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الغرض من القواعد اإلجرائية هو تسهيل تسيير أعمال

المؤتمر العالمي الـ 37 ، وإرساء الطريقة التي سيتم بها
اتخاذ القرارات بما يتماشى مع متطلبات النظام األساسي
واللوائح الداخلية للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة . تضمن هذه القواعد عملية صنع قرار واضحة

وديمقراطية وشفافة ، وتوفر توضيحًا بشأن الحضور وتداول
المعلومات وإجراءات التصويت في المؤتمر.     

       
من المتوقع أن تكون المنظمات األعضاء عىل دراية

بالقواعد قبل الموافقة عليها في بداية المؤتمر . في حالة
رغبة أي منظمة عضو في تعديل القواعد ، يجب تقديم

التعديالت المقترحة إىل المجلس العالمي بحلول 25 أبريل

2021 . وال يمكن اقتراح تعديالت عىل هذه القواعد أثناء
المؤتمر. 

لكل منظمة عضو كاملة أو منتسبة العضوية بالجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة الحق في إرسال

مندوبتين يتم تعيينهما من بين أعضائها . وتحمل
المندوبتان سلطة منظمتهما العضو للتحدث نيابًة عنها ،

ومن المتوقع أن تشاركا في جميع اإلجراءات . يجب تحديد
إحدى هاتين المندوبتين بصفتها المندوبة الرئيسية ،

وستحمل السلطة اإلضافية للتصويت نيابة عن المنظمة
العضو.

يجوز لكل منظمة عضو أيًضا دعوة أعضاء منها لمراقبة
االجتماع . تعمل المراقبات عىل دعم مندوبتهن الرئيسية.

ويجوز لكل منظمة عضو إرسال ما يصل إىل عشر (10)
مراقبات كحد أقصى.

المندوبات والمراقبات من المنظمات
األعضاء

من الغرض 
لقواعد ا
ئية اإلجرا

ــور ـ ـ ـ ـ ـ الحضـ
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ممثالت لمنظمات وطنية للمرشدات أو فتيات

الكشافة تعمل من أجل الحصول عىل عضوية
الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.
ممثالت الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة في األمم المتحدة ووكاالتها المتخصصة.
ممثلو المنظمات المرتبطة بحركة المرشدات وفتيات

الكشافة.
أعضاء مجلس اإلدارة والمديرة التنفيذية والمنسقات

الوطنيات لجمعية أوالف بادن باول.

مدعوون آخرون.

يجوز ألعضاء اللجان التابعة للجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة واألعضاء الفخريات وحامالت دبوس

المجلس العالمي حضور المؤتمر.

قد يشمل الضيوف اآلخرون الذين يتم دعوتهم من قبل
المجلس العالمي من يلي:

أن يكّن عىل دراية كاملة بآراء منظماتهن
األعضاء بخصوص جميع بنود جدول األعمال 

في حالة ما إذا كانت مندوبة رئيسية ، تكون
مستعدة للتصويت عىل بنود جدول األعمال

وفقاً لتوجيهات منظماتهن األعضاء
أن يقدمن تقريرًا كامالً لمنظماتهن األعضاء
عن المؤتمر والقرارات التي تم التوصل إليها

المشاركة في تقييم المؤتمر.

من المتوقع من المندوبات قراءة محتوى كافة
الوثائق قبل المؤتمر ، و :

 المجلس العالمي وموظفي الجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة

الحضور اآلخرون

 التوقعات

سيحضر أعضاء المجلس العالمي وموظفي الجمعية

العالمية المؤتمر العالمي ، ويُمكن دعوتهم للتحدث من
قبل رئيسة المؤتمر. 



لغات المؤتمر هي العربية واإلنجليزية والفرنسية
واإلسبانية ، ويجب أن يكون لدى المشاركات معرفة

عملية جيدة بإحدى هذه اللغات . جميع الوثائق
ستكون متاحة بهذه اللغات . وستكون الترجمة

الفورية بهذه اللغات األربع متاحة خالل المؤتمر.

يتم إجراء نداء عىل المنظمات األعضاء (عىل النحو الذي
تمثله مندوبتها الرئيسية) عند افتتاح المؤتمر العالمي

لتسجيل جميع المنظمات األعضاء الحاضرة. 
 

النصاب القانوني في المؤتمر هو ثلث المنظمات األعضاء

التي يحق لها التصويت عىل األعمال قيد النظر. إذا ظهر
قبل المؤتمر أنه لن يتم الوصول إىل النصاب القانوني ،

يجب عىل المجلس العالمي أن يشجع أي منظمة عضو لم

تؤكد تسجيل مندوبتيها عىل تأكيد عزمها عىل الحضور.
 

إذا لم يعد النصاب القانوني قائًما أثناء االجتماع ، فسيظل
من الممكن مواصلة االجتماع . ويمكن لالجتماع مناقشة
القضايا وتقديم التوصيات إىل المجلس العالمي ولكن ال

يمكن اتخاذ القرارات. 
 

النصاب القانوني لكل جلسة هو النصف زائد واحد ممن

يحضرن المؤتمر ويحق لهن التصويت عىل األعمال في

تلك الجلسة. 

النصاب
لقانوني  لوثائق ا ا

للغات ا

يتم إعداد جدول أعمال المؤتمر من قبل المجلس العالمي
وسيتم مشاركته مع المنظمات األعضاء قبل ستين يوًما

عىل األقل من تاريخ المؤتمر. 

 
سيتم توفير الوثائق (للقبول والمناقشة واتخاذ القرار) التي
تدعم جدول األعمال للمنظمات األعضاء عن طريق البريد
اإللكتروني ومن خالل التطبيق اإللكتروني . ستتضمن هذه
الوثائق القواعد اإلجرائية وأية مقترحات معدة للتصويت
أو تعديالت مقترحة . وعىل المنظمات األعضاء التأكد من

أن وفدها لديه مدخل إىل الوثائق المطلوبة.
 

بموافقة رئيسة المؤتمر ومنسقة الفريق اإلجرائي ، يمكن
النظر في البنود غير المدرجة في جدول األعمال في
المؤتمر وذلك للمناقشة فقط . ويتطلب هذا الطلب

موافقة أغلبية بسيطة.
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هناك رئيسة واحدة للمؤتمر ، يتم تعيينها من قبل
المجلس العالمي ، والتي ستضمن إدارة االجتماع بشكل

فعال . قد يكون هناك أيًضا ما يصل إىل نائبتين للرئيسة
، يتم تعيينهما من قبل المجلس العالمي من بين

أعضائه لدعم الرئيسة في أداء واجباتها . سيتم التصديق

عىل رئيسة المؤتمر ونائبتيها من قبل المنظمات

األعضاء في بداية االجتماع بموافقة عامة أو بأغلبية

بسيطة . ويجوز للرئيسة تفويض رئاسة جلسات إىل
إحدى نائبتيها (المعروف باسم رئيس الجلسة فيما يتعلق

بتلك الدورة).
 

ستتخذ الرئيسة القرار ، بعد التشاور مع منسقة الفريق
اإلجرائي ، بشأن أي نقطة خاصة بالتصويت غير مشمولة
في القواعد اإلجرائية ، بما في ذلك تسلسل التصويت

عىل المقترحات المعدة للتصويت والتعديالت المقترحة

. سيكون قرار رئيسة المؤتمر نهــــائًيا في جميــــع
المسائل اإلجرائية بما في ذلك ، عىل سبيل المثال ال

الحصر ، طول الخَُطب ، وطرق التصويت ،  وإدارة بنود

جدول األعمال.

سيكـون هناك ما يصل إىل ثالث محصيات لألصوات
يتم اختيارهن من قبل فريق التخطيط نيابًة عن المجلس
العالمي . ستتم المصادقة عىل محصيات األصوات من
قبل المنظمات األعضاء في بداية المؤتمر بموافقة عامة

أو بأغلبية بسيطة . و يمكن ألعضاء الفريق اإلجرائي
(باستثناء منسقة الفريق اإلجرائي) القيام بدور محصية

أصوات عند الحاجة.

 
سوف تقوم محصيات األصوات بعد األصوات والتحقق

من نتائج كل تصويت وإبالغ النتائج إىل رئيسة المؤتمر. 

سيكون هناك فريق إجرائي من ثالثة أفراد عىل األقل من
منظمات أعضاء مختلفة ، يعكس تنوع الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة ، إحداهن ستكون منسقة

الفريق اإلجرائي التي ستقود الفريق . وسيتم التصديق
عىل الفريق اإلجرائي من قبل المنظمات األعضاء في

بداية المؤتمر بموافقة عامة أو بأغلبية بسيطة.
 

يدعم الفريق اإلجرائي المنظمات األعضاء في فهم
القواعد اإلجرائية ويعمل مع المنظمات األعضاء بطريقة
عادلة ومتسقة ؛ لتنسيق وتوضيح أي مقترحات معدة

للتصويت و / أو تعديالت مقترحة . خالل المؤتمر ، يقوم

الفريق اإلجرائي بدعم رئيسة المؤتمر في ضمان تطبيق
النظام األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات

الكشافة ولوائحها الداخلية والقواعد اإلجرائية ، واالمتثال
لهم بشكل مناسب.

بعد االجتماع ، يكون الفريق اإلجرائي مسؤوالً عن إعداد
السجل النهائي لجميع القرارات المتخذة خالل المؤتمر. 

رئيسة المؤتمر

محصيات األصوات

الفريق اإلجرائي 

|  3المؤتمر العالمي السابع والثالثونوثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 – أ : مسودة القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي االفتراضي عبر شبكة اإلنترنت الـ 37  

األدوار
والمسؤوليات

لرئيسية  ا



المواعيد النهائية الستالم المقترحات المعدة للتصويت هي كما يلي:

قبل المؤتمر
العالمي

المقترحات المعدة للتصويت التي تؤثر عىل النظام

األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية
للمرشدات وفتيات الكشافة

المقترحات المعدة للتصويت التي ال تؤثر عىل

النظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية
العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

الساعة 23.59 مساًءا
(بالتوقيت العالمي المنسق)

يوم األحد 7 مارس 2021.
(انقضى الموعد النهائي اآلن)  

الساعة 23.59 مساًءا
(بالتوقيت العالمي المنسق)

يوم األحد 4 أبريل 2021.

إجراء تغييرات عىل صياغة المقترح المعد للتصويت ؛  لضمان وضوح الصياغة وضمان وضوح العرض .
العمل مع ُمقّدم ُمقترَح آخر لوضع أو االتفاق عىل مقترح ُمرّكب ، وذلك إذا تم تقديم مقترحين أو أكثر حول

نفس الموضوعات أو مواضيع مشابهة.

إذا لم يتم االتفاق عىل مقترح ُمرّكب ، فسيتم النظر في جميع المقترحات المعدة للتصويت حول نفس
الموضوعات أو الموضوعات المماثلة من قبل المجلس العالمي ؛ لتحديد ما إذا كانت مناسبة لعرضها عىل

المؤتمر. 

قد يُطلب من ُمقدم المقترح العمل مع الفريق اإلجرائي من أجل:

مقترحات مقترحة تتعلق بـ: السياسة والمعايير ؛ وثيقة كل ثالث سنوات ؛ عضوية؛ ويجب تقديم السياسة المالية

بحلول الموعد النهائي في 4 أبريل 2021.
 

 تتطلب المقترحات المعدة للتصويت التي لم يتم تقديمها إال أثناء المؤتمر موافقة رئيسة المؤتمر ومنسقة الفريق
اإلجرائي . مثل هذه المقترحات (تسمى أيًضا مقترحات الطاولة) ال يمكن تعديله.

المقترحات المعدة للتصويت

لتعديالت وا المقترحات 

يجب أن تكون المقترحات المعدة للتصويت واضحة من حيث القصد والنتيجة المرجوة منها ، وأن تكون معنّية

بمهمة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ومرتبطة بها ، أو بأي قضية يرى مقدم المقترح أنه يجب
عىل الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إبداء رأي بشأنها ، وتشير ، حيثما أمكن ، إىل طرق اتخاذ

اإلجراءات المستقبلية.

 
يمكن رفــض المقترح المعــــــد للتصويت الذي ال يفي بالمعايير المنصوص عليها ، أو الذي ليس واضحًا
بدرجـــة كافيـــــــة في صياغته ليتم التصويت عليه . تتخذ هذا القرار منسقة الفريق اإلجرائي بالتشاور مع
المجلس العالمي وبالنيابة عنه . وسيتم إبالغ ُمقـــــــــــدم المقترح ما إذا تمت الموافقة عىل مقترحه المعد

للتصويت أم ال . المقترحات المعدة للتصويت التي تم تقديمها ولم يتم الموافقة عليها لن يتم تعميمها عىل

المنظمات األعضاء.
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إجراء تغييرات عىل صياغة التعديل  ؛  لضمان وضوح
الصياغة وضمان وضوح العرض.

العمل مع ُمقدِّم آخر ؛ لوضع أو االتفاق عىل مقترح أو
تعديل مركب. 

يمكن للمنظمات األعضاء اقتراح تعديالت عىل المقترحات
المعدة للتصويت التي تم تعميمها قبل المؤتمر فقط عىل
النحو المبين في الجدول أعاله . يجب تقديم التعديالت
المقترحة عىل المقترحات المعدة لتصويت المتعلقة
بالنظام األساسي واللوائح الداخلية للجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة بحلول يوم 25 أبريل 2021 ،

إلتاحة الوقت للنظر فيها عىل النحو الواجب قبل تعميم
اإلشعار الرسمي وجدول أعمال المؤتمر العالمي.

 
يجب أال يقدم التعديل المقترح موضوًعا مختلًفا ، ولكن

يجب أن يوضح أو يعزز أو يتحدى المقترح المعد للتصويت

األصلي . يمكن رفض التعديل المقترح الذي ال يفي
بالمعايير المنصوص عليها ، أو الذي ليس واضحًا بما يكفي
في صياغته للتصويت عليه . ويتم اتخاذ هذا القرار من قبل

منسقة الفريق اإلجرائي بالتشاور مع المجلس العالمي
ونيابًة عنه . قبل اتخاذ قرار برفض التعديل المقترح ،

سيقوم الفريق اإلجرائي بإخطار ُمقدم التعديل بشأن سبب
النظر في الرفض ؛ حتى يُمكن لُمقـدم التعــديل النظــر في
إجــراء تعــديالت عىل التعــديل المقترح . سيتم إبالغ مقدم

التعديل ما إذا تمت الموافقة عىل التعديل المقترح أم ال .
التعديالت المقترحة التي تم تقديمها و لم يتم الموافقة

عليها لن يتم تعميمها عىل المنظمات األعضاء.
 

قد يُطلب من مقدم التعديل العمل مع الفريق اإلجرائي من
أجل:

 أ.التعديالت المقترحة

في المؤتمر العالمي ، سيتم عرض ومناقشة جميع
المقترحات المعدة للتصويت والتعديالت المقترحة

الواردة والموافق عليها والتي تم تعميمها مع اإلخطار
وجدول األعمال . ستطلب الرئيسة من إحدى أعضاء

المجلس العالمي أو من وفد منظمة عضو تقديم المقترح

المعد للتصويت / التعديل المقترح رسمًيا . ستطلب
الرئيسة من هذه الشخصية أن تُصرِّح ما إذا كانت تتحدث
بصفتها عضو مجلس عالمي أو مندوبة ، وإذا لزم األمر ،

المنظمة العضو التي تمثلها.

 أ.عرض ومناقشة المقترحات المعدة
للتصويت والتعديالت المقترحة

عقب تقديم كل بند ، ستفتح الرئيسة باب المناقشة

لآلخرين . تُحدد الرئيسة وتعلن متى تنتهي المناقشة . يجوز
لكل منظمة عضو التحدث لمدة تصل إىل ثالث دقائق
ويمكنها أن تتحدث مرة واحدة فقط ما لم تقوم الرئيسة
بعمل استثناء . يُمكن لمقدم المقترح أيًضا التحدث مرة

واحدة أثناء المناقشة ، باإلضافة إىل تقديمه المقترح المعد
للتصويت / التعديل المقترح .

 
إذا لم يتم تمرير التعديل المقترح والموافقة عليه ، فسيتم
طرح المقترح المعد للتصويت األصلي للتصويت . إذا تم
إجراء تعديل واحد أو أكثر ، فسيتم دمجها في المقترح
األصلي ، والذي يتم بعد ذلك طرحه للتصويت بصيغته

المعدلة.

التصويت بالوكالة غير مسموح به بموجب النظام

األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

لكي تكون مؤهلة للتصويت ، يجب أن تكون المنظمة
العضو قد دفعت رسوم العضوية السنوية للجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة حتى السنة المالية
التي تسبق المؤتمر مباشرًة ، ما لم يصرح المجلس

العالمي بإعفائها من الرسوم أو تأجيلها . إذا صرّح المجلس
العالمي باإلعفاء من الرسوم أو تأجيلها ، فيجب أن تمتثل

المنظمة العضو امتثاالً كامالً للشروط التي تم منحها.
 

وال يحق للمنظمات األعضاء التي تم تعليق عضويتها
التصويت.

التصويت بالوكالة

األهلية للتصويت

التصويت

سيتم تسجيل قرارات المؤتمر العالمي في سجل قرارت
يتم إرساله إىل المنظمات األعضاء ويتم إتاحته عىل

الموقع اإللكتروني للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات
الكشافة في غضون شهر واحد من المؤتمر. 

 
إذا تعذر عىل المندوبة الرئيسية المسجلة حضور المؤتمر ،

أو لم تتمكن من اإلدالء بصوتها لسبب آخر ، ستقوم
المنظمة العضو بتفويض مندوبتها األخرى أو شخص آخر
للعمل كممثلة لها وللتصويت بدالً منها . ويجب تقديم
إخطار بذلك األمر إىل منسقة الفريق اإلجرائي قبل فتح

باب التصويت.
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حقوق التحدث والتصويت

التصويت

لكل منظمة عضو
صوت واحد

تمارسه مندوبتها
الرئيسية

ليس لهن صوت

ليس لهن صوت

ليس لهم صوت

التحدث

يمكن لهن التحدث فقط إذا طلبت المندوبة
الرئيسية ذلك وإذا صرّحت رئيسة المؤتمر /

الجلسة بذلك

يمكن لهن التحدث عن أي قضية وجميع
القضايا ، عندما تُصرّح رئيسة المؤتمر / الجلسة

بذلك وفًقا لإلجراءات

قد تتم دعوتهم للتحدث من قبل رئيسة
المؤتمر / الجلسة خالل الجلسات

يمكن لهن التحدث عن أي قضية وجميع
القضايا ، عندما تُصرّح رئيسة المؤتمر / الجلسة

بذلك وفًقا لإلجراءات

من

المراقبات

المجلس العالمي

الحضور اآلخرون

(بما في ذلك أعضاء لجان
الجمعية العالمية للمرشدات
وفتيات الكشافة ، وموظفيها

، واألفراد أو ممثلي
المجموعات المدعوين

للحضور كضيوف.)

المندوبات
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كل منظمة عضو حاضرة ومؤهلة للتصويت في المؤتمر لها صوت واحد . ومع ذلك ، هناك بعض األمور التي يمكن
فقط للمنظمات األعضاء كاملة العضوية التصويت عليها . وفيما يلي حقوق التصويت في المؤتمر:

مسائل متعلقة بالتصويت

الموافقة العامة أو
األغلبية البسيطة

أغلبية %75

أغلبية بسيطة

أغلبية بسيطة

أغلبية بسيطة

المنظمات األعضاء

كاملة ومنتسبة
العضوية

المنظمات األعضاء

كاملة العضوية فقط

المنظمات األعضاء

كاملة العضوية فقط

المنظمات األعضاء

كاملة ومنتسبة
العضوية

المنظمات األعضاء

كاملة ومنتسبة
العضوية

رئيسة المؤتمر العالمي ونائبتيها
منسقة الفريق اإلجرائي وأعضائه

محصيات األصوات

جدول أعمال المؤتمر
الموافقة عىل القواعد اإلجرائية

التصديق عىل بنود األعمال االفتتاحية:

·تأكيدا ل

التغييرات عىل النظام األساسي واللوائح

الداخلية

السياسة واالستراتيجية والمعايير
سياسة الفترة الثالثية
قبول وإلغاء العضوية

السياسة/المسائل المالية العامة
تحويل الجلسة إىل جلسة مغلقة

إحداث تغييرات عىل المسموح لهم بحضور

المؤتمر العالمي

الموافقة عىل :

انتخاب المجلس العالمي

عطاءات استضافة المؤتمر العالمي القادم

المقترحات والتعديالت األخرى
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يمكن استخدام طرق التصويت التالية في المؤتمر العالمي.
 

الموافقة العامة: عندما ال يكون من المرجح معارضة
مقترح معد للتصويت ، تقول الرئيسة ، "إذا لم يكن هناك
اعتراض". ويبدي األعضاء موافقتهم بصمتهم. إذا تم إبداء

اعتراض ، فيجوز للرئيسة أن تطلب التصويت بحساب

األصوات.

 
االقتراع اإللكتروني: يُستخدم عندما يكون العد الكامل

مطلوبًا . تدلي المندوبات الرئيسيات بأصواتهن باستخدام
آلية التصويت في تطبيق WAGGGS اإللكتروني . سيتم

إحصـاء األصـوات المـدىل بها من قبـل محصيات

األصوات ، وإبالغ الرئيسة التي ستعلن عدد األصوات التي

تم الحصول عليها لصالح المقترح وضد المقترح وعدد
الممتنعين عن التصويت . في أي تصويت يُطلب فيه من

المنظمات األعضاء التصويت لصالح مقترح ، أو ضد

مقترح ، أو االمتناع عن التصويت ، يكون لالمتناع نفس
تأثير التصويت ضد االقتراح. سيتم عرض النتائج بالتفصيل

، ماعدا استضافة المؤتمر العالمي المقبل ، وانتخاب
أعضاء المجلس العالمي والقرارات الخاصة بإلغاء العضوية

، حيث سيتم عرض القرار فقط وليس األصوات التي تم
احتسابها.

ما هو موضوع التصويت
من الذي يحق له التصويت

الترتيب الذي سيتم فيه التصويت عىل أي تعديالت

مقترحة 
األغلبية المطلوبة وعدد األصوات الالزمة لتمرير

المقترح المعد للتصويت/التعديل المقترح والموافقة
عليه

كيف سيتم التصويت.

النتيجة في حالة تمرير أو هزيمة المقترح المعد
للتصويت أو التعديل.

قبل إجراء تصويت عىل المقترحات المعدة للتصويت
والتعديالت المقترحة ، ستشرح الرئيسة ما يلي:

طرق التصويت

التصويت عىل المقترحات المعدة للتصويت
، والتعديالت المقترحة

في حالة وجود أكثر من عطاءين ، ستكون هناك جولة
تصويت أولية لجميع العطاءات .إذا لم يحصل أي عرض

عىل أغلبية بسيطة ، فسيتم إجراء جولة أخرى من

التصويت بين العطاءين اللذين حصال عىل أكبر عدد من

األصوات في الجولة األوىل.

 

 أ.التصويت عىل عروض استضافة
المؤتمر العالمي القادم

انتخاب
المجلس
لعالمي ا

يتم التصويت باالقتراع اإللكتروني السري.
تُعرض أسماء المرشحات بالترتيب األبجدي عىل

منصة التصويت.

ستكون هناك جولة تصويت واحدة . تصوت
المنظمات األعضاء المؤهلة من خالل تخصيص

صوت واحد لكل مرشحة بحد أقصى ست مرشحات.

وال يتعين عىل المنظمات األعضاء تخصيص جميع
األصوات الستة.

سيتم اإلعالن عن المرشحات الست الحاصالت عىل
أعىل عدد أصوات حسب الترتيب األبجدي.

إذا كان هناك تعادل في عدد األصوات للمكان
النهائي ، فيجب إجراء جولة جديدة بين المرشحتين

اللتين حصلتا عىل نفس عدد األصوات.
سيتم ملء مكان األشخاص المعتمدات من قبل
المرشحات الحاصالت عىل سابع وثامن أعىل عدد

أصوات . إذا كان هناك تعادل في األصوات للمركز

الثامن ، فستجرى جولة جديدة بين المرشحتين
اللتين حصلتا عىل نفس عدد األصوات.

سيكون هناك تصويت نهائي باألغلبية البسيطة
للمصادقة عىل األعضاء الجدد في المجلس العالمي

واألشخاص المعتمدات.

في حالة وجود تصويت متعادل ، ال يتم تنفيذ
المقترح / التعديل . ومحصيات األصوات لهن

الكلمة األخيرة فيما يتعلق بعدد األصوات
المدىل بها أثناء التصويت ، ونتائج التصويت.
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جميع بنود جدول األعمال تكون في جلسات مفتوحة
لجميع المشاركين المسجلين في المؤتمر العالمي . ومع
ذلك ، في أي وقت قد يطلب المجلس العالمي أو أي

منظمة عضو أن يتم التعامل مع بند معين في جلسة مغلقة
، وسُيسمح له/لها بما يصل إىل ثالث دقائق لشرح أسباب

الطلب . يجب الموافقة عىل الطلب بنسبة 75٪ من

المنظمات األعضاء كاملة العضوية الحاضرة في المؤتمر. 

 
يحق فقط للمندوبات الرئيسيات والمندوبات من

المنظمات األعضاء المؤهلة للتصويت وللمجلس العالمي

وموظفي الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة
حضور الجلسات المغلقة للمؤتمر . خالل الجلسة المغلقة ،

سيتم تقييد االتصال باآلخرين خارج هذه المجموعة ، بما
في ذلك استخدام وسائل التواصل االجتماعي.

يُسمح باستخدام وسائل التواصل االجتماعي خالل المؤتمر
بما في ذلك جلسات التصويت ، باستثناء الجلسات

المغلقة . في حالة وجوب تقييد استخدام وسائل التواصل
االجتماعي ألي سبب من األسباب ، سيتم إبالغ

المشاركين من قبل الرئيسة.

الجلسات
المغلقة

عام

وسائل
لتواصل ا

االجتماعي

البنود المتعلقة بتوضيح اإلجراءات أو مشاكل الفهم
يمكن أن تثار في أي وقت من قبل أي وفد ، وتعالجها
رئيسة الجلسة ، بالتشاور مع منسقة الفريق اإلجرائي

، إذا لزم األمر.
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المصطلحات مسرد 

أثناء التصويت ، إذا امتنعت منظمة عضو عن التصويت أو أعلنت أنها ال
تصوت لصالح أو ضد مقترح ما . هذا يعتبر "امتناًعا" وال يُحتسب ضمن

عتبة التصويت (الحد األدنى من األصوات المطلوبة).

قائمة رسمية بالمسائل التي سيتم النظر فيها في المؤتمر. 

تغيير في صياغة مقترح معد للتصويت أو تعديل مقترح ، والذي تم تقديمه
من قبل المؤتمر .

منظمة وطنية حصلت عىل العضوية المنتسبة وفًقا للبند 2.9.10 من النظام
األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة.

منظمة وطنية حصلت عىل العضوية الكاملة وفًقا للبند 1.9.10 من النظام
األساسي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

عند كتابتها باللغة اإلنجليزية بحرف استهاللي صغير "m" ، يشير ذلك إىل
شخص.

عند كتابتها باللغة اإلنجليزية بحرف استهاللي كبير "M" ، يشير هذا إىل
منظمة عضو كاملة أو منتسبة العضوية بالجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة.

شخصية تم اختيارها لتمثيل منظمة عضو.

شخصية تم اختيارها لتمثيل منظمة عضو والتصويت نيابة عنها.

الشخصية التي تم تعيينها من قبل المجلس العالمي لرئاسة المؤتمر وللتأكد

من تنفيذ أعمال المؤتمر بشكل صحيح .

برنامج أو تطبيق حاسوبي تستخدمه عبر اإلنترنت أو عىل األجهزة المحمولة.

المرشحات لعضوية المجلس العالمي الالتي لم يتم انتخابهن للمجلس

العالمي ولكنهن حصلن عىل أعىل األصوات بعد التي حصل عليها
المرشحات المنتخبات في المؤتمر العالمي.

االمتناع عن التصويت

جدول األعمال

تعديل

منظمة عضو منتسبة
العضوية

منظمة عضو كاملة
العضوية

عضو

member

منظمة عضو 
Member

مندوبة

المندوبة الرئيسية

رئيسة المؤتمر العالمي
(يشار إليها أيًضا باسم

"الرئيسة")

تطبيق إلكتروني

األشخاص المعتمدات
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عدد األصوات المؤيِّدة المطلوب للموافقة عىل مقترح معد للتصويت
وتنفيذه . األغلبية البسيطة هي أكثر من نصف قوة التصويت.

مقترح تقدمت به منظمة عضو واحدة ، والذي تم تقديمه من قبل المؤتمر .

تقود الفريق اإلجرائي

تغيير مقترح في صياغة مقترح معد للتصويت.

هو مقترح مفتوح للمناقشة من قبل المؤتمر.

إشارة رسمية لقرار أو اختيار تتخذه منظمة عضو بشأن مقترح.

الحد األدنى لعدد المنظمات األعضاء المطلوب لجعل إجراءات المؤتمر
صالحة.

سجل مكتوب مدون به جميع المقترحات / التعديالت ومقدميها ، باإلضافة
إىل عدد األصوات المؤيدة والمعارضة والممتنعة عن التصويت.

عندما يتم تلقي عدد متساٍو من األصوات لصالح وضد مقترح معد للتصويت
أو تعديل مقترح.

شخصية يتم تعيينها من قبل منظمة عضو لتكون جزًءا من وفدها ، وتعمل

لدعم مندوبتيها في المؤتمر. ال تتمتع المراقبات بحقوق التصويت.

الفريق الذي يضمن إدارة االجتماع وفًقا للقواعد اإلجرائية ، والنظام األساسي
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ولوائحها الداخلية ، وهو نقطة

البداية ومنسق أي تغييرات في صياغة المقترحات المعدة للتصويت
والتعديالت المقترحة.

أغلبية

مقترح

منسقة الفريق اإلجرائي

تعديل مقترح

مقترح معد للتصويت

تصويت

النصاب القانوني

سجل القرارت

محصية األصوات

مراقبة

الفريق اإلجرائي
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نمشي معاً، نمشي بعيداً

المؤتمر العالمي السابع والثالثون


