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 2022تقریر لجنة قواعد المجلس العام  

Portland Hilton Downtown   وبورتالند وأوریغون والفعالیة المختلطة عبر اإلنترنت 
 2022أغسطس،  12-14

 
1 

 
) األصوات المؤیدة للمندوبین الحاضرین والمصوتین القواعد التي یجب إجراء أعمال ھذا  3/ 2یوفر اعتماد ھذا التقریر الصادر بثلثي (  االعتماد.

 ) األصوات المؤیدة فقط. 3/ 2المجلس العام بموجبھا. بعد االعتماد، یمكن تعدیل أو تعلیق ھذه القواعد بثلثي (
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الدولي ولوائحھا الداخلیة، على النحو   SEIUلعلیا إلجراءات المجلس العام ھي اللوائح الداخلیة لالتحاد ودستور السلطة ا السلطات اإلجرائیة. 
تشكل ھذه القواعد واإلجراءات والسیاسات اإلداریة لالتحاد التي اعتمدھا المجلس العام   .Local 503المنصوص علیھ في اتفاقیة االنتساب إلى 

لحاق ھذه القواعد باإلجراءات الموجودة في قواعد النظام المنقحة حدیثًا لروبرت بقدر ما ال تتعارض قواعد روبرت مع اللوائح  یتم إ السلطات الثانویة.
 الداخلیة أو السیاسات واإلجراءات اإلداریة أو ھذه القواعد 
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یمكن تعدیل أو تعلیق نظام   یشكل جدول األعمال نظام الیوم.  تتضمن ھذه القواعد جدول األعمال المنشور كما تم تقدیمھ إلى المجلس العام. نظام الیوم. 

 ) األصوات المؤیدة للمندوبین الحاضرین والمصوتین فقط. 2/3الیوم بثلثي (
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ألغراض أمنیة ولتسھیل تحدید الھویة والمقاعد، على المندوبین، والمناوبین، والموظفین، وغیرھم ارتداء شارة صادرة طوال وقت   .التقدم للمجلس 
على المندوبین الحاضرین عن بُعد   سیُطلب من المندوبین الحاضرین عن بُعد تسجیل الدخول عبر رابط مباشر مقدم لھم. حضورھم للمجلس العام.

 م بأسمائھم الكاملة وھویة االتحاد. تعریف أنفسھ
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   تبلغ لجنة بیانات االعتماد عن عدد المندوبین واالتحادات المسجلین للحضور مباشرة بعد افتتاح المجلس.  تقریر بیانات االعتماد.
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   مناقشة القرارات.
یجوز للمندوب الذي یفتح أو یغلق أي   تُمنح لكاتب القرارات أو مندوب المجموعة الراعیة الفرصة لفتح أي نقاش وإغالقھ بتقدیم أدلة للطعن. .1القسم 

قرارات  یجوز للمندوبین الذین یحتاجون إلى ترجمة لمناقشة أحد ال ½) في كل مرة.   1نقاش، متعلّق بقرار أو اقتراح ما، التحدث لمدة دقیقة ونصف ( 
ال یتم احتساب ھذه البیانات االفتتاحیة والختامیة من ضمن الحد الزمني   ) إذا لم تكن ترجمة الحدیث فوریة.3التحدث لمدة تصل إلى ثالث دقائق (

  اإلجمالي لمناقشة القرار. 
 

ول على إذن من الرئیس بالذھاب إلى میكروفون  لقرار أو اقتراح السعي للحص تأییًداعلى المندوبین اآلخرین الذین یرغبون في التحدث  .2القسم 
) أو، بالنسبة إلى المندوبین الحاضرین عن بُعد، عن طریق مراسلة المنظم عبر اإلنترنت برغبتھم في التحدث  األخضر(باللون  ”PRO“ُمحدد بكلمة 
القتراح السعي للحصول على إذن من الرئیس بالذھاب إلى میكروفون ُمحدد بكلمة   معارضةً على المندوبین الذین یرغبون في التحدث  تأییًدا لقرار.

“CON”  أو، بالنسبة إلى المندوبین الحاضرین عن بُعد، عن طریق مراسلة المنظم عبر اإلنترنت برغبتھم في التحدث معارضةً   ) األحمر(باللون
على الرئیس أیًضا التناوب بین  لرئیس محاولة التناوب قدر اإلمكان بین أذونات من یؤیدون القرار أو االقتراح ومن یعارضونھ.على ا لقرار.

دین المندوبین الحاضرین شخصیًا والمندوبین الحاضرین عن بُعد على النحو الذي یراه عملیًا، وإعطاء األولویة للتناوب بین المتحدثین المؤی 
ھذا التناوب ال یتطلب المناوبة بشكل صارم بین مندوب حاضر بشكل شخصي ومندوب آخر   بغض النظر عن طریقة حضورھم.  والمعارضین،

شخصیًا أم  حاضر عبر اإلنترنت، ولكن قد یتم تحدیده وفقًا لتقدیر الرئیس، مع الموازنة بین عدد األشخاص في قائمة االنتظار، سواء أكانوا حاضرین  
بطاقة زرقاء،  السعي للحصول على إذن من الرئیس بالذھاب إلى أي میكروفون ورفع  تقدیم اقتراح فرعي المندوبین الراغبین في  على عبر اإلنترنت.
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یجوز للمندوبین الحاضرین عن بُعد  أو عن طریق مراسلة المنظم برغبتھم في تقدیم اقتراح فرعي، وسیتم اإلذن لھم بالترتیب الذي طلبوا فیھ التحدث. 
   ین في تقدیم اقتراح ثاٍن (أو ثالث) القیام بذلك عن طریق مراسلة المنظم برغبتھم في تقدیم اقتراح ثاٍن.والراغب 

 
ال یقوم المنظم بكتم   ثانیة) بخصوص القرارات أو االقتراحات القابلة للنقاش. 90½) (   1یجوز للمندوبین التحدث لمدة تصل إلى دقیقة ونصف ( 

یتم تشجیع المندوبین الحاضرین عن بُعد على   الحاضرین عن بُعد عندما یأذن لھم الرئیس بالتحدث حتى ینقضي وقت التحدث.صوت المندوبین 
یجوز للمندوبین الذین  الظھور أمام الكامیرا أثناء التحدث إذا كان عرض النطاق الترددي لإلنترنت الخاص بھم یسمح بذلك، ولكن ال یُطلب منھم ذلك.

 ) إذا لم تكن ترجمة الحدیث فوریة. 3ى ترجمة لمناقشة قرار أو اقتراح قابل للنقاش التحدث لمدة تصل إلى ثالث دقائق (یحتاجون إل
 

لم ینھض  إذا تحدث ثالثة مندوبین مؤیدین على التوالي ألنھ لم ینھض أي مندوب للمعارضة، أو إذا تحدث ثالثة مندوبین معارضین على التوالي ألنھ 
یید، ولم یحمل أي مندوب بطاقة زرقاء أو أشار بطریقة أخرى إلى أنھ یرغب في تقدیم اقتراح فرعي، فسیتم إغالق مناقشة القرار  أي مندوب للتأ

  وینتقل القرار إلى تصویت المندوبین.
 

وال    في التحدث ألول مرة.ال یحق ألي مندوب أن یتحدث مرة أخرى بخصوص قرار أو اقتراح ما لم یتم االستماع إلى أي مندوب یرغب    .3القسم 
فیما یخص متطلبات   2و  1½)، باستثناء ما ھو موضح في القسمین   1یحق ألي متحدث االستمرار في التحدث لمدة تزید عن دقیقة ونصف ( 

دقیقة باستثناء  20،  ال یجوز أن یتخطى إجمالي مدة مناقشة أي قرار أو اقتراح رئیسي أو اقتراحات ثانویة معلقة، بما في ذلك التعدیالت الترجمة. 
  بمجرد انقضاء وقت المناقشة، یعرض الرئیس النظر في اقتراح لتمدید وقت المناقشة. الحاالت التي یتم تمدید المدة فیھا بأغلبیة أصوات المندوبین.

حدد وحاضر بالتحدث بأغلبیة  تقتصر المناقشة على المندوبین ما لم یُسمح لشخص م دقائق.  10تكون التمدیدات بزیادات تدریجیة تبلغ كل منھا  
 األصوات. 

 
 ال یجوز ألي مندوب أن یتحدث ألكثر من مرتین بخصوص أي مسألة ما لم یمنحھ الرئیس/المسؤول استثناًء بشأن ذلك.   .4القسم 
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 ). تصویت الرئیس ( إجراءات اللجنة. 

 
إذا لم یتمكن الرئیس أو مساعدوه من حسم   یحق لرئیس لجنة المجلس العام أو مساعدیھ التصویت في حالة تأثیر صوتھم في النتیجة فقط. .1القسم 

ح إلحدى الكفتین.   التعادل، یتم إخطار المسؤول ویدلي بصوتھ الُمرّجِ
 

تراعي مناقشات اللجنة نفس الحدود   أي نقاش وإغالقھ بتقدیم أدلة للطعن. تُمنح لكاتب القرارات أو مندوب المجموعة الراعیة الفرصة لفتح .2القسم 
ومع ذلك، یجوز لرئیس (رؤساء) كل لجنة أن یقرر، من تلقاء نفسھ، تغییر  الزمنیة للمناقشة على النحو الموضح في ھذه القواعد الخاصة بالمناقشة.

   المندوب لغرض تلبیة احتیاجات اللجنة. ھذه الحدود الزمنیة للمناقشة وعدد مرات تحدث 
 

على رؤساء اللجان السماح لكل من المندوبین الحاضرین شخصیًا والحاضرین عن بُعد الذین یرغبون في التحدث بخصوص أي قرار بناًء   .3القسم 
إذا لم یكن المندوب متاًحا للتحدث عند  لمعارضة. یستمر رؤساء اللجان في التناوب بین البیانات المؤیدة وا على قائمة التسجیل المتاحة للمندوبین.

على المندوبین الذین یطلبون من شخص ما قراءة بیانھم في الجلسة كإجراء تیسیري إخطار   االتصال بھ، فسیتم نقل اسمھ إلى نھایة قائمة التسجیل.
 الرئیس (الرؤساء). 
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   الناخبون المؤھلون. 

یخلف األعضاء المنتخبون   للمجلس العام ھم األعضاء الذین استلمت لجنة بیانات االعتماد دلیل انتخابھم ووافقت علیھ.المندوبون الناخبون  .1القسم 
یحق لألعضاء، الذین  ألحد المكاتب، المطلوب منھم العمل بصفتھم مندوبین عن المجلس العام، المندوب المعتمد لھذا المكتب خالل الجلسة العادیة.

 عملیة اعتماد المندوبین في الفترة الفاصلة بین الجلسات العادیة، التصویت بمجرد قبول لجنة بیانات االعتماد إلثبات انتخابھم. أصبحوا مؤھلین ل
 

 مستشارو الموظفین ھم أعضاء غیر ناخبین في لجان المجلس العام. .2القسم 
 

غیر الناخبین بموجب اللوائح، التصویت    SEIU 503لك الرؤساء السابقون لـ ال یجوز للمندوبین غیر المنتخبین، بما في ذ المندوبون غیر المنتخبین.
 ویجوز لھم التحدث بخصوص القرارات واالقتراحات.  على القرارات أو االقتراحات أو تقدیم اقتراحات ثانیة.
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مسؤولیة معاملة جمیع العمال واألعضاء بإنصاف،  على الحضور مراعاة حق أعضاء االتحاد في سماع اآلراء واحترامھا، ویتحمل األعضاء  السلوك.
یتعامل المجلس العام ورؤساء اللجان مع السلوك غیر المحترم أو   على النحو المنصوص علیھ في اللوائح الداخلیة وقواعد السلوك الخاصة باالتحاد. 

 غیر المنضبط على النحو المنصوص علیھ في قواعد النظام الخاصة بروبرت. 
 

ل اجتماعات اللجنة وإجراءات المجلس العام ویتم بثھا للحاضرین عن بُعد. ث. التسجیل والب  یوافق المندوبون على التسجیالت الرسمیة التي یتم  تُسجَّ
ال یجوز للمندوبین التسجیل بشكل خاص ألي من   من خالل الحضور بإشعار عبر اإلنترنت وفي الفعالیة.  SEIU Local 503تسجیلھا بواسطة 

  ون إذن األشخاص الذین یتم تسجیلھم.المندوبین د
 

ال یجوز للحاضرین عرض األزرار، أو الملصقات، أو الخلفیات االفتراضیة، أو غیرھا من مواد الحملة   عرض مواد الحملة االنتخابیة لالتحاد.
یجرون عرًضا تقدیمیًا في ورشة عمل، أو عندما االنتخابیة لالتحاد عندما یكونون على أي منصة، أو عندما یعملون كعضو في لجنة، أو عندما 

 یخاطبون المجلس العام أو أي لجنة أثناء عملیة التسجیل والبث من جانب االتحاد. 
 

ال یسمح  السالمة: خدمة. یُسمح باصطحاب حیوانات الخدمة فقط إلى مساحة الفعالیة التي یجب تعریفھا على أنھا حیوانات  الحیوانات:  قواعد المنشأة.
 . 17انظر القاعدة رقم  التدخین: باصطحاب األسلحة الناریة إلى المبنى لسالمة الجمیع.
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یجرى التصویت في الجلسة الكاملة للمجلس العام بشكل أساسي إلكترونیًا عبر أجھزة التصویت اإللكترونیة أو عن طریق التصویت   نظام التصویت. 
  تباع إجراءات التصویت التالیة:یجب ا عبر اإلنترنت.

 
سیتم تسلیم أجھزة تصویت إلكترونیة للمندوبین الذین یحضرون المجلس العام شخصیًا وسیحتفظون بھا   إجراءات فحص أجھزة التصویت اإللكترونیة:

في حال فقد أحد   اإللكترونیة والحفاظ علیھا أثناء المجلس العام.یتحمل المندوبون المسؤولیة عن حمایة أجھزة التصویت  حتى انتھاء المجلس العام. 
لمفوض على نموذج  المندوبین جھاًزا أو أتلفھ، فعلیھ إبالغ طاولة بیانات االعتماد الذین سیقومون بإعدام الجھاز السابق وتسلیم جھاز بدیل، عند توقیع ا

إذا لم یرغب المندوب في استالم جھاز ثاٍن، یمكنھ أیًضا طلب تحویل تسجیل التصویت   بتحمل المسؤولیة عن تكلفة الجھاز في حالة فقد جھاز ثاٍن.
یجوز للمندوبین  یجوز للمندوبین زیارة طاولة بیانات االعتماد لطرح أي أسئلة تتعلق بالتصویت اإللكتروني. الخاص بھ إلى تصویت عبر اإلنترنت.

  ق بالتصویت عبر اإلنترنت.الحاضرین عن بُعد مراسلة المنظم لطرح أسئلة تتعل
 

شة وطرح  یستخدم الرئیس التصویت اإللكتروني، باستثناء االقتراحات الثانویة البسیطة (التي ال تشمل التعدیالت على القرارات) مثل إنھاء المناق 
یفتح التصویت اإللكتروني على القرارات   األسئلة أو تمدید المناقشة، والتي یجوز إجراؤھا عن طریق التصویت الصوتي البسیط (نعم أو ال). 

  ) على األقل ویغلق وفقًا لتقدیر الرئیس.1واالقتراحات الرئیسیة لمدة دقیقة واحدة (
 

  یكتمل الِنصاب القانوني للتصویت الصوتي بثلث عدد المندوبین المسجلین والمفترض أن یكون حاضًرا، ولكن یجوز ألي مندوب یشكك في اكتمال
یجري الرئیس تصویتًا إلكترونیًا عند تأیید مندوب ثاٍن   نوني أو نتائج التصویت الصوتي طلب إجراء تصویت إلكتروني من قِبل الرئیس.الِنصاب القا

  اخبین.) أصوات المندوبین الن 3/ 2في حالة اكتمال النصاب القانوني، یتم اعتماد القرارات التي تؤثر في اللوائح الداخلیة بواقع ثلثي (  وثالث لالقتراح. 
 
متبقیة من یلتزم المندوبون، الذین یتحولون من المشاركة شخصیًا إلى المشاركة عن بُعد أو عبر اإلنترنت، بالمشاركة عبر اإلنترنت طوال الفترة ال

 المجلس العام. 
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 ال یمكن سحب أي قرارات تُقدَّم إلى المجلس العام إال بأغلبیة أصوات المندوبین. سحب القرارات. 
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تُمنح ھذه اللجان المسؤولیة والسلطة لتعدیل  ال تغیر أي لجنة من معنى أو نیة أي قرار دون الحصول على موافقة المجموعة الراعیة. قرارات اللجنة. 
 سیمھا، ومن ثم تقدیمھا إلى المجلس العام في شكل تعدیالت موصى بھا.القرارات وعقدھا في اللجنة وجمعھا وتق
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یعتمد  على رؤساء اللجان المعنیة تقدیم توصیات إلى المسؤول لنقل القرار من لجنة إلى أخرى قبل انعقاد الجمعیة العمومیة التالیة. تحویل القرار. 
 الرئیس جمیع عملیات التحویل ویقدم تقریًرا عن عملیات التحویل في ُمستَھل أعمالھ. 
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   تقاریر اللجنة. 

تقدم اللجنة تقریًرا توصي فیھ باعتماد كل قرار أو رفضھ   یُعتبر أي قرار تقدمھ اللجنة بمثابة االقتراح الرئیسي الذي یجري النظر فیھ. .1القسم 
 مقدم.  االقتراح الرئیسي الموضوع قید النظر ھو اقتراح باعتماد أو رفض القرار كما ھو باستثناء القرارات التي لم تنل أصواتًا كافیة في اللجنة.

 
) عن اعتماد القرار كما ھو مقدم، ویجوز للمندوبین 5یجوز لرئیس اللجنة، الذي یقدم تقریًرا بشأن القرار المعني، التحدث لمدة خمس دقائق (  .2القسم 

اقتراحات ثانویة معلقة، بما في  ال یجوز أن یتخطى إجمالي مدة مناقشة أي قرار أو اقتراح رئیسي أو  ½).  1اآلخرین التحدث لمدة دقیقة ونصف ( 
بمجرد انقضاء وقت المناقشة، یعرض الرئیس النظر   دقیقة باستثناء الحاالت التي یتم تمدید المدة فیھا بأغلبیة أصوات المندوبین. 20ذلك التعدیالت، 

تم احتساب التقریر االفتتاحي للرئیس من ضمن الحد  ال ی  دقائق.  10تكون التمدیدات بزیادات تدریجیة تبلغ كل منھا  في اقتراح لتمدید وقت المناقشة.
  الزمني اإلجمالي لمناقشة القرار.
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یجوز عرض أي قرار "لم ینل أصواتًا كافیة في اللجنة" على المجلس العام   اتخاذ إجراء بخصوص القرارات التي لم تنل أصواتًا كافیة في اللجنة.

ویُعتبر ھذا االقتراح بمثابة االقتراح الرئیسي الذي یجري النظر فیھ،    بشرط تصویت المندوبین باألغلبیة البسیطة على اقتراح یدعو إلى القیام بذلك.
 الي. وال بُّد من االنتھاء منھ قبل بدء تقریر اللجنة الت 
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یُعد تأجیل النظر في مسألة ما أمًرا مقبوالً وفق القواعد، ولكن بشرط أن یجري تأجیل النظر في المسألة المعنّیة إلى وقت   تأجیل النظر في مسألة ما.

 ُمحدَّد خالل سیر إجراءات ھذا المجلس العام. 
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تم لمرة واحدة فقط بالنسبة إلى كل قضیة، ومع یعتبر اقتراح إعادة النظر في أي إجراء سابق أمًرا مقبوالً وفق القواعد، بشرط أن ی  إعادة النظر.
 مراعاة االنتھاء منھ قبل أن یبدأ تقریر اللجنة التالیة. 

 
17 

 
أقدام على األقل من أي   10ولكن یُسمح بالتدخین خارج المنشأة بشرط أن یكون على بُعد  یُمنع التدخین منعًا باتًا داخل المنشأة.  .قاعدة عدم التدخین

 مصطلح التدخین یشمل التدخین اإللكتروني، بما في ذلك تدخین السجائر اإللكترونیة. كما أن  مدخل. 
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سواء أكانت لتسجیل  أثناء االضطالع في إجراء األعمال، یجب إیقاف تشغیل أي أجھزة تسجیل شخصیة ( أجھزة التواصل اإللكترونیة.  .1القسم 
ح بھ أو تسجیل سیر اإلجراءات. ). الفیدیو أم الصوت  كما یتعیَّن ضبط األجھزة المحمولة على الوضع   ویُمنع منعًا باتًا التصویر على نحٍو غیر ُمصرَّ

 ت الجمعیة العمومیة واللجان. الصامت في جمیع قاعات اجتماعا 
 

یمكن أن تتسّبب المحادثات الجانبیة في تعطیل األعمال التي یجري النظر فیھا؛ ولذلك نشجع المندوبین على االبتعاد عن   . المحادثات الجانبیة .2القسم 
المندوبین ترك أي محادثات جانبیة مشتتة من قبل المساعدین قد یُطلب من  إجراء مثل ھذه المحادثات داخل قاعة المجلس وغرف اللجان الخارجیة. 

 كما ال بُّد من إیقاف تشغیل خدمات الدردشة الجماعیة بالنسبة إلى الحاضرین عن بُعد.  والرقباء. 
 



 5صفحة     2022تقریر لجنة قواعد 
 

لقانون األمریكیین ذوي   إقراًرا من االتحاد بدعمھم ُحسن استقبال األشخاص المتنقلین على كرسي متحرك/دراجة ذوى االحتیاجات الخاصة.  .3القسم 
تم   اإلعاقة وتیسیر وصولھم، سیتم التعامل بكل احترام مع األشخاص الذین یستخدمون معدات المساعدة على الحركة في التنقل في قاعة المجلس. 

 مة طابور الخدمات/الطعام. إعطاء توجیھات للمندوبین بالسماح لألشخاص الذین یستخدمون معدات المساعدة على الحركة ومساعدیھم لیكونوا في مقد
 

بینما یُسمح   یُمنع دخول أي الفتات أو لوحات إلى قاعة المجلس باستثناء الالفتات واللوحات الرسمیة التابعة للمجلس. . الالفتات أو اللوحات.4القسم 
ة بخصوص عرض مواد الحملة االنتخابیة  بدخول الالفتات واللوحات إلى صالة العرض/منطقة جلوس المراقب باستثناء ما تحظره القاعدة الثامن 

 لالتحاد. 
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یصرح للجنة القواعد الدائمة بتنقیح جمیع التعدیالت المعتمدة على اللوائح الداخلیة لضمان توافقھا مع الصیاغة الحالیة؛ مع   لجنة القواعد الدائمة.
وتلتزم اللجنة بتقدیم تقریر عن أي تنقیح تجریھ من ھذا القبیل إلى مجلس اإلدارة في غضون تسعین  مراعاة أال یكون ھذا التنقیح جوھریًا في طبیعتھ. 

 ) یوًما من تأجیل المجلس العام. 90(
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 یقدَّم تقریر لجنة القواعد المعني إلى المجلس العام التخاذ إجراء مناسب بناًء على اقتراح من رئیس اللجنة المذكورة.  تقریر لجنة القواعد. 
 
 
 
 


	Portland Hilton Downtown وبورتلاند وأوريغون والفعالية المختلطة عبر الإنترنت
	12-14 أغسطس، 2022
	9
	20

