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  معلومات عامة–الجزء األول 
 

 : الجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة فيرسالةتتمثل 
 

تمكین الفتیات والشابات من تحقیق طاقاتھن الكامنة كمواطنات   "
  ".مسئوالت في العالم

 
  الغرض من المؤتمر العالمي  ١-١

سنوات من أجل تعزیز رسالة ینعقد المؤتمر العالمي مرة كل ثالث 
تجتمع المنظمات  ویة للمرشدات وفتیات الكشافة،الجمعیة العالم

  :ًاألعضاء معا من أجل
 
دراسة وتحدید سیاسة حركة المرشدات وفتیات الكشافة بأنحاء  §

 ؛العالم
 وضع السیاسة للسنوات الثالث المقبلة؛ §
 التعامل مع األمور الخاصة باألعمال وتبادل األفكار §

 .والخبرات
 
  جدول أعمال المؤتمر العالمي  ٢-١

قام المجلس العالمي بإعداد جدول األعمال من البنود التي قدمتھا 
وھناك اشتراط دستوري . المنظمات األعضاء والمجلس العالمي

بضرورة إرسال جدول األعمال إلى المنظمات األعضاء في وقت 
ریخ انعقاد محدد لیصلھم خالل أربعة أشھر على األقل قبل تا

  .  المؤتمر العالمي
 
  برنامج المؤتمر العالمي  ٣-١

یوضح البرنامج الجدول الزمني ومحتوى المؤتمر العالمي ویعده 
  .المجلس العالمي بالتشاور مع المنظمة العضو المضیفة

  
  لغات المؤتمر العالمي  ٤-١

ُتعد كل من اللغة اإلنجلیزیة والفرنسیة واألسبانیة ھي لغات المؤتمر 
ویتعین على المشاركات أن یكون لدیھن معرفة جیدة بواحدة من 

كما سیكون ھناك خدمة ترجمة فوریة متاحة في ھذه . تلك اللغات
امة باإلضافة إلى إمكانیة وجود اللغات الثالثة أثناء الجلسات الع

  .فوریة باللغة العربیةترجمة 
 

والفرنسیة تتوفر مستندات وأوراق المؤتمر باللغات اإلنجلیزیة 
كما ستتاح وثائق المؤتمر واألوراق المتصلة بھا باللغة . واألسبانیة

  .العربیة كلما أمكن
 

 المؤتمر العالمي والمشاركین بھ ومسئولیاتھم  ٥-١
  )مندوبون ومراقبون(وفود المنظمات األعضاء   ١-٥-١
  

 

یخول لكل منظمة عضو كاملة العضویة أو منتسبة للجمعیة العالمیة 
  .ندوبتین من ضمن أعضائھاإرسال م

  
یجوز للمنظمات األعضاء إرسال مراقبین  وباإلضافة إلى ذلك

أرقام العضویة للمنظمة قیاس التالي والقائم على إحصاء بموجب الم
   - :العضو

 
 

                     

  مراقبون
  ١........................................... عضو ٢٠.٠٠٠أكثر من 

   ٣.................................. عضو٥٠.٠٠٠ إلى ٢٠.٠٠١من 
   ٤................................ عضو١٥٠.٠٠٠ إلى ٥٠.٠٠١من 
   ٥............................... عضو٢٥٠.٠٠٠إلى ١٥٠.٠٠١من 
   ٧............................ عضو١.٠٠٠.٠٠٠إلى ٢٥٠.٠٠١من 
  ٨....................................كثر عضو أو أ١.٠٠٠.٠٠١من 

 
ُفي حالة إذا لم یسمح المقیاس المذكور أعاله لالتحاد أن یرسل 
عضوین من كل جمعیة فرعیة، لكونھم مندوبین أو مراقبین فیمكن 

  . للوفد أن یضم عضوین من كل جمعیة فرعیة
 

 تتمتع الوفود بسلطة المنظمات األعضاء التي تمثلھا في التحدث
  .والتصویت بالنیابة عنھا ومن المتوقع مشاركتھن بجمیع الجلسات

 
ُیعمل المراقبون على مساعدة مندوبیھم ویمكن أن یتحدثوا إذا طلب 

  .منھم ذلك من قبل المندوبین
 

  :من المتوقع أن یقوم المندوبون والمراقبون بما یلي
 

ر قبل الوصول إلى قراءة ومناقشة محتوى مستندات المؤتم §
  المؤتمر؛مكان انعقاد

أن یكونوا على إلمام تام بوجھة نظر منظماتھم األعضاء حول  §
 بنود جدول األعمال؛

 حضور كافة الجلسات؛ §
 المشاركة في مجموعات التعلم والمشاركة وورش العمل؛ §
تقییم المؤتمر بالكامل من خالل إتمام وتقدیم استمارة التقییم  §

 ؛في نھایة المؤتمر
تقییم تقریر كامل لمنظمتھم العضو عن المؤتمر والقرارات  §

 . في المؤتمرالتي تم التوصل إلیھا
 

  ن وواللجان، ومجموعات العمل والعاملالمجلس العالمي،   ٢-٥-١
          بالمكتب العالمي

 
 وینطويیتولى أعضاء المجلس العالمي قیادة الجلسات الفردیة 

مؤتمر أن تدعو دورھم في اإلرشاد والتوجیھ ویمكن لرئیسة ال
  .أعضاء المجلس إللقاء كلمة والتحدث أثناء الجلسات

 
یمكن ألعضاء اللجان ومجموعات العمل بالمجلس العالمي حضور 

في حالة . جلسات المؤتمر العالمي كما یمكن دعوتھم إلى إلقاء كلمة
حضورھم كمندوبات للمنظمات األعضاء فیجوز لھن التحدث 

ى الرغم من إمكانیة استشارتھم والتمثیل فقط بتلك الصفة عل
 . كأعضاء للجان أو لمجموعات العمل

  
 وقد  العالميلمكتب العالمي حضور المؤتمراكما یمكن لموظفات 

ًیطلب منھن إلقاء كلمة ویلخص دورھم في مساعدة كال من المؤتمر  ُ
العالمي والمجلس العالمي في إتمام واجباتھن وتقدیم الخدمات 

لمؤتمر حیث یتولوا مسئولیة ضمان األساسیة ألداء ناجح ألعمال ا
  .المؤتمر العالميجراءات إتسجیل 

  
وخالل المؤتمر، یتواجد أعضاء المجلس العالمي ولجانھ 
ومجموعات العمل والعاملین بالمكتب العالمي لیكونوا مستعدین 

  .لتقدیم االستشارات والمناقشة
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 الضیوف  ٣-٥-١
 

المي قد یكون الضیوف الذین تمت دعوتھم من قبل المجلس الع
 :المنظمة العضو المضیفة كل من وكذلك من

وفتیات الكشافة / ممثلین عن المنظمات الوطنیة للمرشدات  §
 الالتي یسعین للحصول على عضویة الجمعیة العالمیة؛  

 ریین؛خاألعضاء الف §
 الممثلین اإلضافیین للمنظمة العضو المضیفة؛ §
  المتخصصة؛ممثلي الجمعیة العالمیة باألمم المتحدة ووكاالتھا §
 ممثلي منظمات غیر األعضاء بالجمعیة العالمیة؛ §
 الوطنیون نسقوندارة والمدیر التنفیذي والمأعضاء مجلس اإل §

 أوالف بادن باول؛لجمعیة 
 .ضیوف مدعوین آخرین §

 
 :یجوز للضیوف القیام بما یلي

لحضورھا والتحدث فیھا ا حضور الجلسات العامة التي دعیو §
ئیسة الجلسة؛ وال یملكن حق إذا تمت دعوتھم من قبل ر

 التصویت؛
یمكن أن تتم دعوتھم للمشاركة في مجموعات التعلم  §

 .والمشاركة وفي ورش العمل
  
 المنظمة العضو المضیفة  ٤-٥-١
 

تتولى المنظمة العضو المضیفة مسئولیة تلبیة احتیاجات وراحة 
جمیع المشاركات وبالتشاور مع المجلس العالمي تقوم المنظمة 

  .بعض األنشطة داخل البرنامجوترتیب  بإعداد المضیفة
 

لدى المنظمة العضو المضیفة الحق في دعوة عدد متفق علیھ من 
 من قبل المجلس أعدادھمویتم تحدید . ً وفقا لرغبتھاالضیوف،
  .العالمي

 
  اإلجراءات التي تسبق المؤتمر العالمي  ٦-١

یتم إرسال المواد الخاصة بالمؤتمر متضمنة جدول األعمال 
ًدات المساندة إلى جمیع المنظمات األعضاء لدراستھا مقدما والمستن

  .وإعداد ممثلیھا
 

وتتاح للمنظمات األعضاء المستندات التي من شأنھا تدعیم جدول 
أعمال المؤتمر باللغات اإلنجلیزیة، والفرنسیة واألسبانیة باإلضافة 
ًإلى اللغة العربیة أینما كان ذلك ممكنا وذلك من خالل المكتب 

  .ًإلكترونیا أو بواسطة البرید بإرسالھاالمي الع
 

یختص تتسلم المنظمات األعضاء نسخة واحدة فقط من كل مستند 
باللغة التي تتسلم بھا المنظمة العضو رسائلھا عادة بجدول األعمال 

ُكما یطلب من المنظمات األعضاء ضمان أن . من المكتب العالمي
  .یكون لدى وفدھا المفوض الكمیة المطلوبة من مستندات المؤتمر

  
ًلحصول على كافة المعلومات واألوراق األساسیة أیضا على یمكن ا

   www.wagggsworld.orgالموقع الرسمي 
 

 ونشرة الجمعیة Our Worldوتتوفر المقاالت في مجلة عالمنا 
 والموقع اإللكتروني للجمعیة WAGGGS Todayالعالمیة الیوم 
للجمعیة واللوائح الداخلیة ) الدستور(القانون األساسي العالمیة وفي 

  . العالمیة للحصول على معلومات ھامة مفیدة في ھذا الصدد
  

   بالمؤتمر صنع القرار٧-١
سیتم إرسال البنود التي تحتاج إلى القبول والمناقشة واتخاذ قرار 

وفي المؤتمر، . بشأنھا إلى المنظمات األعضاء قبل انعقاد المؤتمر
االقتراحات المطروحة للتصویت والتعدیالت المقترحة سیتم عرض 

برجاء الرجوع إلى الجزء الثاني من (للمناقشة وللتصویت علیھا 
  ).القواعد اإلجرائیة

  
   التصویت١-٧-١
 

في األوقات المحددة أثناء تتم عملیات التصویت في جلسات 
   -:المؤتمر ویمكن القیام بھا بواسطة

 التصویت اإللكتروني §
 فع اللوحة المكتوب علیھا اسم الدولةر §
  الورقیةبطاقة االقتراع §

وفي كافة األحوال، یمكن للمنظمات األعضاء اختیار التصویت 
وعند جمع . اقتراح أو ضده، أو أن تمتنع عن التصویتلصالح 

  .األصوات یكون االمتناع عن التصویت لھ نفس أثر عدم التصویت
 

   قوة التصویت٢- ٧-١
 

ویت ھي العدد اإلجمالي للمنظمات یجب أن تكون قوة التص
األعضاء التي لدیھا مندوبین مقیدین بالمؤتمر ممن لدیھم حق 
التصویت وبحضورھم داخل القاعة في بدایة كل جلسة تصویت 

وتقوم . ویقوم القائم على فرز األصوات بإحصاء ھذه األصوات
رئیسة الجلسة بإعالن ذلك للمؤتمر ویتضمن اإلحصاء عدد 

األعضاء كاملي العضویة عدد لي العضویة فقط أو األعضاء كام
 ب ١٦ویوجد في الجزء الثالث المادة . والمنتسبین بحسب الحالة

للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات ) الدستور(من القانون األساسي 
  .الكشافة القواعد المتعلقة بالنصاب القانوني لكل جلسة

  
   األغلبیة٣-٧-١
 

طلوبة لیتم تنفیذ االقتراح المطروح األغلبیة ھي عدد األصوات الم
  .للتصویت

 
ًاألغلبیة البسیطة تعادل نصف قوة التصویت مضافا إلیھا   )أ(

 . واحدصوت
 :األغلبیة بنسبة الثلثین ضروریة لالقتراحات المعنیة بما یلي  )ب(

 السیاسة والمعاییر؛ -
 السیاسة المطبقة خالل السنوات الثالث؛ -
 العضویة؛ -
  الداخلیة؛ ولوائحھ)الدستور(األساسي التغییرات بالقانون  -
 ؛ المدققةالمیزانیة والحسابات -
 .الجلسات المغلقة -

 
 التي تطرأ  االقتراحات المطروحة للتصویت والتعدیالت٤-٧-١

 علیھا
 

 .االقتراح المطروح ھو اقتراح مطروح للمؤتمر لمناقشتھ §
االقتراح ھو مقترح مطروح للتصویت من قبل المؤتمر بعد  §

 . وتحریكھتقدیمھ
 . التصویتتغییر مقترح في اقتراح معدالتعدیل المقترح ھو  §
 .التعدیل ھو تغییر یحدث على اقتراح تم تقدیمھ للتصویت §

 
   قواعد اإلجراءات٨-١

  )برجاء الرجوع إلى الجزء الثاني       (
 :الغرض من قواعد إلجراءات ھو

http://www.wagggsworld.org
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ساعدة الوفود في الحصول على فھم مشترك لإلجراءات التي م §
  في المؤتمر؛إتباعھایتعین 

 ؛تمكین االجتماع من إحراز تقدم §
د للتعبیر عن أرائھم بطریقة منظمة وتوفیر الفرص للوف §

 .ومنفتحة
 

  الجلسات المغلقة  ٩-١
جمیع الجلسات متاحة لجمیع مشاركات المؤتمر ولكن من المحتمل، 

ًبناء على طلب إحدى المنظمات األعضاء وتصویت ثلثي من لھم و
غلق جلسة محددة لتقتصر حق التصویت في الجلسة المعنیة، أن ت

على حضور من لھم حق التصویت والمجلس العالمي والعاملین في 
  .المجلس بالمكتب العالمي

 
  وسائل  التواصل االجتماعي  ١٠-١

فیس بوك، تویتر، (مسموح باستعمال وسائل التواصل االجتماعي 
أثناء جلسات المؤتمر بما في ذلك ) سكایب، الھواتف الذكیة الخ

وفي حالة منع استخدام وسائل التواصل . صویتجلسات الت
بذلك االجتماعي ألي سبب، فعلى رئیسة الجلسة إبالغ المشتركین 

  .عند بدایة الجلسة
 

 فرص التعلم والمشاركة  ١١-١

سیتاح لمندوبات ومراقبات المؤتمر الفرصة في المشاركة في 
ستتخذ المجموعات . مجموعات التعلم والمشاركة وورش العمل

عامة ومجموعات نقاش صغیرة وكذلك عروض شكل جلسات 
 إلى تمكین تھدف تلك الجلسات. تقدیمیة أثناء استراحة الغداء

مھارات جدیدة ومشاركة / المشتركات في المؤتمر من تعلم أفكار 
   .تكوین شبكة اتصاالتوأفضل قواعد الممارسة 

 
  اللقاءات اإلقلیمیة  ١٢-١

مكین األعضاء باألقالیم من یتم عقد لقاءات إقلیمیة أثناء المؤتمر لت
وقد یتم إعداد تقاریر . ًاالجتماع سویا ومناقشة األمور ذات األھمیة

  .عن تلك اللقاءات لعرضھا على المؤتمر
  

الھیئات التي تضطلع بمسئولیات محددة من أجل أعمال   ١٣-١
  المؤتمر العالمي

  المجلس العالمي   ١- ١٣-١
 

  :المسئولیات
 
 ل المؤتمر العالمي؛إعداد برنامج وجدول أعما §
 كل جلسة؛ة تعیین رئیسة المؤتمر ورئیس §
تعیین المنسق اإلجرائي وأعضاء الفریق اإلجرائي والقائم  §

 على فرز األصوات؛
 تعیین قادة ومقرري جماعات النقاش وورش العمل؛ §

 
  مجموعة التخطیط للمؤتمر  ٢- ١٣-١

 

  :العضویة
 رئیسة، ونائبة رئیسة المجلس العالمي؛ §
ضاء المجلس العالمي الالتي تعینھن رئیسة المجلس أع §

 العالمي؛
 ممثلو المنظمة العضو المضیفة؛ §
 كبیرة المدراء التنفیذیین؛ §
 ؛المنسقة اإلجرائیة §
 .العاملین بالمكتب العالمي §

 :المسئولیات
 تخطیط وتنظیم المؤتمر العالمي؛ §
 ًلمؤتمر یوما بیوم؛األعمال ضمان السیر الیومي  §
 .لعضو المضیفة والمكتب العالميالتنسیق مع المنظمة ا §

 
  رئیسة المؤتمر العالمي  ٣- ١٣-١

 

 :المسؤولیات
 ضمان رئاسة جمیع جلسات المؤتمر بشكل فعال؛ §
 ضمان تقدیم أعمال المؤتمر بشكل الئق؛ §
العمل مع مجموعة تخطیط المؤتمر على ضمان عرض كافة  §

بنود جدول األعمال على المؤتمر والتأكد من إتباع اإلجراءات 
 لصحیحة؛ا
ضمان اإلعداد الوافي لكافة المواد الخلفیة لبنود جدول  §

األعمال بالتنسیق مع كبیرة المدیرین التنفیذیین وتقدیمھا بشكل 
 مناسب؛

 ومناقشة التساؤالت المتعلقة باإلجراءات مع المنسق التشاور §
 .اإلجرائي ورئیسة اللجنة

 
   رئیسة الجلسة ٤- ١٣-١

 

 : المسئولیات
 ات المؤتمر العالمي؛رئاسة جلس §
 ضمان تنفیذ أعمال المؤتمر على نحو دقیق؛ §
إرجاع كافة التساؤالت المتعلقة باإلجراءات إلى المنسق  §

 .اإلجرائي
 

ً نھائیا على كافة األمور اإلجرائیة سوف یكون قرار رئیسة الجلسة
متضمنة على سبیل المثال ولیس الحصر، طول مدة التحدث، 

  .ارة بنود جدول األعمالوطرق التصویت وإد
 

   الفریق اإلجرائي  ٥- ١٣-١
 

  : العضویة
أربعة أعضاء، وتشمل كل من المنسق اإلجرائي والقائم على فرز 
األصوات المعینین من قبل المجلس العالمي، والمصدق علیھم من 

  .قبل المؤتمر العالمي
 

 :المسئولیات
ت العمل مع المنظمات األعضاء لتنسیق وتوضیح أي تعدیال §

 مقترحة؛
تحسین صیغة أي تعدیل أو اقتراح لضمان وضوح الغرض  §

 والنتائج ومالئمة الترجمات الخاصة بھ؛ 
واللوائح الداخلیة ) الدستور(ضمان االمتثال للقانون األساسي  §

للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة، وكذلك االلتزام 
 .بالسیاسات واإلجراءات

 
  المنسق اإلجرائي  ٦- ١٣-١

 

 :المسئولیات
 ضمان إتباع مشاركات المؤتمر لإلجراءات المتفق علیھا؛ §
 نصح رئیسة الجلسة كلما دعت الحاجة؛ §
االتفاق على ترتیب وتوثیق عملیة التصویت على اإلقتراحات  §

 والتعدیالت بالتشاور مع رئیسة الجلسة؛
واللوائح الداخلیة ) الدستور(ضمان العمل بالقانون األساسي  §

المیة للمرشدات وفتیات الكشافة وكذلك القواعد للجمعیة الع
 اإلجرائیة للمؤتمر؛

التنسیق مع الفریق اإلجرائي ومجموعة تخطیط المؤتمر  §
 ورئیسة الجلسة؛
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العمل مع الفریق اإلجرائي والموظفین المعنیین لضمان  §
أو تعدیل مطروح من ناحیة مطروح وضوح لغة كل اقتراح 

 الھدف والنتیجة؛
عضاء والفریق اإلجرائي من أجل العمل مع المنظمات األ §

 التنسیق وتوضیح التعدیالت؛
ًأن یكون متاحا للرد على تساؤالت المندوبات في األمور  §

 .المتعلقة بإجراءات المؤتمر في األوقات المحددة لذلك
عمل تقییم عن إجراءات المؤتمر وطریقة تنفیذھا خالل  §

 .شھرین من اختتام جلسات المؤتمر
  

  لى فرز األفرادالقائم ع  ٧- ١٣-١
 

  .یقوم أحد أعضاء الفریق بھذا الدور
  

  :المسؤولیات
ب مع الشركة التي توفر أجھزة التصویت ثالتنسیق عن ك §

 اإللكتروني ومعدات الترجمة الفوریة؛
مساعدة رئیسة الجلسة في التأكد من أن المندوبات یتحدثن  §

 بترتیب صحیح في الجلسات العامة؛
ة اقتراع وإبالغ رئیسة الجلسة تحدید قوة التصویت لكل جلس §

 بھا؛
التأكد من فھم واستیعاب المندوبات لطرق استخدام التصویت  §

 اإللكتروني؛
التأكد من أن أي أعضاء آخرین في الفریق اإلجرائي على  §

 إلمام بأجھزة التصویت اإللكتروني؛
المساعدة في التصویت اإللكتروني وعد األصوات إذا لزم  §

 األمر؛
 .لة األصوات لرئیس الجلسةعمل تقریر بحصی §
تسجیل نتائج جلسات التصویت لتضمینھا في قرارات المؤتمر  §

 .والتقریر الخاص بھ
 

 العاملون بالمكتب العالمي  ٨- ١٣-١
  

 :المسئولیات
 القیام بتلك االستعدادات الالزمة النعقاد المؤتمر العالمي؛ §
تقدیم المساعدة عند الطلب وتقدیم الخدمات كلما دعت الحاجة  §

 لتنفیذ اقتراحات المؤتمر؛
تقدیم الدعم والمساندة لمجموعة تخطیط المؤتمر والفریق  §

 .اإلجرائي
 

 قرارات المؤتمر  ١٤-١
ُسیتم تسجیل قرارات المؤتمر العالمي في وثیقة ترسل إلى 
ًالمنظمات األعضاء وتكون متاحة أیضا على الموقع الرسمي 

على  WAGGGSالكشافة للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات 
  www.wagggsworld.org  .االنترنت

 
 

  تنفیذ سیاسة وقرارات المؤتمر  ١٥-١
یتولى المؤتمر العالمي مسئولیة صیاغة الخطوط العامة للسیاسة 

كما تفوض صالحیة . التي یتعین إتباعھا في أعمال الجمعیة العالمیة
ن المؤتمر إلى المجلس العالمي الذي سیحدد تنفیذ األعمال نیابة ع

  .كیفیة القیام بھا
 

وبنفس الطریقة، سیقوم المجلس العالمي بوضع الخطوط العریضة 
لألعمال التي یتعین اتخاذھا ویترك التفاصیل لیقوم المكتب العالمي 

  .بتنفیذھا تحت مسئولیة كبیرة المدیرین التنفیذیین
  

http://www.wagggsworld.org
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ءات قواعد اإلجرا–الجزء الثاني   
 

  بنود عامة  ١-٢
یتم نداء الحاضرین من جمیع المنظمات األعضاء في   ١- ١-٢

الجلسة االفتتاحیة لتسجیل كافة المنظمات األعضاء 
 .الحاضرة بالمؤتمر

قوة التصویت تساوي إجمالي عدد المنظمات األعضاء   ٢- ١-٢
التي لدیھا مندوبین ویملكون حق التصویت والمسجلین 

القاعة في بدایة كل جلسة تصویت بالمؤتمر وحاضرین ب
وتقوم رئیسة . كما یحددھا القائم على فرز األصوات

الجلسة بإبالغ المؤتمر بقوة التصویت التي قد تشمل 
األعضاء كاملي العضویة فقط أو األعضاء كاملي 

  . ًالعضویة واألعضاء المنتسبین معا حسب الحالة
مینھا في قواعد ستقرر رئیسة الجلسة أیة نقاط لم یتم تض  ٣- ١-٢

  .اإلجراءات ھذه
  

 االقتراحات والتعدیالت
 متطلبات االقتراحات المطروحة للتصویت المتسلمة قبل  ٢-٢

   المؤتمرانعقاد

 المجلس العالمي كافة االقتراحات المقدمة ویدرس یتلقى  ١- ٢-٢
  .عما إذا كانت مالئمة للعرض على المؤتمر أم ال

ح ویتعلق برسالة الجمعیة یجب أن یھتم االقتراح المطرو  ٢- ٢-٢
العالمیة أو بقضیة یرى المقترح أن على الجمعیة العالمیة 

أي  للمؤتمرُوسوف ال یقدم . أن تعبر عن رأیھا بشأنھا
  .اقتراح ال یمتثل لتلك االشتراطات

یجب أن یكون االقتراح المطروح للتصویت واضح   ٣- ٢-٢
وموجز وأن یشیر إن أمكن إلى الطرق المستقبلیة للعمل 

  .بھ
  :ُیجوز أن یطلب من الجھة التي اقترحت أن  ٤- ٢-٢

عدل صیاغة االقتراح المطروح لضمان وضوحھ ُ ت §
 وعرضھ بوضوح؛

العمل مع جھة أخرى مقترحة لالتفاق على دمج    §
مقترحیھما في اقتراح واحد في حالة وجود اقتراحین أو 
أكثر یتعلقا بنفس الموضوعات أو موضوعات مشابھة 

 . مقدمة
 على اقتراح مدمج، فعلى المجلس م االتفاق في حالة عد §

العالمي أن یدرس عندئذ كافة االقتراحات المقدمة عن 
 لیرى مدى  أو المشابھة المماثلةنفس الموضوعات

 لطرحھا على المؤتمر لیقوم ومالءمتھاارتباطھا 
 . بدراستھا ولیصوت علیھا المؤتمر

لمجلس امع الجھة المقترحة یمكن أن یحیل بعد التشاور   ٥- ٢-٢
لمي أي اقتراح مطروح للتصویت إلى لجنة متخصصة العا

  . لمناقشتھ بصورة أكبر
یجوز تقدیم التعدیالت القتراحات مقدمة یجري استالمھا   ٦- ٢-٢

  .قبل المؤتمر
 

  المتطلبات الخاصة بالتعدیالت المقترحة  ٣-٢
  . قبیل انعقاد  المؤتمر یمكن تقدیم التعدیالت المقترحة١- ٣-٢
لسة المؤتمر بموعد تقدیم التعدیالت تبلغ رئیسة الج  ٢- ٣-٢

التي لم یتم تقدیمھا من قبل إلى المطروحة  اإلضافیة

ویجب أن یشمل الموعد النھائي لتقدیم . المنسق اإلجرائي
ًتلك التعدیالت وقتا كافیا للمنظمات األعضاء كي یقوموا  ً

  .بإعداد أنفسھم لجلسة التصویت
 :ُیمكن أن یطلب من الجھة المقترحة  ٣- ٣-٢

أن تعدل صیاغة التعدیل المقترح لضمان وضوحھ  §
 وعرضھ بوضوح؛

العمل مع جھة أخرى مقترحة لتطویر أو االتفاق على  §
 .تعدیل مدمج

  .یمكن أن یكون ھناك أكثر من تعدیل القتراح مطروح  ٤- ٣-٢
في حالة وجود تعدیالت مقترحة متعددة، تتشاور رئیسة   ٥- ٣-٢

تسلسل عرض كل الجلسة مع المنسق اإلجرائي ویقررا 
تعدیل للتصویت علیھ قبل االقتراح الرئیسي المعد 

  .للتصویت
ال تنطبق التعدیالت المقترحة المتسلمة أثناء المؤتمر على   ٦- ٣-٢

 : االقتراحات المطروحة في شئون
 السیاسة والمعاییر؛ §
 سیاسة السنوات الثالثة؛ §
 العضویة؛ §
 رات في النظام األساسي ولوائحھ الداخلیة؛یالتغی §
 شف المیزانیة والحسابات المدققة؛ك §

  
 النقاش حول االقتراحات المطروحة للتصویت والتعدیالت   ٤-٢

  المقدمة قبل انعقاد المؤتمرالمقترحة
المقترحات والتعدیالت سیتم تقدیم ومناقشة جمیع   ١- ٤-٢

  .المطروحة المتسلمة
  .المناقشةبعد تقدیم كل بند ستقوم رئیسة اللجنة بفتح باب   ٢- ٤-٢
  .ینتھي النقاش عندما تعلن رئیسة الجلسة ذلك  ٣- ٤-٢
تتحدث كل منظمة عضو مرة واحدة فقط ما لم تقوم رئیسة   ٤- ٤-٢

  .اللجنة بعمل استثناء
تلتزم كل منظمة عضو بمدة ثالث دقائق إللقاء كلمتھا   ٥- ٤-٢

  .طروح محول اقتراح مطروح أو تعدیل
قدیم االقتراحات أو تبلغ رئیسة الجلسة المؤتمر بموعد ت  ٦- ٤-٢

.  اإلجرائيإلى المنسق المطروحةاإلضافیة التعدیالت 
ً الموعد النھائي لتقدیم تلك االقتراحات وقتا یجب أن یشمل

ًكافیا للمنظمات األعضاء كي یقوموا بإعداد أنفسھم لجلسة 
  .التصویت

یمكن توجیھ أي تساءل حول البنود المتعلقة بوضوح   ٧- ٤-٢
 الفنیة أو صعوبة فھم نقطة ما اإلجراءات أو  الصعاب 

في أي وقت بواسطة أي وفد إلى رئیسة الجلسة لتجیب 
  .علیھ بالتشاور مع المنسق اإلجرائي إذا اقتضى األمر

بعد موافقة المنسق اإلجرائي ورئیسة المؤتمر، یجوز   ٨- ٤-٢
عرض بنود غیر متضمنة في جدول أعمال المؤتمر 

لعالمي لمناقشتھا بأغلبیة تصویت بسیطة، على المؤتمر ا
  .فقط

یمكن للمنظمات األعضاء طلب جلسة مغلقة وتتم الموافقة   ٩- ٤-٢
على ھذا الطلب بأغلبیة ثلثي المنظمات األعضاء المخول 

  .لھم التصویت في الجلسة المعنیة
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 مسئولیات التصویت ٥-٢
المنظمات األعضاء أن تقترح اقتراح یمكن لوفود   ١-٥ -٢

  .أو تعدیلللتصویت 
أن ُیمكن للمجلس العالمي أن یقدم اقتراحات للتصویت و٢- ٥ -٢

  .تعدیالتیقترح 
  .ال یستطیع المجلس العالمي التصویت  ٣-٥ -٢
  .لكل منظمة عضو صوت واحد لكل اقتراح أو تعدیل  ٤-٥ -٢
لألعضاء كاملي العضویة حق التصویت على كافة    ٥ -٥ -٢

  .القضایا والمسائل
ء المنتسبون التصویت على القضایا ال یستطیع األعضا  ٦- ٥ - ٢

  :المتعلقة بما یلي
 العضویة؛ §
 الشئون المالیة؛ §
 انتخاب أعضاء المجلس العالمي؛ §
 وائحوالل) الدستور(قانون األساسي رات في الیالتغی §

دستور الجمعیة العالمیة، (الداخلیة للجمعیة العالمیة 
 ).٨، الجزء ٤٤المادة 

 
  التصویت  ٦-٢
أصواتھم على االقتراحات والتعدیالت تدلي الوفود ب  ١- ٦-٢

  .المطروحة
لعملیة  التصویت وھي على رئیسیة ھناك ثالثة أنظمة   ٢- ٦-٢

  -:النحو التالي
ویمكن . رفع اللوحة المدون علیھا اسم الدولة في الھواء  §

على سبیل المثال للتصویت لصالح استخدام ذلك 
 .ألعضاء كاملي العضویة والمنتسبین الجددا
سیتم عرض النتائج بالتفصیل : روني التصویت اإللكت §

ماعدا نتائج االقتراع باستضافة المؤتمر العالمي القادم 
والقرارات المتعلقة بإلغاء العضویة حیث سیتم عرض 

 .القرار فقط
ً یجوز أن یتم التصویت في ورقة ولیس الكترونیا بحسب  §

منسق اإلجرائي الما تراه رئیسة اللجنة بعد مشاورة 
ویجوز أخذ .  رغبة في السریةوعندما تكون ھناك

ًالتصویت في ورقة أو لیس إلكترونیا في حالة عدم 
 . توفر التصویت اإللكتروني

وفي كافة األحوال، یمكن للمنظمات األعضاء أن   
یختاروا التصویت لصالح اقتراح أو ضده أو یمتنعوا 

وعند جمع األصوات، یكون . ًنھائیا عن التصویت
  . نفس تأثیر عدم التصویتلالمتناع عن التصویت 

  
ستكون القرارات بالمؤتمر بغالبیة بسیطة ماعدا ما یتعلق   ٣- ٦-٢

بالبنود التالیة والتي تتطلب أغلبیة ثلثي األعضاء المخول 
  :لھم التصویت بالجلسة المذكورة

 و ١٧،راجع القانون األساسي للجمعیة العالمیة، المادة  (  
 ))ھـ(
 السیاسة والمعاییر؛ §
 لفترة الثالثیة؛سیاسة ا §
 العضویة؛ §
واللوائح ) الدستور(رات في القانون األساسي یالتغی §

 لداخلیة؛ا
 المیزانیة والحسابات المدققة؛ §
  .الجلسات المغلقة §

وبالنسبة النتخابات المجلس العالمي، تتمثل طریقة   ٤- ٦-٢
  :في اآلتيالتصویت 

ُیحق لكل عضو لھ حق التصویت أن یدلي بصوتھ ست 
ویجب أن یكون ھناك ستة . ل مقعد شاغرمرات، مرة لك

وسوف . اختیارات مختلفة، أي اختیار واحد لكل جولة
وعند . تكون االختیارات المتعددة في جولة واحدة باطلة

. نھایة كل جولة من التصویت، یتم عرض المركز األول
وسوف یشغل المركز الثاني والثالث في الجولة السادسة 

  .المراكز البدیلة
صل مرشحان أو أكثر على أكبر عدد من األصوات  وإذا ح

ًیتم انتخابھم جمیعا باستثناء ما إذا كان ھناك تعادل في 
 تصویت ثاني وسیتطلب ذلك.  للمنصب األخیرصواتاأل

ملء یتم بین المرشحین المتعادلین ویستمر التصویت حتى 
  .كافة الوظائف الشاغرة

  ، سیكون القرار    الختیار المضیف للمؤتمر العالمي القادم٥- ٦-٢
باألغلبیة البسیطة وعندما یكون ھناك أكثر من عطاءین          

. ستكون ھناك جولة أولیة للتصویت على جمیع العطاءات
عطاء على األغلبیة البسیطة حالة عدم حصول أي وفي 

تم إجراء سیتم حذف صاحب أقل عدد من األصوات وی
تى نصل إلى رر تلك العملیة حتكوت. جولة انتخاب إضافیة

    .األغلبیة البسیطة
   جلسة التصویت

 
  القواعد العامة   ٧-٢
  
تجري مناقشة على االقتراحات المطروحة للتصویت أثناء ١ - ٧-٢

  .د جدول األعمال المعنيبن
تكون قوة التصویت مساویة إلجمالي عدد المنظمات  ٢- ٧-٢

األعضاء التي لدیھا مندوبین ویملكون حق التصویت 
 وحاضرین بالقاعة في بدایة كل والمسجلین بالمؤتمر

. جلسة تصویت كما یحددھا القائم على فرز األصوات
وتقوم رئیسة الجلسة بإبالغ المؤتمر بقوة التصویت التي 
قد تشمل األعضاء كاملي العضویة فقط أو األعضاء 
 .كاملي العضویة مع األعضاء المنتسبین بحسب الحالة

ل جلسة واردة في قة بالنصاب القانوني لكالقواعد المتعل
) الدستور(بالقانون األساسي ) ب(١٦، المادة ٣الجزء 

  . للجمعیة العالمیة للمرشدات وفتیات الكشافة
 تعلن رئیسة الجلسة االقتراحات المطروحة أو التعدیالت ٣- ٧-٢

المقترحة لیتم تحریكھا ویجب تحریك االقتراحات أو 
  . التعدیالت المقترحة أو یتم إسقاطھا

ا تم تحریك اقتراح أو تعدیل ما فیمكن سحبھ فقط بموافقة إذ  ٤- ٧-٢
    .  المؤتمر

م رئیسة كل منظمة عضو مرة واحدة ما لم تق تتحدث   ٥- ٧-٢
  .الجلسة بعمل استثناء

مدة ثالث دقائق إللقاء كلمتھا بتلتزم كل منظمة عضو   ٦- ٧-٢
  .حول اقتراح مطروح أو تعدیل

ت المتسلمة قبیل انعقاد تتم مناقشة االقتراحات والتعدیال  ٧- ٧-٢
 ً.المؤتمر خالل جلسة التقدیم أینما كان ذلك مناسبا

  
   جلسة التصویتات إجراء  ٨-٢
فیما یتعلق باالقتراحات والتعدیالت المرسلة قبل المؤتمر،   ١- ٨-٢

النقاش . ( األسئلة للتوضیح فقط بطرح الجلسةتسمح رئیسة
ة حول تلك االقتراحات والتعدیالت یكون خالل جلس
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 البند ،ُیرجى الرجوع إلى كتیب إجراءات المؤتمر. التقدیم
٤-٢ .(  

تعلن رئیسة الجلسة االقتراحات المعدة للتصویت   ٢- ٨-٢
  .لتحریكھا

عندما یتم عرض تعدیل جدید، یقوم المقترح بتقدیمھ وتفتح   ٣- ٨-٢
راجع كتیب إجراءات (رئیسة الجلسة الباب لمناقشتھ 

   ).٥ – ٢  البند ،المؤتمر
تغلق رئیسة الجلسة باب المناقشة وتطلب أن تقوم منظمة   ٤- ٨-٢

  .عضو بتحریك التعدیل
  .تشرح رئیسة الجلسة عاقبة التعدیل المقترح  ٥- ٨-٢
یقوم المؤتمر بعدھا بالتصویت على التعدیل، ویقوم القائم   ٦- ٨-٢

بفرز األصوات بإبالغ النتائج إلى رئیسة الجلسة بحسب 
  .لسة النتائج على المؤتمرالحالة، ثم  تعلن رئیسة الج

 في حالة اعتماد تعدیل على اقتراح، تقوم رئیسة الجلسة ٧- ٨-٢
  . االقتراح الذي  تم تعدیلھعاقبةبشرح 

ویقوم . یقوم المؤتمر بالتصویت على االقتراح بعد تعدیلھ  ٨- ٨-٢
القائم بفرز األصوات بإبالغ النتیجة إلى رئیسة الجلسة 

  .إلى المؤتمرالتي تقوم بدورھا بإبالغھا 
  . اقتراح واحد فقط في كل مرةنظر فيالیتم   ٩- ٨-٢
  

 
 
 

 



 كتیب إجراءات المؤتمر العالمي  ١وثیقة رقم 
  صفحة١١ من ١٠ صفحة 

 

9 March 2014~10:33~N 

 

 دلیل مرجعي لعملیة التصویت
 

 
 : قواعد  اإلجراءات–ًیجب قراءة ھذا الجدول جنبا إلى جنب مع الجزء الثاني من كتیب إجراءات المؤتمر 

 

  جدول األعمالدنوع بن
حق  التصویت 

لألعضاء كاملي  
 العضویة فقط

ت حق التصوی
ألعضاء كاملي ل

العضویة 
 والمنتسبین

مطلوب األغلبیة 
 بثلثي األعضاء

مطلوب 
األغلبیة 
 البسیطة

 )نعم، ال، امتناع عن التصویت(التصویت اإللكتروني 

 X  X  تعیین الفریق اإلجرائي

 X  X  ٣٤قبول سجل القرارات للمؤتمر العالمي رقم 

  X  X تقریر المالي عن السنوات الثالثةالقبول 

  X  X واللوائح الداخلیة) الدستور(القانون األساسي 

  X  X الخطة المالیة والخطة االستراتیجیة

  X  X إلغاء  العضویة

 X  X   ٣٦عطاء الستضافة المؤتمر العالمي رقم 

بحسب ما یتطلبھ البند الجاري  الجلسة المغلقة
  X التصویت علیھ بالجلسة المغلقة

 )نعم، ال، االمتناع عن التصویت(لیھا اسم الدولة رفع اللوحة المدون  ع

  X  X العضویة

 ) ٤- ٧ و ٢باالسم، بالجوالت، كما بالجزء (التصویت اإللكتروني 

    X انتخاب  المجلس العالمي
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  ١الملحق 
 

 

 دلیل إرشادي خطوة بخطوة للتوصل إلى قرارات المؤتمر
 

 
  

  . مطروحة للتصویت والتعدیالت المقترحة المتسلمة قبیل انعقاد المؤتمر خالل الجلسات الخاصة بھایتم مناقشة االقتراحات ال
 

  یجب تقدیم التعدیالت على االقتراحات المطروحة المتسلمة   -١
المؤتمر إلى المنسق اإلجرائي في  الوقت الذي قبل انعقاد 

  .تعلن عنھ رئیسة الجلسة

             

                      
  

توزیع التعدیالت المقترحة الجدیدة على المنظمات      -٢
 .األعضاء

            

                      
   

      توضیح المقترحات المطروحة للتصویت والتعدیالت     -٣
 .        المقترحة التي تم تقدیمھا قبل المؤتمر فقط

           

                  
    

   تدار مناقشة حول التعدیالت المقترحة الجدیدة    -٤
لالقتراحات المطروحة والمقدمة قبل انعقاد المؤتمر فقط 
  .ًوفقا للوقت والخطوط اإلرشادیة الخاصة بكتیب المؤتمر

          

                  
     

) تقدیم(تطلب رئیسة الجلسة أن تقوم منظمة عضو بتحریك      -٥
   .االقتراح المطروح

         

                      
                      
، فیمكن للتصویتفي حالة تحریك اقتراح مطروح       -٦       

 .سحبھ فقط بموافقة المؤتمر
      

                  
        

 

 منظمة موق أن تطلب رئیسة  الجلسةثم ت     -٧
  .عضو بتقدیم تعدیل مقترح

       

                      
               
                     
مقترح ما، یمكن سحبھ تعدیل   إذا تم تحریك    -٨          

  .فقة المؤتمرفقط بموا
    

                     
لجلسة نتائج وعواقب التعدیل  رئیسة اتشرح    -٩           

 .على االقتراح المطروح
   

                     
   .التصویت على التعدیل المقترح    - ١٠            

                     
                   

ر 
كر

یت
دیل

 تع
ألي

 

 
              

   .ّلرئیسة الجلسة االقتراح المعدتعرض      - ١١

                      
  .ّلدالتصویت على االقتراح المع    - ١٢               

 
 تلك التعدیالت یتم بھ طرحوبناء علیھ ستقوم رئیسة الجلسة بتحدید التسلسل الذي . قد یكون ھناك أكثر من تعدیل مقترح: ملحوظة

  . للتصویت
  

  


