة إحدى منظمات األعضاء لتحریك  .5    

 االقتراح المقترح.
         

                      
                      
في حالة تحریك اقتراح مقترح فیجوز فقط سحبھ بموافقة  .6       

 المؤتمر.
      

                  
تدعو رئیسة الجلسة أن تقوم إحدى منظمات  .7        

 األعضاء بعرض تعدیل مقترح.
       

 

                     
     

ل 
عدی
ي ت
 أل
رر
یتك

 

          
                     
في حالة تحریك تعدیل مقترح فیجوز فقط سحبھ  .8          

 بموافقة المؤتمر.
    

                     
تشرح رئیسة الجلسة تبعات التعدیل المقترح  .9           

 على االقتراح.
   

                     
   التصویت على التعدیل المقترح. .10            

                     
  ُتقدم رئیسة الجلسة االقتراح المعّدل. .11                    

              

                      
 التصویت على االقتراح المعّدل. .12               
 
 

دیل مقترح. وسوف تقرر رئیسة الجلسة التسلسل الذي یتم بھ التصویت علیھا.قد یكون ھناك أكثر من تعمالحظة:   
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