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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
افتتاح المؤتمر العالمي
افتتحت زليلة محمد طيب ،رئيس اللجنة العالمية أعمال المؤتمر بالترحيب الحار بجميع المشاركين بكلمة فيديو:
زليلة:
أعزائي اللجنة العالمية واللجان اإلقليمية واإلقليمية الفرعية والضيوف والزماالت وأعضاء
الفرع المركزي من القريب والبعيد :صباح الخير ،مساء الخير !أهال بكم!
قبل أن أبدأ ،أود أن أستعير يديك للترحيب بالمرشحين الجدد من مجموعة الفرع المركزي
والبلدان التي عملت بجد لتصبح  NSGF.إنه لمن دواعي سروري البالغ أن أرحب بكم في
المؤتمر العالمي التاسع والعشرون للـ  ISGFواألول عبر اإلنترنت لم يكن قرارا سهال وأنا
سعيد بذلك حيث عملت اللجنة العالمية بجد كفريق واحد لمواجهة جميع التحديات التي
واجهتاها على طول الطريق .على وجه الخصوص وحيد العبيدي ،نائب الرئيس الذي قاد
فريق المؤتمر العالمي و NSGFإسبانيا التي بذلت الكثير من الجهد من أجل المؤتمر
العالمي المفترض في مدريد ،إسبانيا.
أنا ممتن لعضو لجنتنا إلين ريتشاردز وبحكم منصبها ليني دويلمان الذين تطوعوا للتغطية على أمينتنا العامة ،ناتالي هنارد عندما
كانت في إجازة أمومة .بدونهما ،لن تتمكن أشياء كثيرة من العمل بسالسة .كما أود أن أغتنم هذه الفرصة ألشكر الرابطات التي مدت
أيديهم للمساعدة واالقتراحات لمساعدتنا في المؤتمر العالمي .لسوء الحظ ،لم نتمكن من أخذها جميعًا ألن لدينا العديد من االعتبارات
األخرى .لقد مررنا جميعًا بعامين صعبين للغاية! لقد تأثر معظمنا أو ال يزالون مصابين بوباء  COVID-19.ال تستطيع اللجنة
العالمية للـ  ISGFوالمكتب العالمي أيضًا الهروب من هذا الوباء غير المرغوب فيه ،فقد واجهنا تحديات مالية والعديد من التحديات
األخرى مثلكم تما ًما .أنا متأكدة من أنكم قرأتم بالفعل من التعاميم التي أرسلها المكتب العالمي .أسعى لمشاركتك النشطة في جميع
جلسات المؤتمر مع االقتراحات والمالحظات .على الرغم من كل التحديات التي واجهتاها ،فقد شاهدت قوة المثابرة منكم جمي ًعا والتي
ال يمكن إيقافها لتجاوز هذا الوقت الصعب.
فضل معظمنا بالفعل عقد مؤتمر وج ًها لوجه حيث يمكننا إجراء مناقشات وتحديثات ومشاركة الضحك الالمتناهي معًا .لكن الواقع
أصابنا بشدة ،فال يوجد الكثير مما يمكننا فعله حيال ذلك حيث توجد قيود سفر كثيرة جدًا من بلدان مختلفة وبالطبع حياتنا ثمينة .ال
نريد تعريض حياتك لمخاطر ال داعي لها.
وأخيرا اقتراح من النرويج بدعم من السويد وفنلندا لتنظيم مجموعات عمل خالل المؤتمر الثالثين في
قرارا بشأن البيئة،
لقد تلقينا
ً
ً
عام  2024لمناقشة المسائل البيئية .هذا الموضوع مهم بما يكفي للتحضير ألعمال المؤتمر الثالثين من اآلن وحتى المؤتمر .سأقترح
على اللجنة العالمية بعد هذا المؤتمر إنشاء مجموعة مراسلة لهذا اإلعداد .مع ذلك ،أود أن أبلغكم أن الرابطة اإلسبانية قد قبلت
عرضنا الستضافة المؤتمر العالمي الثالثين لـISGF.
أخيرا ،أود أن أقول شكرا ً جزيالً لجميع الرابطات الوطنية ،لوال دعمكم الالمتناهي ،لما تمكنت الحركة من الوصول إلى هذا الحد .
ً
شكرا لك"!.
لذلك دعونا نواصل السير جنبًا إلى جنب من أجل مستقبل أكثر إشراقًا ونستمر في االزدهار ! ً
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
أعلنت زليلة أن المؤتمر العالمي مفتوح ويعطي الكلمة لمجموعة
المنصة الموجود في بروكسل ببلجيكا .أعضاء اللجنة من اليسار
إلى اليمين:
ناتالي هنارد (األمينة العامة ،بلجيكا) مارتين ليفي (يُقترح أن تتولى
رئاسة المؤتمر ،فرنسا) سيسيل بيليه (يُقترح أن تكون نائبة رئيس
المؤتمر ،بلجيكا)

كان هناك حداد ألعضاء  ISGFالذين "وافتهم المنية" ودقيقة صمت حداد لذكراهم:
النمسا :جوتا وفيرنر ويلغوني  ،وهانز ستروهال  ،وكيرت بريبيش  ،وويلفريد مارتشيني  ،وهيلموت هاور  ،ومارجريتا شوببر ،
وكارل هومول بوركينا فاسو :سابين زيغاني
الدنمارك  /دانمارك :كارين بولدسن  ،باولي مارتن
مصر :عبد المالك الزيني  ،محمد العطار  ،كاميليا فرحات إستونيا :إنغريد جونيسوف غانا :سابان الريا  ،صالح ديبي  ،دوريندا
بانرمان بروس  ،جين بيركو  ،ديفين دوراله
اليونانMaria ،Pantelis Dandolos ،: Aris SklivaniotisأميريAglaea Marouga ،Anthoula Alatza ،
الهند :شيف رام ميهتا
لبنان :د .سهيل بوجي  ،يوسف دندن
ليبيا :علي سبيتة  ،عبد هللا مودي  ،بشير الحوينت  ،زهرة جعفر  ،بشير الشنيتي  ،جمال عبد العزيز  ،محمد قروات  ،إبراهيم
أهويدي  ،عبد السالم قدوشا  ،صالح شنيب  ،حسني بن زراع  ،عبد الرزق بناني  ،فكري خياط  ،محمد الهوني  ،خيرية قبالن
المغرب .توفيق  ،وجديرة عبد العزيز  ،وجبرو عبد الجبار ،
البرتغال :روزا ليت
سورينام :بولين الندبورغ-هيرملين  ،فرانسيسكا روسالند-إنجلبريشت  ،ليا هيزن  ،هنرييت ريد  ،إيلي بورن مونسيلس
أوغندا :رئيس األساقفة الدكتور مباالني ليفينجستون نكويويو  ،مبويز ماكس
المملكة المتحدة :ديفيد موبراي  ،جينيفر روبرتس
فنزويال :رودني مارتينيز مونكادا

نظام التصويت للمؤتمر العالمي أون الين

تم تكييف النظام الداخلي للمؤتمر االفتراضي .يتم التصويت باستخدام نماذج
التصويت عبر اإلنترنت .يجب على المندوبين النقر فوق االرتباط الذي
يظهر في الدردشة لتلقي نموذج التصويت .في استمارات التصويت ،هناك
ثالث خيارات :التأييد أو المعارضة أو االمتناع .بمجرد أن يتم االختيار ال
يمكن تغييره .النتخاب أعضاء اللجنة العالمية ،يمكن للمندوبين (الدول
األعضاء كاملي العضوية) التصويت بثالثة أصوات واستخدام صوت واحد
فقط لكل مرشح يرغبون في التصويت له.
قبل كل تصويت يتم تذكير المشاركين الذين يمكنهم التصويت من قبل األمين
العام .في كل يوم كان للمؤتمر نصابًا حيث كان هناك أكثر من  1+ ٪50من
الدول األعضاء الحاضرة (السبت  26فبراير  2022كان عدد الحضور 44
=  23 = 1 + 22لألغلبية البسيطة ويوم األحد  27فبراير  2022كان
الرقم 50 = 25 + 1 = 26ألغلبية بسيطة)).
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
البرنامج
السبت  26رفباير  12.00 2022مساء  1.30 -مساء (بتوقيت بروكسل)
التصويت

المستند

البند من جدول األعمال
 ISGF.االفتتاح من قبل رئيس اللجنة العالمية
العالم
القانون للمؤتمر
التحقق من النصاب
ي
ي

تعميم 11
التصويت بصوت
واحد

تصويت
تصويت
تصويت

التعاميمA, B, C, D, 05
,F, G,H, I,J,K,L ,E

تصويت
تصويت

تعميم 09
تعميم C04

تصويت

1

العالم
2.1تعيي رئيس المؤتمر
ي
العالم 2.2
تعيي نائب رئيس المؤتمر
ي

تعميم 03
تعميم 02

N°
0

تعيي لجنة القرارات 2.3
تعيي فارزي األصوات 2.4
العالم
الداخىل للمؤتمر
الموافقة عىل النظام
ي
ي
الموافقة عىل جدول األعمال منشور02
ر
:اقباح العضوية

2

3
4

المرشحي للعضوية الكاملة 5.1
المرشحون للعضوية المنتسبة 5.2
إلغاء العضوية 5.3
فقدان العضوية 5.4
 ISGFتقديم المرشحين للجنة العالمية
انتخاب ثالثة ( )3أعضاء في اللجنة العالمية 2027-2022

5

6
7

ً
ً
مساء (بتوقيت بروكسل)
مساء 1.30 -
األحد  27رفباير 12.00 2022
تصويت
تصويت
تصويت

تصويت
تصويت
تصويت

تعميم 07
تعميم 08
تعميم F08

تعميم 10
تعميم 6

التمويل :رسوم العضوية
االقتراحات التي اقترحتها اللجنة العالمية ISGF
االقتراحات المقترحة من قبل الرابطات الوطنية
العالم الثالثي ـ  ISGFيف مدريد بإسبانيا عام
تأكيد الستضافة المؤتمر
ي
2024
التمويل
جلسة األسئلة واألجوبة
تقرير اللجنة العالمية  ISGFالرباعي السنوات 2021 - 2017
عرض القرارات
اختتام المؤتمر

8
9
10
11
12
13
14
15

يبدأ المؤتمر بتعيين :رئيس المؤتمر العالمي (مارتين ليفي ،فرنسا) ،نائب رئيس المؤتمر العالمي (سيسيل بيليه ،بلجيكا)،
لجنة القرار (جين واردروبير ،المملكة المتحدة؛ جان فرانسوا ليفي ،فرنسا) وآل تيلرز (إلين ريتشاردز ،آيسلندا؛ ليني
دويلمان ،هولندا).
مارتين ليفي ،رئيس المؤتمر العالمي ،ترحب بالجميع وتلفت االنتباه إلى الوضع المؤسف الذي يعقد فيه هذا المؤتمر
العالمي ،حيث أوكرانيا في حالة حرب مع روسيا .وتذكر الجميع باقتباس بادن باول" :الكشاف صديق للجميع وهو أخ
لكل كشاف آخر" وتحث جميع المشاركين على التفكير فيهم بعمق وأخوة .بدأت حديثها "إنه لشرف كبير أن طلبت اللجنة
مني العالمية رئاسة هذا المؤتمر وأشكركم جميعًا على التصويت .اسمحوا لي أن أقدم نائب رئيسنا ،سيسيل بيليت (األمين
العام السابق) وناتالي هنارد ،أميننا العام الجديد ،ربما لم تقابلها بعد ولكنك ستلتقي بها الحقًا في المرة القادمة .شكراً لهم
لمساعدتي في هذا المؤتمر العالمي .أتوجه بالشكر إلى جميع المشاركين في المؤتمر العالمي التاسع والعشرين ،وخاصة
جميع  NSGFلقبولهم جميع التغييرات التي حدثت نتيجة للوباء ،وآمل أن نستمتع بطريقة العمل الجديدة! ,
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
تقرير لجنة القرارات
قرارات المؤتمر العالمي الـ 29
القرار  :1قواعد اإلجراءات
بعد أن تلقى المؤتمر النظام الداخلي للمؤتمر الخاص عبر اإلنترنت ،وافق عليه.
القرار  :2المسؤولون
بعد أن تلقى المؤتمر مقترحات اللجنة العالمية ،يقبل الترشيحات التالية
الرئيس السيدة مارتين ليفي
نائب الرئيس السيدة سيسيل بيليه
لجنة القرارات
السيدة جين واردروبر
السيد جان فرانسوا ليفي
فارزي األصوات
السيدة إلين ريتشاردز
السيدة ليني دويلمان

القرار  :3األجندة
بعد أن تلقى المؤتمر مشروع جدول األعمال وافق عليه
القرار  :4أعضاء كاملون
المؤتمر،
بعد تلقي التقرير من اللجنة العالمية وتقديم مرشحي  NSGFتقبل الدول التالية كأعضاء كاملين العضوية في
ISGF:
أنغوال ،األرجنتين ،تشيلي ،غواتيماال ،فلسطين ،ترينيداد وتوباغو ،فنزويل
القرار  :5األعضاء المنتسبون
المؤتمر،
بعد تلقي التقرير من اللجنة العالمية وتقديم مرشحي  NSGFتقبل الدول التالية كأعضاء منتسبين فيISGF
:البرازيل  ،هولندا  ،بيرو  ،كوريا الجنوبية  ،سورينام
القرار  :6استقالة أعضاء
المؤتمر،
بعد االستماع إلى العرض الذي قدمته اللجنة العالمية حول  NSGFالتركي ،تالحظ استقالة  NSGFوأشار
المؤتمر أيضا إلى استقالة المجر
القرار  :7انتخاب أعضاء جدد للجنة العالمية
المؤتمر
بعد االطالع على مقاطع الفيديو الخاصة بتقديم المرشحين وقراءة المعلومات اإلضافية المقدمة ،بعد التصويت
[االقتراع السري] ينتخب كأعضاء جدد في اللجنة العالمية.
بروسبر بني
فانيسا هوجنبيرجين
آنا رودريغيز

غانا
كوراساو
البرتغال

أفريقيا
نصف الكرة الغربي
أوروبا
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
القرار  :8رسوم العضوية
المؤتمر
اإلحاطة علما بتوصية اللجنة العالمية
يقرر تمديد نظام الرسوم الحالي بزيادة قدرها  ٪11للسماح بالتضخم .وبالتالي ،فإن رسوم نصيب الفرد باليورو
للمستويات الثالثة من البلدان على أساس الناتج القومي اإلجمالي ستكون  2.51و 1.68و 0.83للفترة الثالثية
.2025-2023
القرار  :9التعديلت على الدستور واللوائح الداخلية للـ ISGF
المؤتمر،
بع د دراسة التعديالت على الدستور واللوائح المقترحة من قبل اللجنة العالمية والتعديالت الفرعية من النمسا يقبل
تعديالت اللجنة العالمية كما تم تعديلها بواسطة التعديالت الفرعية من النمسا الحظ أنه سيتم تعميم النص الموحد
بعد المؤتمر
القرار  :10المؤتمر الثلثين
وأش ار المؤتمر إلى أن إسبانيا قبلت االقتراح المقدم من اللجنة العالمية باستضافة المؤتمر الثالثين في عام 2024
القرار  :11المالية
الحظ المؤتمر الصعوبات التي واجهتها هذه الحسابات .وافقت على أن تدرس اللجنة العالمية الجديدة المسألة
خالل اجتماع شهر مارس وتحدد موعدًا نهائيًا سيتم تعميمه على األعضاء
القرار  :12تقرير السنوات األربع
المؤتمر،
بعد استالم تقرير السنوات األربع  2021 - 2017يقبل تقرير السنوات األربع كما هو معروض.
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نظرة عامة على نتائج التصويت
بسبب نظام الحساب الذي تستخدمه المنصة لعقد المؤتمر االفتراضي ،واجهت اللجنة مشكلة في تلقي وإبالغ نتائج التصويت
في اليوم األول .لضمان الشفافية الكاملة ،يتم تقديم النتائج هنا:
قيود التصويت:

مدة التصويت:

باستثناء  11دولة جديدة

00:11:43

أغلبية
بسيطة
قيود التصويت:

مدة التصويت:

باستثناء  11دولة جديدة

00:04:25

أغلبية
بسيطة
قيود التصويت:

28

النتيجة:
نعم:

0

ال:

0

امتنع
النتيجة

31

نعم:

0

ال:

1

امتنع
النتيجة

مدة التصويت:

باستثناء  11دولة جديدة
أغلبية بسيطة

33
0
0

نعم:
ال:
امتنع
النتيجة
نعم:
ال:
امتنع
النتيجة

31
1
2

نعم:
ال:
امتنع:

مدة التصويت:
00:03:44

32
0
1

مدة التصويت:
00:03:57

األغلبية 2/3

قيود التصويت:
األعضاء الكاملون فقط
ال  AMOو CB

مدة التصويت:
00:17:37

النتيجة:
استمارة االقتراع السري
بترتيب عشوائي

األغلبية 2/3
قيود التصويت:
ال أحد

مدة التصويت:
00:09:04

األغلبية 2/3
قيود التصويت:
األعضاء الكاملون فقط
ال  AMOوCB
أغلبية بسيطة
قيود التصويت:
األعضاء الكاملون فقط
ال  AMOوCB
أغلبية بسيطة

الرئيس ونائب الرئيس ولجنة فرز
األصوات ولجنة القرارات

تصويت :3
قواعد اإلجراءات

تصويت :4
اعتماد األجندة

00:02:53

قيود التصويت:
باستثناء  11دولة جديدة
األعضاء الكاملون فقط
ال  AMOوCB
قيود التصويت:
ال أحد

تصويت :2

25
14
6

مدة التصويت:
00:07:53

32
3
4

مدة التصويت:
00:06:11

34
6
3

فانيسا
آنا
بروسبر
النتيجة:
نعم:
ال:
امتنع:
النتيجة:
نعم:
ال:
امتنع:
النتيجة:
نعم:
ال:
امتنع:

تصويت 5.1
المرشحين لعضوية كاملة

تصويت 5.2
الرشحين للعضوية المنتسبة

تصويت :7
مرشحي لعضوية اللجنة العالمية

تصويت :8
رسوم العضوية

تصويت :a9
التعديل  /قرار
النمسا (المادة )5
تصويت:b9
التعديل  /قرار
النمسا (المادة )12

المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
الدستور والقوانين الداخلية
النص الحالي

المادة  5العضوية  .1متطلبات العضوية

صيغته المعدلة
المقدمة :تأسست  ISGFفي  25أكتوبر 1953في لوسيرن (سويسرا) تحت
اسم الزمالة الدولية للكشافة والمرشدين السابقين )(IFOFSAGوتم تأسيسها
بعد القرارات من الرابطة العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة
)(WAGGGSوالمنظمة العالمية للحركة الكشفية ) (WOSMفي
المؤتمرات التي عقدت خالل تلك السنة  .1953ثم في 1996الـ
IFOFSAGغيرت اسمها إلى الزمالة للكشافة والمرشدات"  (ISGF):منظمة
للبالغين" .يحكم الدستور الحالي عمل الزمالة الدولية للكشافة والمرشدات
)(ISGFبروح طيبة للتعاون العالمي والصداقة تتبع لوصية اللورد روبرت
بادن باول ،بارون بادن باول األول جيلويل.

المادة  5العضوية  .1متطلبات العضوية

عضوية الـ  ISGFمفتوحة لجميع المنظمات الوطنية للراشدين عضوية الـ  ISGFمفتوحة لجميع المنظمات الوطنية للراشدين التي تفي
التي تفي بالمعايير وشروط العضوية .سلطة منح العضوية بالمعايير وشروط العضوية .سلطة منح العضوية مناطة بالمؤتمر العالمي .
مناطة بالمؤتمر العالمي
باإلضافة الى إمكانية االنضمام إلى  ISGFمن خالل  NSGF'sوفقًا للفقرة 2
وما يليها ،األفراد ومجموعات صغيرة من الراشدين الذين يعيشون في بلد حيث
ال يوجد  NSGFقد تسجل لدى المكتب العالمي وبذلك يصبحون أعضاء في
الفرع المركزي.

المادة  5العضوية  .2فئات العضوية

المادة  5العضوية  .2فئات العضوية للـ NSGF

هناك فئتان لعضوية )a : ISGFالعضوية الكاملة ). bالعضوية
المنتسبة.

هناك فئتان من عضوية ISGFللـ NSGF:
 )aالعضوية الكاملة ). bالعضوية المنتسبة.

المادة  5العضوية  .3المعايير وشروط العضوية الكاملة

المادة  5العضوية  .3المعايير وشروط العضوية الكاملة
" )jلديه إعالن مكتوب معتمد من قبل  WCom.فيما يتعلق بأهداف وغايات
المنظمة وخاصة المادة  c 1 .3والتأكد من استيفاء شروط الالئحة الداخلية رقم
.5

المادة  5العضوية  .12الفرع المركزي

المادة  5العضوية  .12الفرع المركزي

األفراد والمجموعات الصغيرة من البالغين الذين يعيشون في األفراد والمجموعات الصغيرة من البالغين الذين يعيشون في  NSGFبلد الذي ال
 NSGFبلد الذي ال يوجد فيه
يوجد فيه
قد يسجل لدي المكتب العالمي وبالتالي يصبحون أعضاء في
قد يسجل لدي المكتب العالمي وبالتالي يصبحون أعضاء في
الفرع المركزي .تم تحديد شروط الفرع المركزي في القانون الفرع المركزي .عندما يكون هناك  8أو المزيد من هؤالء األشخاص ،يمكنهم
الداخلي رقم 4.
إنشاء مجموعة  CBالتي قد تكون الخطوة األولى نحو إنشاء NSGFتم تحديد
شروط الفرع المركزي في القانون الداخلي رقم 4.

المادة  8المؤتمر العالمي
8.االستفتاء البريدي

المادة  8المؤتمر العالمي
8.االستفتاء البريدي

في الظروف المناسبة على النحو الذي تحدده اللجنة العالمية ،قد
تتم دعوة بين NSGFsلالستفتاء البريدي بين اجتماعات
المؤتمر العالمي .قواعد التصويت على النحو المنصوص عليه
في الفقرات  4و 5و 6من هذه المادة ،باستثناء الفرع المركزي
الذي ليس له تصويت بريدي .في حالة االستفتاء البريدي تعين
اللجنة العالمية الصرافين.

في الظروف المناسبة على النحو الذي تحدده اللجنة العالمية ،قد تتم الدعوة بين
NSGFsلالستفتاء البريدي بين اجتماعات المؤتمر العالمي .قواعد التصويت
على النحو المنصوص عليه في الفقرات  4و 5و 6من هذه المادة ،باستثناء
الفرع المركزي الذي ليس له تصويت بريدي .وللحقيقة أن كل  NSGFسيكون
لها صوت واحد فقط .في حالة االستفتاء البريدي تعين اللجنة العالمية الصرافين.
قد يكون هذا الظرف على وجه الخصوص قوة قاهرة.

المادة  9اللجنة العالمية
2.الوظائف

المادة  9اللجنة العالمية
2.الوظائف

وظائف اللجنة العالمية هي :العمل باسم المؤتمر العالمي بين
اجتماعاتها وتنفيذ قراراتها ،التوصيات والسياسات

وظائف اللجنة العالمية هي :العمل باسم المؤتمر العالمي بين اجتماعاتها وتنفيذ
قراراتها ،التوصيات والسياسات واتخاذ المزيد من القرارات في حالة القوة
قاهرة.

المادة  12المناطق والمناطق الفرعية
. 4اللجان اإلقليمية  -الوظائف

المادة  12المناطق والمناطق الفرعية
. 4اللجان اإلقليمية  -الوظائف

وظائف اللجنة اإلقليمية هي:
أ) لتعزيز تطوير  ISGFفي
اإلقليم ودعم برامجها وأنشطتها؛
ب) تعزيز التجمعات اإلقليمية؛
ج) لالتصال باللجنة العالمية واإلقليمية الفرعية
أعضاء اللجانNSGFs ،والفرع المركزي

وظائف اللجنة اإلقليمية هي:
أ) لتعزيز تطوير  ISGFفي
اإلقليم ودعم برامجها وأنشطتها؛
ب) يجب أن تساعد مجموعات الفرع المركزي داخل منطقتها على بناء
القدرات والتطور وتلبية المعايير المطلوبة لتصبح  NSGF.إذا هناك إقليم فرعي
واحد أو أكثر باإلقليم ،يجب أن يتم تضمين اللجنة اإلقليمية الفرعية المعنية

صيغته المعدلة
النص الحالي
والمشاركة في المساعدة مع حق التصويت.
في اإلقليم.
د) تطوير االتصاالت مع الجمعية العالمية لفتيات المرشدات ج) لالتصال باللجنة العالمية واإلقليمية الفرعية
وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية
أعضاء اللجانNSGFs ،والفرع المركزي
على أساس إقليمي.
في اإلقليم.
د) تطوير االتصاالت مع الجمعية العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة
والمنظمة العالمية للحركة الكشفية
على أساس إقليمي.

القانون الداخلي  4الفرع المركزي  .2منسق الفرع
المركزية

القانون الداخلي  4الفرع المركزي  .2منسق الفرع
المركزية

يتم تعيين منسق فرع مركزي من قبل اللجنة العالمية ليكون يتم تعيين منسق فرع مركزي من قبل اللجنة العالمية ليكون مسؤوالً عن العمل
مسؤوالً عن العمل اإلداري للفرع المركزي وتقديم كل الدعم اإلداري للفرع المركزي وتقديم كل الدعم الممكن ألعضائها.
الممكن ألعضائها.
يبقى المنسق واللجان اإلقليمية وإلقليمية الفرعية على اتصال بعضها البعض
يبقى المنسق واللجان اإلقليمية وإلقليمية الفرعية على اتصال ومطلعين على تطورات العضوية المشتركة
بعضها البعض ومطلعين على تطورات العضوية المشتركة
حيث أن األقاليم واألقاليم الفرعية هي أفضل األماكن لمساعدة مجموعات CB
األقاليم واألقاليم الفرعية غالبًا ما تكون أفضل األماكن لمساعدة في تطورها نحو أن تصبح  ،NSGFمنسق الفرع المركزي يعمل عن كثب
مجموعات  CBفي تنميتها لتصبح ، NSGFمنسق الفرع للتواصل معهم .على وجه الخصوص مع المنسق اإلقليمي أن وجد.
المركزي يعمل في اتصال وثيق معهم .على وجه الخصوص
مع المنسق اإلقليمي أن وجد.
3.تطوير  NSGFفي بلد بها مجموعتان أو أكثر من مجموعات CB
تقوم اللجنة العالمية ،بمساعدة منسق الفرع المركزي ،بتعيين لجنة ،متضمنة
رئيس اإلقليم ،ورئيس اإلقليم الفرعي إذا كان هناك إقليم فرعي ،واالثنين لهم
حق التصويت ،وأشخاص مناسبين آخرين ،عند الضرورة للمناقشة مع
المجموعات الطرق ضمن دستور  ISGFلتصبح  NSGF.في حالة عدم التوصل
إلى اتفاق لتصبح مجموعة  NSGFواحدة أو لتشكيل اتحاد ،يتعين على اللجنة
العالمية أن تقرر مع اإلقليم واإلقليم الفرعي أي من المجموعات التي يمكن
قبولها وتقدم االقتراح المناسب إلى المؤتمر العالمي
.

القانون الداخلي 5إجراءات التسجيل لألعضاء
 .2التقديم بلغة رسمية
يجب أن تقدم المنظمة الوطنية للراشدين إلى اللجنة العالمية
بدستورها الوطني ،وأي تعديالت الحقة عليه ،بأحد لغات
ISGF

القانون الداخلي 5إجراءات التسجيل لألعضاء
 .2التقديم بلغة رسمية
يجب أن تقدم المنظمة الوطنية للراشدين إلى اللجنة العالمية بدستورها الوطني،
وأي تعديالت الحقة عليه ،بأحد لغات ISGF
وسوف يعطي تقريرا عن كيفية التوافق مع المادة  3من دستور  ، ISGFو على
وجه الخصوص  ،مع أقسامها  c 1و a 2وسوف أيضا تقدم دليل على العالقة
مع أعضاء المنظمة العالمية للحركة الكشفية والجمعية العالمية فتيات المرشدات
وفتيات الكشافة في البلد حيث هم موجودين  ،وطريقة تقديم الدعم إلى األعضاء.
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
أعضاء  ISGFالجدد
قدم المرشحون لعضوية  ISGFمنظمتهم وأنشطتهم في منشورات مرسلة من قبل المؤتمر العالمي .بعد هذه العروض التقديمية ،يؤيد
المؤتمر العالمي طلبات العضوية في  ISGFويمنح العضوية الكاملة لـ:
, link to the Presentationأنغوال
, link to the Presentationاألرجنتين
, link to the Presentationتشيلي
, link to the Presentationغواتيماال
, link to the Presentationفلسطين
, link to the Presentationترينيداد وتوباجو
, link to the Presentationفنزويل
والعضوية المنتسبة إلى:
, link to the Presentationالبرازيل
, link to the Presentationهولندا
, link to the Presentationبيرو
, link to the Presentationكوريا الجنوبية
, link to the Presentationسورينام
تلقت جميع الدول شهادة العضوية الرسمية عن طريق البريد اإللكتروني أو البريد العادي.
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
إلغاء تركيا
ً
وحيد العبيدي عضو اللجنة العالمية يطلع المشاركين على الوضع الراهن .وفقا للتقرير المقدم أمام ، WConfعلقت
اللجنة العالمية عضوية تركيا  NSGFوكتبت "إذا لم تقدم تركيا  NSGFاستقالتها ،فإن اللجنة العالمية ستقترح إلغاءها
خالل المؤتمر العالمي ".بعد
إرسال الرسالة ،قدمت تركيا
NSGF
استقالتها ،وبالتالي لم يعد اإللغاء
وثيق الصلة بجدول األعمال .
ويضيف وحيد أن المؤتمر يجب
أن يالحظ االستقالة الفورية
لمجموعة  NSGFالتركية من
عضويةISGF
فقدان العضوية
مارتين يبلغ المشاركين باستقالة
 NSGF.إنها المجرية
تأسف بشدة للوضع لكنها تأمل أن
 ISGF.تعود المجر يو ًما ما إلى

انتخاب اللجنة العالمية
في  26فبراير ،كان هناك أربعة ( )4مرشحين :أكرم الزريبي (تونس) ،آنا رودريغيز (البرتغال) ،بروسبر باني (غانا) ،
فانيسا هوجنبرغن (كوراساو) كانوا متقدمين لالنتخابات في اللجنة العالمية لـ  ISGF.كل مرشح كانت لديه الفرصة لتقديم
نفسه إلى المؤتمر العالمي مع التركيز على خلفيته وأهدافه من خالل عرض فيديو.
ينتخب  WConfثالثة ( )3أعضاء لمدة خمس ( )5سنوات: 2027-2022 ،
• آنا رودريغيز (البرتغال)؛
• بروسبر باني (غانا)؛
• فانيسا هوجنبيرجين (كوراساو)
في  27فبراير ،أعلنت مارتين أن اللجنة العالمية لـ  ISGF 2022-2024تتكون اآلن من :إلين ريتشاردز (آيسلندا)،
رئيس؛ آنا رودريغيز (البرتغال) نائبة الرئيس؛ فانيسا هوجنبرغن (كوراساو) نائبة الرئيس؛ بروسبر باني (غانا) ،عضوا؛
بوان سري زال هللا محمد طيب (ماليزيا) ،عضوا؛ ماريو بيرتانيوليو (إيطاليا) ،عضوا.
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المؤتمر العالمي الـ  29للـ ISGFبروكسل ،بلجيكا2022
الدولة المضيفة للمؤتمر العالمي الثلثين لـISGF
توضح مارتين أنه من أجل تكريم العمل الذي أنجزته إسبانيا  NSGFخالل السنوات السابقة لعقد المؤتمر العالمي التاسع
والعشرين في مدريد ،إسبانيا ،قررت اللجنة العالمية أن تستضيف إسبانيا  NSGFالمؤتمر العالمي الثالثين لـISGF.

التمويل
نظرا لعدم وجود تغييرات جوهرية في النفقات واإليرادات ،فإننا نطبق التقليد ،أي اتباع المؤشرات المتزايدة في بلجيكا
ً
وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك في بلجيكا .النتائج بعد ذلك بزيادة قدرها :٪11
سترتفع الفئة Aمن  2،26يورو إلى  2،51يورو
سترتفع الفئة  Bمن  1،51يورو إلى  1،68يورو
سترتفع الفئة  Cمن  0.75يورو إلى  0.83يورو
رسوم العضوية هي الدخل الوحيد لـ  ISGFوبدون بعض المبادرات الشخصية ورعاية ممثلي ، ISGFلم يكن من
الممكن زيادة الروابط الملموسة والتفاعالت والتعاون مع األعضاء والشركاء على المستويات المحلية والوطنية والدولية.
تقدم اللجنة العالمية  ، ISGFممثلة في ( Runar Bakkeالنرويج)  ،بصفته رئيس الفريق
المالي  ،تقارير عن عدم قدرة  ISGFعلى تقديم حساباتها لألعوام  2018و  2019و
 2020و  2021في الوقت المناسب خالل المؤتمر العالمي وتقدم بعض التحديات فيما يتعلق
الموارد والشؤون المالية.
كان الوضع بالنسبة للجنة العالمية و  ISGFصعبًا ومليئًا بالتحديات منذ عام  .2018يؤكد
Runarعلى النقاط التالية التي يجب أخذها في االعتبار:
•
•
•
•
•

•

في عام  ،2018حدث تغيير في منصب األمين العام .كان هذا المنصب مفتو ًحا لبضعة أشهر ثم بعض الوقت
لتدريب األمين العام الجديد  (SG).أظهر هذا مدى ضعف  ISGFهو مسألة االستمرارية .كما أن لألمين العام
لدينا فترتان من إجازة األمومة (تهانينا لناتالي على والدة االبنة واالبن) والتي قدمت أيضًا بعض التحديات.
في عام  ،2020اضطررنا إلى مغادرة مكتبنا والبحث عن مرافق جديدة .لقد وجد األمين العام لدينا حالً جيدًا في
الوقت الحالي.
لم يتم جمع األعضاء الستة فعليًا في  WComمنذ االجتماع األول في بالي .يعد استخدام روابط الفيديو مفيدًا
ولكن فاتتنا المناقشات وج ًها لوجه.
جعل  Covid 19الوضع صعبًا لكل من  SGو  WCom.خاصة بالنسبة لوضع أمين الصندوق ،قد يكون
من المفيد الذهاب إلى بروكسل إليجاد حل.
منذ عام  ،2017ليس لدى  WComوالبنك الدولي نظرة عامة على الوضع المالي المفقود في الميزانيات
العمومية للسنوات المالية  .2020 - 2019 - 2018لهذه السنوات لم يتم وضع ميزانية للسنة 2020 - 2019
  .2021بعد بعض الجهود وبالتعاون مع أمين الخزانة ،أصبح لألمين العام اآلن حق الوصول للنظر فيالحسابات المصرفية.
باإلضافة إلى كل هذه البنود ،تم إبالغ  WComخالل اجتماع  WComفي مارس  2020حول اإلنشاء
الرسمي لـ  ISGFالمرتبط بالتشريع البلجيكي .تسمى هذه المنظمة a.i.s.b.l Amitié Internationale
Scoute et Guideولها مجلس من ثالثة أعضاء (الرئيس ،السكرتير ،أمين الصندوق) يجب أن يكون
أحدهم مواطنًا بلجيكيًا .هذا المواطن البلجيكي هو أمين صندوقنا في الوقت الحالي .من الصعب إعادة بناء هذه
المنظمة.
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بنا ًء على هذا الموقف ،وجدت  WComصعوبة في إنتاج المعلومات المالية لألعوام 2020 - 2019 - 2018
والميزانية الالزمة للسنوات القادمة .للقيام بذلك ،نحتاج إلى معلومات من الحسابات لهذه السنوات
تحدياتISGF
قد تكون  ISGFعند نقطة تحول أساسية حيث يجب اتخاذ بعض القرارات األساسية .يجب حل العنصرين التاليين:
 .1استمرارية في المكتب العالمي
لسنوات عديدة ،كان األمين العام لـ  ISGFفي وظيفة بدوام جزئي .لقد عمل هذا بشكل جيد لسنوات .خالل
السنوات األخيرة واجهنا تحديات ،ليس مع األشخاص ،ولكن مع هذا الوضع .لقد شهدنا شواغر في هذا المنصب
عندما استقال األمين العام وعندما كان األمين العام لديه إجازة أمومة .ستحدث هذه المواقف مرة أخرى  -ربما
ليس مع الشخص الحالي .قد يحدث المرض والحوادث أيضًا ويجب أن نكون مستعدين ألن قد يجد األمين العام
وظيفة آخري ما شهدناه منذ عام  2018هو أنه في هذه الفترات من الوظائف الشاغرة ،كان على أعضاء
WComالتدخل .بالنسبة للمستقبل ،من المستحيل حل هذه التحديات على أساس طوعي .لم يكن لدى هؤالء
الموظفين اللمحة العامة الالزمة عن النظام اإلداري في المكتب العالمي ولم يطلعوا على الوضع في أي وقت.
لذلك من األهمية بمكان زيادة عدد العاملين في  WBشخص واحد على أساس نصف دوام.
 .2وضع أمين الصندوق
الوضع الحرج اآلخر يتعلق بأمين الصندوق .في الحقيقة هناك عدة تحديات :
 )aالمحاسبة كنشاط منتظم
 )bالدور في  AISGكمسؤول
 )cأمين صندوق اللجنة العالميةISGF
عضوا
البند bو cيجب حلها من قبل المتطوعين .البند bيجب أن يكون مواطنًا بلجيكيًا والبند c.يمكن أن يكون
ً
عضوا سابقًا فيWCom.
في  WComأو
ً
البند a.تم حلها حتى اآلن بواسطة أحد المتطوعين لسنوات عديدة وبطريقة ممتازة .في الوضع الحالي يبدو من
الضروري النظر في البدائل .حاولت  WComالعثور على متطوع دون نجاح حتى اآلن .خيار آخر هو شراء
هذه الخدمات من شركة محترفة .ال تعرف  WComأسعار هذه الخدمات وليس لدينا السلطة لطلب هذه الخدمات
ألن هذا امتياز ألمين الخزانة الحالي .ومع ذلك ،ربما تكون هذه هي الطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة على
أساس دائم.
نظرا ألن األمين العام
بالعودة إلى منصة المؤتمر العالمي ،تشارك  NSGFأسئلتهم وتعليقاتهم على الدردشة ً .
ليس لديه سلطة اتخاذ قرار بشأن مدخالت ، NSGFيقترح األمين العام إبالغ التعليقات الواردة على المنصة إلى
اللجنة العالمية المنتخبة الجديدة لـ  ISGFخالل اجتماعها األول.
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تقرير السنوات األربع 21 - 2017
تم إصدار تقرير السنوات األربع سابقًا لجميع أعضاء ( ISGFتقرير كل أربع
سنوات  -انقر هنا)  ،(quadrennial report - click here),يتم عرض فيديو
(الرابط هنا) ) (link hereكتقرير عن المهام التي تم تنفيذها بين عامي  2017و
2022

اختتام المؤتمر العالمي
إيلين ريتشاردز ،كرئيسة جديدة للجنة  ISGFالعالمية تخاطب أول خطاب لها فيWConf.
إيلين:
"أعزائي جميع أصدقاء  ISGFحول العالم  ،أشكركم جميعًا على حضور المؤتمر
العالمي االفتراضي التاسع والعشرين .أرحب باألعضاء الجدد في اللجنة العالمية
ً
مثمرا في المهام التي تنتظرنا في
عمال
فانيسا وآنا وبروسبر وآمل أن نحقق جميعًا
ً
العامين المقبلين .إنني أدرك أن  ISGFلم تكن على مستوى أفضل خالل السنوات
األربع الماضية ،كان هناك العديد من التحديات في طريقنا ،بعضها تمكنا من التغلب
عليها والبعض اآلخر ال .ستعمل هذه اللجنة العالمية الجديدة جنبًا إلى جنب للبحث عن
حلول وإذا كان بإمكان أي منكم من أصدقائنا في  ISGFأن يرشدنا فإننا نقبل ذلك.
يمكن أيضًا أن تكون  NSGFالخاصة بنا مفيدة أكثر إذا قدمت لنا الردود الالزمة .أعبر عن امتناني ألعضاء اللجنة العالمية
الذين غادروا رونار باك ،النرويج وحيد العبيدي ،تونس ماتيوس لوكواغو ،أوغندا كان العمل معكم مله ًما طوال الوقت .كما
أشكر فريق المؤتمر العالمي ،رئيس ونائب رئيس المؤتمر ،ولجنة القرارات ،بحكم المنصب ومنظم الحدث  QED.دعونا
نتكاتف لنتذكر :كشاف مرة كشاف لألبد .اختتم المؤتمر العالمي التاسع والعشرون للـ ISGF
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قائمة األعضاء بحكم المنصب والوفود
المهام
رئاسة المؤتمر العالمي

مكان التواجد
بلجيكا

رئيس المؤتمر العالمي مارتين ليفي
نائب رئيس المؤتمر العالمي سيسيل بيليه

بروكسل لجنة القرارات
أونلين جان فرانسوا ليفي
جين واردروببر
فارزي األصوات

بروكسل الين ردشردز
بروكسل لني دولمان
أونلين
أونلين

أونلين
بروكسل
أونلين
أونلين

أعضاء اللجنة العالمية

زليلة محمد طيب الرئيس
وحيد العبيدي نائب الرئيس
ماثيوس لوكواغو عضو
 Elin Richardsعضو
رونار باك عضو
ماريو بيرتانيوليو عضو

المكتب العالمي

بروكسل ناتالي هنارد األمين العام

أعضاء بحكم المهام

أونلين أنتوني فلوريزون أمين الصندوق
بروكسل لني دولمان الفرع المركز  /منسق التوأمة
مدير المحتوى لموقع الزمالة
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قائمة المندوبين
البلد

االسم

الفرع المركزي
الجزائر
أنغوال
األرجنتين
أستراليا
النمسا
بلجيكا
بنين
البرازيل
بركينا فاسو
تشلي
كوراساو
قبرص
جمهورية التشيك
الدنمارك
مصر
فنلندا
فرانسا
ألمانيا
غانا
اليونان
غواتيماال
هايتي
آيسلندا
الهند
أيرلندا
إيطاليا
ساحل العاج
االردن
الكويت
لبنان
ليبيا
ليختنشتاين
لوكسمبورغ
ماليزيا
جزر المالديف
المغرب
هولندا
نيوزيلندا
نيجيريا
النرويج
بولندا
البرتغال
دولة قطر
المملكة العربية السعودية
السنغال
إسبانيا
سورينام

Alberto
Rabah
Bruno
Daniel
Gregory
Liliana
Pierre
Pierre Damien
Marcos
Emmanuel
Patrick
Vanessa
Christos
Lukás
Birthe
Ahmed
Viveca
Hervé
Angela
Prosper
Thalia
Vivian
Marie Claire Edith
Thorvald
Diana
Margery
Angelo
Mariame
Thair
Hasan
Rachid
Mahmoud
Herbert
Lucienne
Nanda
Aishath
Mahir
Willy
Lesley
Francis
Knut
Teresa
Sara
Yousuf
Zaid
Jean Paul
Margarita
Ingrid

اللقب
Zambrana
Kheliouen
Conceição
Scarlato
Davies
Sotelo
Decoene
Babo
Clayton
Zombre
Olivos
Hoogenbergen
Kouzis
Krmicek
Ømark
Ashour
Stahlstrom
Pralong
Dernbach
Bani
Xiromeritoy
Soberanis
Mathieu
Sigmarasson
Kharshiing
Godinho
Vavassori
Cisse
Ayyash
Alhabahi
Moumneh
Ghebllawi
Eberle
Chapron
Goban
Iftam
Semmar
Limbosch
Bowers
Erube
Jorde
Tarkowska-Dudek
Milreu
Al-Kazim
Albattal
Didier
Garcia Arrizabalaga
Bergen

الحالة
/
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
منتسب
منتسب
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
منتسب
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
منتسب
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
منتسب
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السويد
سويسرا
ترينيداد و
توباغو
تونس
أوغندا
المملكة المتحدة
فنزويل
زامبيا

Regitze
Marc

Krenchel
Barblan

Anand
Mohamed
Victoria
Sue
Luny
Cathy

Singh
Jarraya
Nalongo Namusisi
Page
Barrientos
Zulu

كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
كامل
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