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مرحًبا بكن في المؤتمر العالمي السابع

والثالثين!
 

يتطلع المجلس العالمي إىل الترحيب بكن في المؤتمر العالمي السابع

والثالثين االفتراضي الذي سيعقد في الفترة من الثالثاء 27 يوليو إىل

السبت 31 يوليو!

 
نحن متحمسون إلطالق منصة المناسبات الجديدة الخاصة بنا في بداية

شهر يوليو حيث سيتم عقد المؤتمر العالمي بأكمله. قبل وأثناء المؤتمر
العالمي ، ستتاح لكّن الفرصة للتحدث وإنشاء جلسات للتواصل مع

المشاركات األخريات ومع وفدكن من خالل المنصة. ستكون هناك أيًضا

ساحة معرض حيث ستعرض المرشحات والدول المقدمة لعطاءات

استضافة المؤتمر و فريق قرار المؤتمر رقم 32 وعارضات أخريات

معلومات مفيدة. نرجو زيارة ساحة المعرض هذه وتحديد مواعيد

الجتماعات للتعرف عليهن!

 
ونظرًا ألن المؤتمر العالمي سيعقد افتراضًيا عىل شبكة اإلنترنت ، ستكون

هناك جلستين عامتين فقط مدة كل منهما 90 دقيقة في اليوم. لذلك ،

باإلضافة إىل هاتين الجلستين العامتين ، ستعقد جلسات مناقشة عبر

اإلنترنت في يونيو ويوليو قبل المؤتمر العالمي. وهناك المزيد من

المعلومات أدناه.

 
وبينما نواصل الرحلة إىل هذا الحدث المثير ، أود أن أشكر جميع

األشخاص الذين يبذلون جهودهم لجعل المؤتمر ممكًنا - زميالتي في

المجلس العالمي والفريق العالمي األوسع للجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة ، وفريق التخطيط للمؤتمر ، والمرشحات للمجلس

العالمي ، والدول المقدمة لعطاءات استضافة المؤتمر 38 ، وأعضاء فريق

القرار رقم 32 ، وجميع المنظمات األعضاء ؛ للعبهم دوًرا هاًما في االتجاه
المستقبلي لحركتنا! أود أيًضا أن أعرب عن تقديري لجمعية مرشدات

أوغندا عىل كل عملهن الشاق ، وعن أسفنا العميق ألننا لم نتمكن من

االلتقاء في أوغندا.

 
أعلم أنه سيكون مؤتمرًا عالمًيا رائًعا . واآلن ، األمر متروٌك لكّن لضمان

االستفادة القصوى من هذه الفرصة الرائعة!

 
مع خالص تحياتي اإلرشادية ،

 
 

هايدي يوكينين 

رئيسة المجلس العالمي
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مكتبة الوثائق وبها جميع وثائق المؤتمر بجميع اللغات
برنامج المؤتمر: يمكنك االنضمام إىل الجلستين

العامتين من خالل هذه المساحة

جميع المشاركات المسجالت بالمؤتمر: تحدثي إىل

زميالتك المشاركات وحددي مواعيد الجتماعات معهن

مساحة المعرض (وبها معلومات عن المرشحات ،

والبلدان التي تقدمت بعطاءات استضافة المؤتمر ،

والقرار رقم 32 ...): اطلعي عىل جميع المعلومات ،
وتحدثي معهن وحددي مواعيد الجتماعات معهن

التاريخ
سيعقد المؤتمر العالمي السابع والثالثون بمشيئة هللا تعاىل

عىل مدار خمسة أيام من الثالثاء 27 يوليو إىل السبت 31

يوليو 2021. ويمكن االطالع عىل مزيد من التفاصيل حول
البرنامج وتوقيت الجلسات الحًقا في هذه الوثيقة.

 

منصة المؤتمر
يسعدنا أن نقدم لكم منصة المؤتمر حيث سُتعقد أنشطة

المؤتمر العالمي وتُنشر معلوماته.

 
ستتمكني من الدخول إىل المنصة في بداية شهر يوليو.

وسيتم إرسال بريد إلكتروني إىل جميع المشاركات

المسجالت في المؤتمر العالمي يحتوي عىل بيانات اعتماد

تسجيل الدخول.

 
في المرة األوىل التي تقومين فيها بتسجيل الدخول إىل

المنصة ، سيطلب منك إذنًا الستخدام الميكروفون

والكاميرا. وسيتم التحقق أيًضا من سرعة اتصالك

باإلنترنت وتكييف إعدادات المنصة ؛ للتأكد من أنه يمكنك

المشاركة بشكل كامل.

 
ستجدين في هذه المنصة:

 
سنوضح لك كيفية التنقل عبر المنصة خالل الجلسة

التوجيهية ، وستتلقى جميع المشاركات مزيًدا من

المعلومات حول المنصة في نشرة المؤتمر التالية في 30

يونيو.
 

خالل أسبوع المؤتمر العالمي ، سيكون لدينا فريًقا فنًيا

جاهًزا لمساعدة أي مشاركة تعاني من مشاكل تكنولوجية.

 

·اتصال Wi-Fi أو موّصل بيانات
·جهاز (كمبيوتر محمول / جهاز لوحي / هاتف ذكي)

مزود بسماعات وميكروفون. وإذا كنت تريدين أن يراك
المشاركون اآلخرون ، فيجب أن يحتوي الجهاز أيًضا

عىل كاميرا

·ستسهل سماعة الرأس عليك التحدث واالستماع إىل
المشاركات األخريات

·مكانًا هادئًا عىل نحٍو معقول - لتسهيل التقاط جميع
المعلومات

·قلم وورقة - إذا كنت ترغبين في تدوين المالحظات
أثناء الجلسات

ما سوف تحتاجين إليه :

الترجمة الفورية
نرحب في المؤتمر العالمي بأصدقائنا من جميع أنحاء

العالم. هذا يعني أن الكثير من الناس سيتحدثون ويعملون

بلغتهم الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لذا ،نطلب من الجميع

بذل جهد للتحدث بوضوح وببطء.

 
خالل أسبوع المؤتمر العالمي ، ستكون جميع الجلسات

العامة باألربع لغات المختلفة: العربية واإلنجليزية والفرنسية

واإلسبانية. ونود أن نعرب عن تقديرنا للمؤسسة العالمية

لدعمها المالي إلتاحة هذا المؤتمر العالمي االفتراضي

بلغات مختلفة. 
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عملية معلومات 
 

شارة المؤتمر العالمي
السابع والثالثين الرسمية

ولالحتفال بانضمامنا مًعا في المؤتمر العالمي السابع

والثالثين االفتراضي 2021 ، يمكنك شراء شارة تذكارية من

متجر الجمعية العالمية لمرشدات وفتيات الكشافة عىل

اإلنترنت - وهي متاحة اآلن للطلب المسبق عىل 

https://www.wagggs-shop.org/en/products/badges/pre-order-wagggs-37th-world-conference-2021-badge
https://www.wagggs-shop.org/en/products/badges/pre-order-wagggs-37th-world-conference-2021-badge


رئيسة المؤتمر ونائبتيها
يسعدنا أن نقدم لكم رئيسة المؤتمر العالمي السابع والثالثين ونائبتيها.

سُيطلب من المنظمات األعضاء اعتماد رئيسة المؤتمر ونائبتيها في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.

 

الفريق اإلجرائي
يسعدنا أن نقدم لكم أعضاء الفريق اإلجرائي للمؤتمر العالمي السابع والثالثين. 

سُيطلب من المنظمات األعضاء اعتماد أعضاء الفريق اإلجرائي في الجلسة االفتتاحية للمؤتمر.

 
 proceduralteam@wagggs.org يمكنك االتصال بالفريق اإلجرائي قبل وأثناء المؤتمر عىل

 
 

فريق الخدمات ومحصيات األصوات
شكرًا لجميع األفراد والمنظمات األعضاء ، الالتي أعربن عن اهتمامهن بالعمل كعضو في فريق الخدمات أو

كمحصية أصوات في المؤتمر العالمي . لقد أسعدنا تلقي أكثر من 150 إبداٍء لالهتمام!

 
ستدعم أعضاء فريق الخدمات ومحصيات األصوات فريق التخطيط للمؤتمر ، وسُيساِعْدننا في جعل هذا المؤتمر

العالمي االفتراضي تجربة رائعة لجميع المشاركين!

 
نحن نراجع جميع الطلبات اآلن وسنشارك تفاصيل محصيات األصوات المختارات في نشرة المؤتمر القادمة.

 

فيونا ليوسن (فرنسا)
منسقة الفريق اإلجرائي

روشيرا جاياسينغ (سري النكا)

رئيسة المؤتمر

كاترينا أغوروجياني (اليونان)
نائبة رئيسة المؤتمر

سيندي آن ألكسندر (غرينادا)

نائبة رئيسة المؤتمر

سناء الحكيم (لبنان)
عضو الفريق اإلجرائي

جوين لي (ماليزيا)

عضو الفريق اإلجرائي

آمي بورتيوس (كندا)

عضو الفريق اإلجرائي
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mailto:proceduralteam@wagggs.org


سنقدم عدًدا من الجلسات التوجيهية للمنظمات األعضاء . عادة ما يتم ذلك في اليوم السابق لبدء المؤتمر العالمي رسمًيا ،

حيث يصل الجميع إىل مكان انعقاد المؤتمر. ونظرًا لعقده عبر اإلنترنت هذه المرة ، وللطريقة المختلفة التي سيتم بها إدارة

المؤتمر العالمي ، فإننا نقدم الجلسات التوجيهية قبل أكثر من ثالثة أسابيع من بدء المؤتمر. هذا لمساعدتنا جميًعا عىل الشعور

بالراحة عند استخدام منصة المؤتمر والتنقل خاللها ، وفهم كيفية سير األمور خالل أسبوع المؤتمر. سيساعدنا ذلك أيًضا عىل

تحديد أي تحديات تقنية حتى يمكن معالجتها قبل المؤتمر. ستغطي الجلسات التوجيهية جولة خالل البرنامج ، وملخًصا للقواعد

اإلجرائية للمؤتمر العالمي ، واختبار للتصويت ، وترتيبات التدبير الداخلي.

 
ستكون هناك ثالث جلسات توجيهية يومي السبت 3 واألحد 4 يوليو.

 

هناك عدد كبير من المقترحات المعدة للتصويت والتعديالت المقترحة ليتم مناقشتها والتصويت عليها في المؤتمر العالمي .

وندعو المنظمات األعضاء لالنضمام إىل جلسات المناقشة عبر اإلنترنت المفصلة أدناه ؛ لطرح أسئلة حول المقترحات المعدة

للتصويت والتعديالت المقترحة واالستماع إىل المنظمات األعضاء األخرى.

 

و نشجع بقوة المنظمات األعضاء عىل المشاركة في جلسات المناقشة هذه ؛ لإلجابة عىل األسئلة التي قد تكون لديكم قبل
المؤتمر وتوضيحها.

 

ويوصى بشدة أن تضمن كل منظمة عضو أنه تحضر مندوبتها الرئيسية عىل األقل (حيث سيكون هناك اختبار للتصويت) وعضو

آخر من وفدها إحدى هذه الجلسات.

 

الجلسات التوجيهية
 

جلسات للمناقشات غير الرسمية
 

السبت 3 واألحد 4 يوليو 2021

June 2021

المؤتمر قبل  ما  فترة  في  المشاركة 
نظرًا ألن المؤتمر العالمي سيعقد افتراضًيا عىل شبكة اإلنترنت ، ستكون هناك جلستين عامتين فقط مدة كل منهما 90 دقيقة 

في اليوم . لذلك ، فباإلضافة إىل هاتين الجلستين العامتين ، ستعقد جلسات مناقشة عبر اإلنترنت خالل شهري يونيو ويوليو

قبل المؤتمر العالمي. وهناك المزيد من المعلومات أدناه.

اللغة

متى؟ 

التاريخ والوقت

األحد 20 يونيو

11 صباًحا - 12:30 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق
1:00 ظهرًا - 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق

األحد 27 يونيو

11 صباًحا - 12:30 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق
1:00 ظهرًا - 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق

األحد 4 يوليو

12:00 - 2:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق 

اإلنجليزية والفرنسية

موضوع الجلسة

السبت 3 يوليو ، الساعة

1:30 ظهرًا بالتوقيت العالمي
المنسق

المقترحات المعدة للتصويت المقدمة من قبل المجلس العالمي

(باستثناء المتعلقة بالقرار رقم 32) ، بما في ذلك التعديالت
المقترحة التي قدمتها المنظمات األعضاء إن ُوجدت)

المقترحات المعدة للتصويت المقدمة من قبل المنظمات

األعضاء (باستثناء المتعلقة بالقرار رقم 32)

المقترحات المعدة للتصويت المتعلقة بالقرار رقم 32

السبت 3 يوليو الساعة

6:00 مساًءا بالتوقيت
العالمي المنسق

األحد 4 يوليو ، الساعة

9:30 صباًحا بالتوقيت
العالمي المنسق

اإلنجليزية واإلسبانية

 
اإلنجليزية والعربية
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هياكل الحوكمة والقيادة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ،

مشاركة الشباب في ساحات صنع القرار العالمية ،

قرار المؤتمر رقم 32 - نتائج بحث الشابات وتوصياته
المناصرة من أجل إشراك وقيادة الشابات.

الشابات في الحوكمة - استكشاف توصيات البحث العالمي وتحديد اتجاه الحركة العالمية.

 
ندعو جميع الشابات دون سن الثالثين الالتي سيحضرن المؤتمر العالمي السابع والثالثين االفتراضي للمشاركة في مناسبة ما

قبل المؤتمر للشابات التي سُتعقد يوم السبت 10 أو األحد 11 يوليو.

 
سيتم تخصيص هذه المساحة للتعلم والمشاركة حول ؛

 
سنشارك المزيد من التفاصيل حول المناسبة خالل األسابيع المقبلة. ونتطلع إىل لقائكن جميًعا في مناسبة ما قبل المؤتمر

للشابات!

 
التاريخ و الوقت:                                                                 

الخيار 01 - السبت 10 يوليو الساعة .0012 ظهرًا - .0015 عصرًا بالتوقيت العالمي المنسق

اللغات: العربية واإلنجليزية والفرنسية واإلسبانية

 
الخيار 02 - األحد ، 11 يوليو الساعة :0006 صباًحا - :0009 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

اللغة: اإلنجليزية

 

مناسبة ما قبل المؤتمر للشابات
 

السبت 10 واألحد 11 يوليو 2021
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يسعدنا أن نقدم هنا أسماء المرشحات األربعة عشر النتخابات المجلس العالمي 2026-2021.

 

هايسينث بانجيرو
فتيات كشافة الفلبين

 
 

أمال بن عيسى
كشاف ومرشدات ليبيا

 
 

جيس بوند
مرشدات المملكة المتحدة

 
 

آنا جابرييال بونيال روبي
جمعية مرشدات وكشافة كوستا ريكا

 
 

فيونا برادلي
مرشدات  نيوزيلندا

 
 

جوسلين ساندرين ديلجادو
مرشدات السنغال

 
 

مهناز حسين فاريبا
جمعية مرشدات بنجالديش

 

ستجدون معلومات حول كل مرشحة في وثيقة المؤتمر العالمي رقم 4: كتيب انتخابات المجلس العالمي 2021

 
اعتباًرا من بداية يوليو 2021 ، ستتمكن المشاركات في المؤتمر من زيارة مساحة المعرض عىل منصة المؤتمر ومشاهدة مقطع

فيديو قصير لكل مرشحة وكتيب االنتخابات ، والدردشة مع المرشحات وجدولة االجتماعات إللقاء التحية عليهن وطرح أي أسئلة.

 
سُيطلب من المندوبات الرئيسيات التصويت عىل مرشحات المجلس العالمي في اليوم الثاني من المؤتمر ، األربعاء 28 يوليو.

                
 

لعالمي ا المجلس  لعضوية  المرشحات 

شاماثيا فرناندو
جمعية مرشدات سريالنكا 

 
 

كانديال جونزاليس
جمعية مرشدات األرجنتين

 
 

هيلجا موتاسينجوا
جمعية مرشدات تنزانيا

 
 

ديبرا ناكاتومي
فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

 
 

كريستيان روحانا
االتحاد اللبناني للمرشدات والدليالت

 
 

رومبيدزاي تازفيوانا
جمعية مرشدات زيمبابوي

 
 

أنتونيا ييب
جمعية مرشدات هونج كونج
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https://www.wagggs.org/documents/5243/Election_Booklet_2021_ARABIC_Final_Correct.pdf


 
تُقدم أربع منظمات أعضاء عطاءاتها الستضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين الذي سيعقد في عام 2023:

قبرص - جمعية مرشدات قبرص

ماليزيا - جمعية مرشدات ماليزيا
عمان - مرشدات عمان

الواليات المتحدة األمريكية - فتيات كشافة الواليات المتحدة األمريكية

                                                                                                              
اعتباًرا من بداية شهر يوليو ، ستتمكن المشاركات في المؤتمر من زيارة مساحة المعرض عىل المنصة ومشاهدة المزيد من
المعلومات حول عروض االستضافة والدردشة وجدولة االجتماعات إللقاء التحية وطرح أي أسئلة. سيتم أيًضا مشاركة عرض

فيديو يحتوي عىل مزيد من المعلومات عىل المنصة قبل المؤتمر العالمي.

 
في وثيقة المؤتمر العالمي رقم 5 : عطاءات استضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين ، ستجدون العطاءات المقترحة وجدوالً

يقارن العناصر الرئيسية لكل عرض.

 
سُيطلب من المندوبات الرئيسيات التصويت عىل عرضهن المفضل في اليوم الخامس من المؤتمر ، السبت 31 يوليو.

 

لثامن ا لعالمي  ا المؤتمر  استضافة  عطاءات 
لثالثين وا
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تأكدي من قراءتك لوثائق المؤتمر ذات الصلة ومناقشتها داخل جمعيتك وشبكات اتصالك الوطنية.

 
إذا كنتم تفكرون في تقديم تعديل مقترح عىل مقترح غير متعلق بالمسائل الدستورية ، أو تقديم مقترح غير متعلق

بالمسائل الدستورية معد للتصويت جديد ، فإننا نوصي بشدة بمناقشة هذا األمر مع الفريق اإلجرائي في أقرب وقت

ممكن . ونظرًا لضيق وقت الجلستين العامتين في هذا المؤتمر العالمي ، فإننا نشجع المنظمات األعضاء عىل دراسة

األمر بعناية قبل تقديم مقترح جديد معد للتصويت أو تعديل مقترح . الموعد النهائي ألي تعديالت مقترحة عىل

المقترحات الغير متعلقة بالمسائل الدستورية ، أو المقترحات الجديدة غير المتعلقة بالمسائل الدستورية المعدة

للتصويت هو الساعة 3 عصرًا بالتوقيت العالمي المنسق يوم الثالثاء 27 يوليو. ويمكنكم االتصال بالفريق اإلجرائي عىل

 proceduralteam@wagggs.org
 

سجلي الدخول واستكشفي منصة المؤتمر قبل الجلسة التوجيهية ، السبت 3 أو األحد 4 يوليو.

 
احضري الجلسة التوجيهية ، وإذا كنت مندوبة رئيسية ، فشاركي في اختبار التصويت.

 
احضري جلسات المناقشة حول المقترحات المعدة لتصويت والتعديالت المقترحة التي ستعقد في يونيو.

 
حددي مواعيد الجتماعات مع المشاركات اآلخريات في المؤتمر ، وقابلي المرشحات واطرحي األسئلة عىل الدول

المتقدمة بعطاءات استضافة المؤتمر. ستتمكنين من القيام بكل هذا بعد الجلسات التوجيهية.

 
إذا كنت شابة أقل من 30 عاًما ، فنحن نرحب بك لحضور مناسبة ما قبل المؤتمر للشابات (مزيد من المعلومات أعاله)

 

 
خالل المؤتمر العالمي ، سيكون هناك تأمالت "إلحياء الذكرى". من فضلك ، أرسلي لنا بريًدا إلكترونًيا إىل

woco@wagggs.org إذا كنت تريدين إحياء ذكرى شخٍص ما.

قومي بالتسجيل لتقديم أغنية أو قصيدة أو مسرحية فكاهية / مسرحية أو قصة خالل مناسبة نيران المخيم (مزيد من

المعلومات أدناه).

 

وثائق المؤتمر العالمي

 

للتحضير؟ أفعل  أن  علي  ماذا 
 

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب : القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي السابع والثالثين االفتراضي

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 2 : برنامج وجدول أعمال المؤتمر العالمي السابع والثالثين (هذه الوثيقة)

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب : المقترحات المعدة للتصويت والتعديالت المقترحة – جميع المقترحات

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 4 : كتيب انتخابات المجلس العالمي 2021

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 5 : عطاءات استضافة المؤتمر العالمي الثامن والثالثين
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لعالمي ا المؤتمر  أسبوع 

لبرنامج ا عىل  عامة  نظرة 

السبت

31
 

الجلسة 1 

(11 صباًحا -
12:30 ظهرًا)

(استراحة (12.30 ظهرًا - 1 ظهرًا
 

الجمعة

30
 

ترحيب وافتتاح

األعمال

 

الخميس

29

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات المعدة

للتصويت المتعلقة

بقرار المؤتمر رقم 32
 

انتخابات المجلس

العالمي

 

األربعاء

28

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات الغير متعلقة

بالمسائل الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 
عطاءات استضافة

المؤتمر

 

المقترحات الغير متعلقة

بالمسائل الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات الغير متعلقة

بالمسائل الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة

 

المقترحات الدستورية

والغير متعلقة بالمسائل

الدستورية المعدة

للتصويت والتعديالت

المقترحة

 

الثالثاء

27

الجلسة

(بالتوقيت العالمي
المنسق)

 

المستجدات العالمية

 

المصادقة عىل نتائج

انتخابات المجلس

العالمي

توزيع الجوائز والختام

 

نمشي مًعا ، نمشي

بعيًدا - نيران مخيم

2021
 

الجلسة 2 

(1 ظهرًأ - 2.30
بعد الظهر)

3 عصرًا
 

الموعد النهائي الساعة 3

عصرًا لتقديم مقترحات

معدة للتصويت

وتعديالت مقترحة

جديدة

 

عصرًا تعميم الوثيقة 3

بالمقترحات المعدة

للتصويت والتعديالت

المقترحة الجديدة
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الرموز اللونية: 

عرض ومناقشة المقترحات المعدة للتصويت والتعديالت 

 
جلسات التصويت 

 
المستجدات العالمية 

 
حامالت الشعلة 



انتخاب أعضاء المجلس العالمي الجدد

عطاءات استضافة المؤتمر العالمي 2023

المقترحات الدستورية والمقترحات األخرى

فيما يلي لمحة عامة عن بنود جدول األعمال المحددة لكل يوم . يرجى مالحظة أن البنود المحددة ليتم تقديمها ومناقشتها أو

التصويت عليها في كل جلسة قد تتغير في الفترة التي تسبق المؤتمر أوأثنائه. الترتيب الذي ستتم فيه مناقشة االقتراحات

والتعديالت المقترحة و / أو التصويت عليها قد يتغير أيًضا.

يتم عرضه عىل العرض واالرتفاع في حالة ظهوره ، وعرضه للطباعة ، في اليوم السابق للتصويت عليها. وذلك إلعطاء األعضاء

فرصة للتأمل في المناقشات.

القرارات التي يجب أن تتخذها المنظمات األعضاء في المؤتمر العالمي هي حول:

كل يوم سيكون لدينا جلسة تأمالت في الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق . وسيتم تكرار جلسة التأمالت نفسها

الساعة 2:30 بعد الظهر.

األعمال جدول 

وقت الجلسة

وقت للتواصل - قبل الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسة

تأمالت 
10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

بالتوقيت العالمي المنسق

الجلسة 1

 
11:00 صباًحا -

12:30 ظهرًا
بالتوقيت العالمي

المنسق

 

ترحيب وافتتاح األعمال

 
ترحيب من قبل رئيسة المجلس

العالمي

اإلعالن عن نتيجة عملية اتخاذ القرار

الكتابي بشأن بوصلة  2032 وسياسة

رسوم العضوية 2023-2022

ومقترحات العضوية.

 

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 2 :
برنامج وجدول أعمال المؤتمر

العالمي السابع والثالثين

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 4 :

كتيب انتخابات المجلس العالمي

2021
 

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 5 :
عطاءات استضافة المؤتمر العالمي

الثامن والثالثين

 

نداء أسماء المنظمات األعضاء

اعتماد محصيات األصوات

الموافقة عىل القواعد اإلجرائية

إقرار رئيسة المؤتمر ونائبتيها
إقرار الفريق اإلجرائي
إقرار جدول األعمال

االعتماد الرسمي لتقرير الفترة الثالثية

2018-2020 (تم تعميمه في يوليو
(2020

·تقديم أعضاء المجلس العالمي
الحاليات 

·تقديم مرشحات المجلس العالمي
تقديم المنظمات األعضاء المقدمة

لعطاءات استضافة المؤتمر

المتحدثة الرسمية
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اليوم 1الثالثاء 27 يوليو



وقت الجلسة

استراحة (12:30 ظهرًا - 1:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق)

عنوان الجلسة

اليوم 1الثالثاء 27 يوليو

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحدد

تأمالت 

الجلسة 2

 
1:00 ظهرًا - 2:30

بعد الظهر

بالتوقيت العالمي

المنسق

 

الحركة 32 - االقتراحات

المقترحة

 

التغذية الراجعة من المشروع البحثي للقرار

 32

 

·     وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 -
ب : المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات

إذا تم تقديم أي مقترحات معدة
للتصويت أوتعديالت مقترحة جديدة

، فسيتم استبدال وثيقة المؤتمر
العالمي رقم 3 - ب بنسخة جديدة

محّدثة وهي: وثيقة المؤتمر العالمي

رقم 3 - ج

 

عرض ومناقشة المقترحات المعدة

للتصويت السبعة المتعلقة بالقرار 32

المقترح المعد للتصويت (م م ت) رقم 2

: ضمان التنوع في المجلس العالمي -
النساء دون سن 30

م م ت 3: ضمان التنوع في اللجان
اإلقليمية - النساء دون سن 30

م م ت 11: المشاركة الهادفة للشباب
في صنع القرار وأدوار الحوكمة

م م ت 12: التدريب عىل القيادة
والمشاركة الشبابية

م م ت 13: مناسبات ما قبل الحدث
الرئيسي للشابات دون سن الثالثين

الالتي يحضرن المؤتمرات العالمية

م م ت 14: مناسبات ما قبل الحدث
الرئيسي للشابات دون سن الثالثين

الالتي يحضرن المؤتمرات اإلقليمية

م م ت 15: تعزيز عملية الترشيح ألعضاء
المجلس العالمي واللجان اإلقليمية
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وقت للتواصل - بعد الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق

 
المواعيد النهائية

 

الموعد النهائي الساعة 3 عصرًا لتقديم مقترحات معدة للتصويت وتعديالت مقترحة جديدة
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اليوم 2األربعاء 28 يوليو

وقت الجلسة

وقت للتواصل - قبل الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسة

تأمالت 
10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

بالتوقيت العالمي المنسق

الجلسة 3

 
11:00 صباًحا -

12:30 ظهرًا
بالتوقيت العالمي

المنسق

 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

عرض ومناقشة

 

م م ت 1: تقليص حجم المجلس
العالمي

التعديل المقترح عىل م م ت 1

م م ت 4: تشكيل المجلس العالمي –
بند بخصوص اختيار عضو إضافي في

المجلس العالمي

م م ت 6: نائبات الرئيسات اإلقليميات
وأعضاء اللجنة اإلقليمية

التعديل المقترح عىل م م ت 6

م م ت 9: مدة خدمة أعضاء المجلس
العالمي ودوراته االنتخابية

التعديل المقترح عىل م م ت 9

 

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

الجلسة 4

 
1:00 ظهرًا - 2:30

بعد الظهر

بالتوقيت العالمي

المنسق

 

انتخابات المجلس العالمي

سيتم اإلعالن عن نتائج انتخابات المجلس

العالمي وسيتم التصويت للتصديق وفًقا

للقواعد اإلجرائية.

انتخابات المجلس العالمي

- تصويت
 

استراحة (12:30 ظهرًا - 1:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق)

المستجدات العالمية

 
 

المصادقة عىل نتائج

انتخابات المجلس العالمي

- تصويت

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 4 :

كتيب انتخابات المجلس العالمي

2021

المستجدات العالمية

 
 

وقت للتواصل - بعد الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق

 
المواعيد النهائية

 

الموعد النهائي الساعة 3 عصرًا لتقديم مقترحات معدة للتصويت وتعديالت مقترحة جديدة
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اليوم 3الخميس 29 يوليو

وقت الجلسة

وقت للتواصل - قبل الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسة

تأمالت 
10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

بالتوقيت العالمي المنسق

الجلسة 5

 
11:00 صباًحا -

12:30 ظهرًا
بالتوقيت العالمي

المنسق

 
 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

 تصويت
 

التعديل المقترح عىل م م ت 1

م م ت 1: تقليص حجم المجلس
العالمي

م م ت 4: تشكيل المجلس العالمي –
بند بخصوص اختيار عضو إضافي في

المجلس العالمي

التعديل المقترح عىل م م ت 6

م م ت 6: نائبات الرئيسات اإلقليميات
وأعضاء اللجنة اإلقليمية

التعديل المقترح عىل م م ت 9

م م ت 9: مدة خدمة أعضاء المجلس
العالمي ودوراته االنتخابية

م م ت 2 : ضمان التنوع في المجلس
العالمي - النساء دون سن 30

م م ت 3: ضمان التنوع في اللجان
اإلقليمية - النساء دون سن 30

 

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

الجلسة 6

 
1:00 ظهرًا - 2:30

بعد الظهر

بالتوقيت العالمي

المنسق

 

م م ت 5: بند بخصوص المشاركة عن
بعد في المؤتمر العالمي

التعديل المقترح عىل م م ت 5

م م ت 7: توضيح الصياغة وإزالة
التناقضات

م م ت 10: تنفيذ المقترحات التي سيتم
تمريرها وإقرارها في المؤتمر العالمي 37

المتعلقة بالنظام األساسي واللوائح

الداخلية

م م ت 8: تعزيز إشراك المنظمات
األعضاء في عملية صنع القرار بالجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

م م ت 22: خطوط إرشادية للتواصل مع
المنظمات األعضاء بالجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة وإشراكها

والتشاور معها

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

عرض ومناقشة

 

استراحة (12:30 ظهرًا - 1:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق)

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

وقت للتواصل - بعد الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق
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اليوم 4الجمعة 30 يوليو

وقت الجلسة

وقت للتواصل - قبل الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسة

تأمالت 
10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

بالتوقيت العالمي المنسق

الجلسة 7

 
11:00 صباًحا -

12:30 ظهرًا
بالتوقيت العالمي

المنسق

 
 
 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

 تصويت
 

التعديل المقترح عىل م م ت 5

م م ت 5: بند بخصوص المشاركة عن
بعد في المؤتمر العالمي

م م ت 7: توضيح الصياغة وإزالة
التناقضات

م م ت 10: تنفيذ المقترحات التي سيتم
تمريرها وإقرارها في المؤتمر العالمي

37 المتعلقة بالنظام األساسي واللوائح
الداخلية

م م ت 8: تعزيز إشراك المنظمات
األعضاء في عملية صنع القرار بالجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

م م ت 22: خطوط إرشادية للتواصل
مع المنظمات األعضاء بالجمعية

العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

وإشراكها والتشاور معها

 

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

الجلسة 8

 
1:00 ظهرًا - 2:30

بعد الظهر

بالتوقيت العالمي

المنسق

 

·  م م ت 18: إمكانية الوصول إىل برامج
الجمعية العالمية ومناسباتها ومواردها

وفرصها خارج اللغات الرسمية األربع

·  م م ت 19: عملية مشاركة الفرص
الخارجية إلشراك المنظمات األعضاء

·  م م ت 20: تقديم تقارير نصف سنوية
فيما يتعلق بالتنفيذ مقابل النتائج

االستراتيجية للجمعية العالمية وميزانية

الفترة الثالثية
·  م م ت 21: الشباب والسالم واألمن

·  م م ت 23: ضمان ملء جميع المقاعد
الشاغرة في المجلس العالمي في

غضون خمسة أشهر من شغورها.

·  أي تعديالت مقترحة عىل هذه
المقترحات المعدة للتصويت و / أو عىل

أي مقترحات غير متعلقة بالمسائل

الدستورية معدة للتصويت جديدة

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

عرض ومناقشة

 

استراحة (12:30 ظهرًا - 1:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق)

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

المقترحات الغير متعلقة

بالمسائل الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

عرض ومناقشة

 

·م م ت 16: إطار عمل و (ملف) أدوات
للمنظمات األعضاء حول طريقة

المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية.

م م ت 17: إنشاء مساحة للمنظمات
األعضاء للحديث عن الطرق والبرامج

التعليمية
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اليوم 4الجمعة 30 يوليو

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسةوقت الجلسة

الجلسة 8

واصلت

 
1:00 ظهرًا - 2:30

بعد الظهر

بالتوقيت العالمي

المنسق

 
 
 

المقترحات الغير متعلقة

بالمسائل الدستورية المعدة

للتصويت والتعديالت

المقترحة – تصويت

 

م م ت 11: تعزيز مهارات المراهقات
والشابات وبناء قدراتهن للمشاركة

بشكٍل مجٍد في صنع القرار وأدوار

الحوكمة

م م ت 12: التدريب عىل القيادة
والمشاركة الشبابية

م م ت 13: مناسبات ما قبل الحدث
الرئيسي للشابات دون سن الثالثين

الالتي يحضرن المؤتمرات العالمية

م م ت 14: مناسبات ما قبل الحدث
الرئيسي للشابات دون سن الثالثين

الالتي يحضرن المؤتمرات اإلقليمية

م م ت 15: تعزيز عملية الترشيح ألعضاء
المجلس العالمي واللجان اإلقليمية

أي تعديالت مقترحة عىل هذه

المقترحات المعدة للتصويت و / أو عىل

أي مقترحات غير متعلقة بالمسائل

الدستورية معدة للتصويت جديدة

 

 

وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

وقت للتواصل - بعد الساعة 2:30 بعد الظهر بالتوقيت العالمي المنسق
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السبت 31 يوليو
 

اليوم 5

وقت الجلسة

وقت للتواصل - قبل الساعة 10:50 صباًحا بالتوقيت العالمي المنسق

الوثائق ذات الصلةبند جدول األعمال المحددعنوان الجلسة

تأمالت 
10:50 صباًحا - 11:00 صباًحا

بالتوقيت العالمي المنسق

الجلسة 9

 
11:00 صباًحا -

12:30 ظهرًا
بالتوقيت العالمي

المنسق

 
 
 

المقترحات الدستورية

المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة –

 تصويت
 

م م ت 16: إطار عمل و (ملف) أدوات
للمنظمات األعضاء حول طريقة

المرشدات وفتيات الكشافة التعليمية.

م م ت 17: إنشاء مساحة للمنظمات
األعضاء للحديث عن الطرق والبرامج

التعليمية 

م م ت 18: إمكانية الوصول إىل برامج
الجمعية العالمية ومناسباتها ومواردها

وفرصها خارج اللغات الرسمية األربع

م م ت 19: عملية مشاركة الفرص
الخارجية إلشراك المنظمات األعضاء

م م ت 20: تقديم تقارير نصف سنوية
فيما يتعلق بالتنفيذ مقابل النتائج

االستراتيجية للجمعية العالمية وميزانية

الفترة الثالثية
م م ت 21: الشباب والسالم واألمن

م م ت 23: ضمان ملء جميع المقاعد
الشاغرة في المجلس العالمي في

غضون خمسة أشهر من شغورها.

أي تعديالت مقترحة عىل هذه

المقترحات المعدة للتصويت و / أو عىل

أي مقترحات غير متعلقة بالمسائل

الدستورية معدة للتصويت جديدة

 

 

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
وثيقة المؤتمر العالمي رقم 3 - ب :

المقترحات المعدة للتصويت

والتعديالت المقترحة – جميع

المقترحات (أو وثيقة المؤتمر

العالمي رقم 3 - ج إن وجدت)

 

الجلسة 10
 

1:00 ظهرًا - 2:30
بعد الظهر بالتوقيت

العالمي المنسق

مراسم الختام

 

استراحة (12:30 ظهرًا - 1:00 ظهرًا بالتوقيت العالمي المنسق)

عطاءات استضافة المؤتمر

- تصويت
 

عطاءات الستضافة المؤتمر العالمي الثامن

والثالثين

 

·وثيقة المؤتمر العالمي رقم 1 - ب :
القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي

السابع والثالثين االفتراضي

 
·  وثيقة المؤتمر العالمي رقم 5 :

عطاءات استضافة المؤتمر العالمي

الثامن والثالثين

 

المتحدثة الرسمية

جائزة وسام الخدمة
اإلعالن عن رئيسة المجلس العالمي

الجديدة ونائبتيها

النشيد العالمي

 
3:00 عصرًا - 4:30

عصرًا بالتوقيت

العالمي المنسق

 
 

نيران مخيم 2021 –

نمشي مًعا ، نمشي

بعيًدا.

 
 

نرحب بانضمام المشاركات في المؤتمر

العالمي وجميع أعضاء الجمعية العالمية

للمرشدات وفتيات الكشافة إىل المراكز

العالمية للجمعية العالمية للمرشدات

وفتيات الكشافة ، حيث يستضيفون عرض

 مثيرٍ للحركة بأكملها! 
ٍ
نيران مخيٍم دولي

 



السبت 31 يوليو ، الساعة 3 عصرًا بالتوقيت العالمي المنسق

نرحب بانضمام المشاركات في المؤتمر العالمي وجميع أعضاء الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة إىل المراكز العالمية

 مثيرٍ للحركة بأكملها! تواصلي مع مرشدات
ٍ
للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة ، حيث يستضيفون عرض نيران مخيٍم دولي

وفتيات كشافة من جميع أنحاء العالم لالحتفال بالحركة التي تحبينها في حدث نيران المخيم الدولي السنوي لهذا العام ، حيث سنسير

مًعا ونسير بعيًدا!

 
استمتعي برحلة عبر اإلنترنت إىل جميع مراكزنا العالمية الخمسة واشعري بتنوع حركتنا. استرخي وشاهدي أو شاركي ، حيث تشارك

األعضاء من وطنهن األم بأغنية وقصة وغير ذلك المزيد حول نيران المخيم . ارتدي زي نيران المخيم الخاص بك الذي تفضلينه ،

واحضري معك منديل عنق أو وشاح وتعلمي ربط عقدة الصداقة ، وأشعلي ناًرا أو شمعة. شاركي الصور عىل وسائل التواصل االجتماعي

#wagggsglobalcampfire الخاصة بك باستخدام الهاشتاج

 
ستنضم المشاركات المسجالت بالمؤتمر العالمي من خالل منصة المؤتمر العالمي . وحدث نيران المخيم مفتوح للجميع وكل شخص

آخر مرحب به أيًضا لالنضمام مباشرًة من خالل قناة الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة عىل يوتيوب .

 
لن تصابي بخيبة أمل ، ألن هذا الحدث به شيء للجميع! ولن تعرفي أبًدا ما الذي ستتعلمينه من شخص ما عىل الجانب اآلخر من العالم

... حتى تنضمي إىل  نيران المخيم العالمي 2021!
 

استمارة التسجيل

في مناسبات نيران المخيم في جميع أنحاء العالم ، تتاح الفرصة للناس "للتسجيل" لتقديم أغنية أو قصيدة أو مسرحية فكاهية /

مسرحية أو قصة. ولن تكون مناسبة نيران المخيم العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة مختلفة عن ذلك. جميع

العناصر ينبغي أن تكون حول الموضوع: نسير مًعا نسير بعيًدا ، وال يزيد مدته عن 5 دقائق ، ويجب أن يكون لديك إذن حقوق النشر

لمشاركة العنصر. إذا تم اختيارك لتكوني جزًءا من البث المباشر لنيران المخيم العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة

عبر اإلنترنت ، فيجب أن تكوني متواجدة في البروفة التي سُتعقد يوم السبت 17 يوليو في الساعة 3 عصرًا بالتوقيت العالمي المنسق.
 

أرسلي عنصرًا عن طريق ملء هذه االستمارة : http://bit.ly/campfiresignup . بمجرد إكمال االستمارة ، أرسلي مقطًعا من العنصر

wetransfer  ، dropbox  ، google) عبر أي نظام نقل ملفات تريدينه مثل  wagggsglobalcampfire@gmail.com الخاص بك إىل

. wagggsglobalcampfire@gmail.com إلخ). أرسلي إذن حقوق النشر كتابًيا إىل ، drive
 

سيتم إغالق استمارة التسجيل هذه في 13 يونيو ، وسنتواصل معك عبر البريد اإللكتروني في األسبوع الذي يبدأ في الخامس من يوليو .

سيتم إخطارك إذا كنت ستصبحين جزًءا من البث المباشر لنيران المخيم العالمي ، أو إذا كان سيتم عرض مقطعك فيه ، أو سيتم

مشاركته عبر وسائل التواصل االجتماعي الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة في األسبوع التالي للمناسبة.

 
سجِّلي األن!

 
جين بارون

قائدة مناسبة نيران المخيم

نيران المخيم العالمي للجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 2021
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نمشي معاً، نمشي بعيداً
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