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المقدمة
مرحبًا بكم في تقرير اللجنة العالمية ( )WComالرباعي السنوات .لقد واجهت  WComوقتًا عصيبًا للسعي وراء جميع اإلجراءات
التي حددها المؤتمر العالمي لعام  ،)WConf( 2017إلى جانب العديد من اإلجراءات البارزة األخرى للمؤتمر العالمي WConf
السابق .أثناء القراءة ،يرجى التفكير في كيفية وفاء رابطتك الوطنية ( )NSGFبالتزاماتها في خطة عمل .ISGF 2017 - 2020
واجهت  ISGFبعض التحديات الصعبة الشديدة خالل العامين الماضيين بسبب جائحة  COVID-19وما زلنا في منتصف هذا
الوباء .سنشرح اإلجراءات والقرارات التي تم اتخاذها والتي تم تنفيذها .من خالل هذا التقرير ،سوف نظهر أنه على الرغم من أن
 ISGFقد واجهت مشاكل ،إال أنها أصبحت منظمة ذو هيكلية أكثر وضو ًحا ،والتي ،من وجهة نظر  ، WComتعتبر بالغة
األهمية ألنه ا المنظمة المتميزة التي تدعم المنظمات الشبابية األعضاء في الجمعية العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة
والمنظمة العالمية للحركة الكشفية.
في هذا التقرير سوف نصف كيفية تنفيذ  WComلخطة العمل.
نجاحا ما يلي:
تشمل المجاالت التي نعتقد أنها حققت
ً
❖
❖
❖
❖
❖

مختلف المشاريع العالمية التي لم تنته بعد عام 2017
اإلجراءات التي تمت في األقاليم
الرابطات الوطنية ومجموعات الفرع المركزي التي أبقت على أعضائها مشاركين على الرغم من المواقف الصعبة للغاية
بسبب الوباء
نمو دول الفروع المركزي
انفجار العديد من العضويات الجديدة

أعضاء اللجنة العالمية واألعضاء بحكم المهام واالجتماعات والفرق
أعضاء اللجنة العالمية منذ 2017:
ماثيوس لوكواغو (أوغندا)
زليلة محمد طيب (ماليزيا)
وحيد العبيدي (تونس)
رونار باك (النرويج
ماريو بيرتانيوليو (إيطاليا)
إلين ريتشاردز (أيسلندا)

الرئيس
نائب الرئيس
نائب الرئيس
عضو
عضو
عضو

من اليسار إلى اليمين :زليلة ،وحيد ،إيلين ،ماثيوس ،ماريو ورونار
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تغيير رئاسة اللجنة العالمية:
تم انتخاب ماثيوس رئيسًا للجنة العالمية  ISGFخالل المؤتمر العالمي في بالي  .2017استقال ماثيوس في  21أكتوبر 2019
ألسباب شخصية .كانت هناك إعادة انتخاب من قبل اللجنة العالمية بنا ًء على طلبهم وكانت النتيجة أن أصبحت زليلة الرئيس الجديد
اعتبارا من  8نوفمبر  .2019ظل وحيد نائبًا للرئيس.
للجنة العالمية ISGF
ً
أعضاء بحكم المهام:
سيسيل بيليه (منذ مارس  2013حتى 6
سبتمبر )2018
ناتالي هنارد تحل محل سيسيل منذ 15
أكتوبر 2018

األمينة العامة
األمينة العامة
أمين الصندوق

أنتوني فلوريزون

منسق الفرع المركزي ) (CBومنسق التوأمة ،مدير المحتوى
بموقع المنظمة

ليني دويلمان
جين واردروببر وجان فرانسوا ليفي

الفريق القانوني

رونالد دي روزا سبيرينجز (منذ )2008
جوردي فان نيستلروي (خلف رونالد منذ 25
سبتمبر )2021

مشرف الموقع

اجتماعات اللجنة العالمية (الرئيس اإلقليم ممكن أن يحضر االجتماعات كمراقب بدون حق التصويت على نفقته الشخصية)

 Skypeجزئي
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom

المكان
سوسة ،تونس
مدريد ،إسبانيا
بروكسل ،بلجيكا

السنة
2018
2019
2020
2021
2021
2021
2021

اجتماع مدريد مع اللجنة المضيفة 2019

تعميم  06التقرير الرباعي  7 ، 2021 - 2017فبراير  © 2022المؤتمر
التاسع والعشرون لـ  ، ISGFبروكسل  ،بلجيكا 2022

التاريخ
أبريل 27 – 29
مارس 14 – 16
مارس 12 – 14
مارس 11
أبريل 24
سبتمبر 11
نوفمبر 20

اجتماع سوسة 2018
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 Zoomاجتماع اللجنة العالمية 2021

 + Zoomاجتماع بروكسل 2020

اللجنة العالمية الفرق والمهام:
ماثيوس










مكلف التواصل باإلقليم األفريقي
قائد الفريق المالي (رانار ،أنتوني)
قائد الفريق المالي (رانار ،أنتوني)
جمع التبرعات (ماريو)
المشاريع الدولية منسق الفريق (ماريو)
شراكة المفوضية  +نقابة السفراء

وحيد

 مكلف التواصل باإلقليم العربي
 رئيس الفريق القانوني
 األحداث (رئيس فريق المؤتمر العالمي)

زليلة

 مكلف التواصل بإقليم آسيا والمحيط الهادئ
 الشركاء ، WAGGGS-WOSMالمخيم الكشفي العالمي
 تطوير العضوية



رونار






إيلين

 مكلفة االتصال باإلقليم الفرعي شمال بحر البلطيق
 مكلفة االتصال باإلقليم الفرعي أوروبا الغربية
 رئيس العالقات العامة واالتصاالت (األمين العام ،ليني)
 فريق دعم المكتب العالمي
أحداث ISGF

ماريو


موظف بحكم المهام
األمين العام






مكلف التواصل باإلقليم األوروبي
مكلف بالتواصل باإلقليم الفرعي وسط أوروبا
الفريق المالي (ماثيوس وأنتوني)
بنك الطوابع

مكلف التواصل بإقليم نصف الكرة الغربي
مكلف التواصل باإلقليم الفرعي جنوب أوروبا
جمع التبرعات (ماثيوس ،رونار)
فريق المشاريع الدولية (ماثيوس)

 المكتب العالمي
 مدير المتجر
 العالقات العامة واالتصاالت (إلين ،ليني)

موظف بحكم المهام لني

موظف بحكم المهام أنتوني
موظف بحكم المهام جوردي








منسق الفرع المركزي
منسق التوأمة
مدير المحتوى بالموقع على الشبكة
العالقات العامة واالتصاالت (األمين العام ،ايلين)
أمين الصندوق
المالية (رانار ،ماثيوس)
مدير الموقع

المكتب العالمي:
خالل اجتماع  WComلعام  ،2018لفتت سيسيل األمين العام انتباه اللجنة العالمية إلى االختالفات بين المكتب العالمي لـ ISGF
وتلك التابعة للجمعية العالمية لفتيات ا لمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية من حيث الهيكل والموقف والقدرة،
داعيا ً إلى دعم وتفاعل  .WComتقترح اللجنة العالمية في عام  2019إمكانية أن يكون لألمين العام ( )SGمتطوع لمساعدتها في
إدارة المهام في المكتب العالمي .توافق األمينة العامة على البحث عن حل في المستقبل للمساعدة في مهام المكتب العالمي .سيتم توفير
تدفق الوثائق الالزمة للتجمعات اإلقليمية واإلقليمية الفرعية .سيتم إنشاء خارطة طريق ،استمرارية العمليات ،بمساعدة مجموعة
االتصال والعالقات العامة.
خالل اجتماع  WComلعام  ،2020تطالب ناتالي األمينة العامة الجديدة بتعيين شخص للعمل في المكتب لتعزيز هيكل ،ISGF
والذي يكون ضعيفًا للغاية في حالة المرض واإلجازة .سيضمن تعيين شخص بدوام جزئي خلفية مستدامة للمنظمة وبيئة عمل مناسبة
لألمين العام.
نظرا الميزانية المحدودة ،قدمت ناتالي في تقريرها بعض الخيارات التي يجب مراجعتها من قبل  .WComيبدأ  Runarبلفت االنتباه
ً
إلى حقي قة أن الوضع في المكتب يجب أن يكون من األولويات المالية للـ WComألنه أساس المنظمة .عالوة على ذلك ،ينتهز
 Runarهذه الفرصة لتقديم مقترحات فريق الشؤون المالية لتوفير الميزانية لتوظيف شخص واحد في  ٪50من المهنة:
❖ سيتم إسقاط كل الدعم المالي لألقاليم
❖ يجب إسقاط كل الدعم المالي المقدم للجمعية العالمية لفتيات ا لمرشدات وفتيات الكشافة والمنظمة العالمية للحركة الكشفية
❖ تلغى الميزانية السنوية البالغة خمسة آالف يورو لصندوق التنمية
❖ يجب النظر في الميزانية السنوية لتمويل الباقي
❖ يمكن أن تكون األنشطة التي سيتم إلغاؤها هي تمثيل  ISGFفي المؤتمرات العالمية واإلقليمية للجمعية العالمية لفتيات
المرشدات وفتيات الكشافة  /المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،إلخ ....
يضيف  Runarإحدى النتائج التي قد تكون زيادة رسوم العضوية .حيث لم يتم قبول ذلك في المؤتمر العالمي  ،2020فسيكون من
الضروري أن يكون لديك أعضاء في  WComمن المنطقة المحيطة ببروكسل بسبب الحاجة إلى شخص يمكن أن يكون موجودًا
فعليًا في المكتب إذا مرض األمين العام لفترة أطول إلخ....
خالل اجتماع  WComفي عام  ،2021أكدت ناتالي على أهمية تعيين شخص ما للعمل في المكتب لتعزيز هيكل  ،ISGFوالذي
يكون ضعيفًا للغاية في حاالت المرض واإلجازة .تشارك األمانة العامة ،ولألسف ،أن حالة  Covid-19سلطت الضوء فقط على
القضايا داخل وظيفة األمين العام وأثرت على طرق االتصال داخل  .WComأثر الوضع على صحة األمينة العامة ولهذا السبب
أعلنت األمينة العامة عن إجازة لمدة شهر واحد 26( .مارس  12 -أبريل) .يكرر  Runarمرة أخرى المقترحات المقدمة من فريق
الشؤون المالية ويضيف أن اجتماعات  WComقد تكون أيضًا أرخص عندما نعقدها عبر اإلنترنت لتوفير التكاليف .يوافق WCom
على المقترحات التي قدمتها  Runarوعلى تقديم الدعم الكامل للحل من أجل إيجاد موظف جزئي آخر .تقترح األمينة العامة البحث
عن خيارات مختلفة لتقليل تكاليف عقد آخر وتذكر  WComبأنها ستفعل ذلك.
كن مستعدًا أيضًا لتقليل عقدها إلى وظيفة بدوام جزئي أصغر .تقرر  WComتعيين  Elinو Lenyلتحل محل األمين العام أثناء
إجازة األمومة.
أنجبت ناتالي بنتًا وصبيًا في  12نوفمبر  2019و 25نوفمبر  2021على التوالي.
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موقع حديد للمكتب العالمي:
في اجتماع Wcom2019
تقوم ناتالي باطالع أعضاء اللجنة العالمية على مشروع تجديد Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
المبنى الذي يقع فيه المكتب العالمي  .ستتضمن خطة التجديد (التي لم تتم الموافقة عليها بعد) مساحة مكتبية للمكتب العالمي مع
مساحة صغيرة مخصصة لألرشيف .من الضروري أن يقوم المكتب العالمي بعمل جرد لجميع المستندات الموجودة في المكتب
وسيتم رقمنه معظم المستندات التي ال يجب أن تكون على شكل ورقي
في اجتماعWCom 2020
ناتالي تبلغ عن تجديد المبنى حيث استأجر المكتب العالمي مكتبه .في هذا المشروع ،لن يكون للمكتب العالمي مساحة مكتبية بعد
اآلن .لذلك ،تم إحالة العديد من المقترحات لنقل المكتب الرئيسي لـ  ISGF.قرر أعضاء  WComأن األمينة العامة ستعمل على
المدى القصير من المنزل وتحتفظ بنفس عنوان صندوق بريد األعمال .ومع ذلك ،فبالنسبة إلى  WComاألمد البعيد ،يؤكد على
أهمية أن يكون للمنظمة مساحة مكتبية خاصة بها.
توافق  WComوستبحث األمينة العامة عن مكان آخر حسب الطلب .سيتم توفير قائمة من قبل األمينة العامة مع إمكانية التأجير
في بروكسل باإلضافة إلى مدن أخرى .يجب أن يكون المكتب الجديد بالقرب من المطار لتسهيل الوصول إلى  WComخالل
العام.
بحثت األمينة العامة عن موقع جديد للمكتب العالمي في بروكسل باإلضافة إلى مدن أخرى .اقترحت األمينة العامة في أغسطس
 2020موق ًعا يحترم المعايير المطلوبة :بالقرب من المطار لسهولة الوصول إلى  ، WComتحت  1000يورو وفي بروكسل.
وافقت  WComعلى المكتب الذي اقترحته شركة  Welkin & Merakiالواقعة في بروكسل.Avenue des Arts 6 ،
في ديسمبر  ،2020نظمت األمانة العامة لنقل مكتب  ISGFوبسبب قيود السفر  ، Covid-19ولم يتمكن أي متطوع من
االنضمام .محفوظات  ISGFهي اآلن مخزنة على المدى القصير في منزل األمينة العامة .يجب إيجاد حل جديد على المدى
الطويل ،لكن يجب أوالً إجراء مسح كبير للخروج من األرشيف كلما تم رفع القيود.

على اليمين واليسار
نتالي تشتغل من
 atموقع المكتب
Avenue de la
Porte de Hal
38 in Brussels,
Belgium
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 space atأسفل اليسار :ناتالي في العمل في المكتب الجديد
Avenue des Arts 6 in Brussels, Belgium

عمل اللجنة العالمية :فريق العالقات العامة واالتصاالت
تم تحديث العرض التقديمي  ISGF PowerPointالعام بانتظام .أداة
جديدة ، Slideshare ،متاحة لنشر أوقات العمل وإلظهار جميع العروض
التقديمية كما تم تقديمها خالل  .WConf 2017تم تثبيت رابط ISGF
 Instagramعلى موقع  .ISGFتنشر  ISGFرسائل سنوية على الموقع
اإللكتروني :رأس السنة الجديدة ويوم الزمالة وعيد القديس جورج ويوم
المؤسسين  /يوم الذكرى العالمي .يحكم الفريق أيضًا على شعارات NSGF
الجديدة وشعارات األحداث على االستخدام الصحيح لشعار  ISGFوإرشادات
شعارات األحداث جنبًا إلى جنب مع المكتب العالمي .ينشر المكتب العالمي
والفرع المركزي رسالتين إخباريتين في السنة.
كانت التحديثات منشورة عن مجموعات  NSGFsالتي أرسلت تقريرها السنوي .كل أسبوع يتم إطالق مقال جديد على موقع
 ISGFويتم تحديث المحتويات بانتظام .في سبتمبر  ،2021تم جذب مشرف موقع جديد بسبب مرض الشخص السابق الذي قام
بعمل رائع والذي أنشأ موقع  ISGFمنذ البداية في عام .2008
 Elin Richardsهي الوسيط (المسؤول) لصفحة  ISGFعلى  Facebookالتي تمت زيارتها بشكل متكرر مع آنا رودريغز
 ،مشرف الموقع و  .Lenyاالرتباط هو
https://www.facebook.com/isgf.1953/
:مطوية ISGF

،2019

في عام
أصدرتISGF
منشورات جديدة في
إصدار محدود2000 .
و1000
إنجليزية
فرنسية .عُرضت على
األعضاء إمكانية طباعة
المجلد بنفس التصميم
بلغة أخرى.
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تقرير عن الفترة 2021 – 2017تعميم 06
أعمال اللجنة العالمية :فريق المشاريع
المشاريع العالمية :هايتي وأوغندا
هايتي:

في وقت الحق من عام  ،2019أرسلت جمعية المرشدات ميزانية جديدة قدرها  240.000يورو لبناء مقرها الرئيسي ،وهي أعلى
بعشرين مرة من األولى وبدون أي تغييرات كما اقترحها المهندس المعماري لـ  NSGFالدنماركية ،المانح الرئيسي للمشروع .على
الرغم من تقديم العديد من االقتراحات إلى المرشدات للحصول على المزيد من األموال ،مثل مبيعات الدبابيس والشارات الخاصة،
لم يتم فعل أي شيء.
األموال المتاحة  5.000يورو تم إرسالها إلى مشروع " ."Enfant Haïtien Mon Frèreكما كان مقترح  ISGFوالمتبرعون،
تم بناء قفص للماعز حتى ال يأكلوا منتجات البستان والحديقة النباتية .اآلن أصبح لدى دار األيتام الكثير لألكل ،الفواكه والخضروات،
وكذلك لحوم الماعز والدجاج .خالل جائحة كوفيد ،عمل األطفال والموظفون في الحقول وفي عام  2021كان هناك الكثير من
المنتجات الستخدامهم.

أوغندا

لدى  ISGFشراكة مع مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين كمنظمة غير حكومية ( )NGOمنذ عام  .2007مارتين
ليفي ،الرئيس السابق للجنة العالمية  ،ISGFهو الممثل الرسمي لـ  ISGFفي المفوضية .ستمكن الشراكة مع المفوضية السامية
لألمم المتحدة لشؤون الالجئين  ISGFمن تعزيز استعداد وقدرة الرابطات الوطنية لالستجابة اإلنسانية.
مستوطنة إمفيبي لالجئين في شمال أوغندا
في عام  ،2013اندلع نزاع في جنوب السودان ،مما أدى إلى حالة معقدة
وخطيرة من النزاع المسلح ،والتدهور االقتصادي ،والمرض والجوع .فر ما
يقرب من  2.5مليون الجئ من جنوب السودان إلى البلدان المجاورة مثل أوغندا
والسودان وإثيوبيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ،وأكثر من  ٪60منهم
أطفال دون سن  18عا ًما .مع فرار اآلالف من الوافدين الجدد إلى أوغندا كل
يوم ،بدأت أكبر أزمة الجئين في إفريقيا .فر أكثر من  1.5مليون الجئ من
جنوب السودان إلى البلدان المجاورة في المنطقة ،نصفهم تقريب ا ً في أوغندا .عند
وصولهم ،حصل الالجئون على قطعة أرض يبنون عليها منازلهم الجديدة
ويزرعون المحاصيل .تستضيف أوغندا معظم الالجئين من جنوب السودان
واعتبارا من مارس  ،2018أكثر من  1،000،000الجئ من جنوب السودان
ً
إلى البالد .المعسكر الذي افتتح في كان عام  ،2017في أبريل ،2020
 65796الجئًا.
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وصف المشروع
عندما طلبت المفوضية من  ISGFدعم مستوطنة  IMVEPIلالجئين
التي توفر مالجئ مؤقتة ،تدخل  ISGFفي هذا المشروع .خالل المؤتمر
العالمي الثامن والعشرين لـ  ISGFفي بالي  ،إندونيسيا  ، 2017 ،تم
اإلعالن عن المشروع وإطالقه في  20يونيو  2018في يوم الالجئ
العالمي.
في  20يونيو من كل عام ،تستضيف مفوضية األمم المتحدة لشؤون
الالجئين في جميع أنحاء العالم فعاليات يوم الالجئ العالمي من أجل لفت
انتباه الجمهور إلى ماليين الالجئين والمهاجرين .المشردون داخليا في
جميع أنحاء العالم الذين أجبروا على الفرار من ديارهم بسبب الحرب
والصراع واالضطهاد.
في البداية ،أراد  ISGFجمع األموال من أجل توفير خيام قماشية ،بسعر خمسة وعشرين ( )25يورو للواحدة ،لالجئين .ومع ذلك،
نصحت إدارة المخيم بعدم شراء خيام قماشية ألن هذه ستستمر ستة ( ) 6أشهر فقط .كان على المستوطنة التعامل مع فترات إقامة
طويلة ،من عدة أشهر إلى سنوات .بعد المناقشة داخل اللجنة العالمية وإدارة المخيم ،تم االتفاق باإلجماع على بناء خمسين ()50
ً
كوخا .كان
كو ًخا شبه دائم ألربعة أشخاص بحجم  3 × 3أمتار والتي ستستمر لفترة أطول .لذلك ،كان الهدف بناء خمسين ()50
السكن الدائم أكثر تكلفة ،وتم تشييد األكواخ مقابل خمسمائة وأربعة عشر يورو ( )514لكل منها.
جمع التبرعات
بعد أن أعلن  ISGFعن المشروع ألعضائه وضعوا هدفًا بخمسة وعشرين ألف ( )25.000يورو .يمكن متابعة دخل جمع التبرعات
عبر مقياس جمع التبرعات على موقع  .ISGFتبرع العديد من  NSGFsومجموعات الفرع المركزي واألفراد لهذا المشروع بما
شكرا لك على رد الجميل
يصل إلى خمسة وعشرين ألفًا وثمانمائة وثالثة ( )25.803يورو .لقد فعلناها!!! معا قمنا بتجميع المبلغ.
ً
وجلب األمل لهؤالء الالجئين.
زيارة فريق  UKفي ديسمبر 2019
تمت زيارة مخيم  IMVEPIلالجئين في الفترة من  15إلى  17ديسمبر
 2019من قبل أعضاء فريق  ISGFمن المملكة المتحدة .جين
واردروبير وديف موبراي وأودري ماك نوتون الذين رأوا بأم أعينهم
ما تم إنجازه.
كما أحضر الفريق معهم بعض المواد الدراسية والرياضية التي جمعوها
لتسليمها لألطفال في المستوطنة .كما قام فريق المملكة المتحدة بتوفير
وسائل النقل للزمالة المحلية وانضم إليهم ثالثة أعضاء .غطت هذه
الزمالة اإلقامة والوجبات.
كانت إدارة المخيم ممتنة للغاية لمساهمة وزيارة فريق المملكة المتحدة.
كما دعم الفريق مشروعًا لألرانب تضمن بناء كوخ كبير وشراء سبعة
أرانب (ذكر واحد و 6إناث) لتربية وتطوير مشروع صغير.
.
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االنتهاء من مشروع IMVEPI
كان هناك اتصال مع مكتب المفوضية  UNHCRفي أوغندا في كمباال ،أنه بمجرد
االنتهاء من األكواخ سيكون هناك تسليم رسمي .ومع ذلك ،انتهت أعمال البناء
النهائية خالل جائحة  COVID-19ولم يكن من الممكن القيام بالتسليم الرسمي
لممثل المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين.
ما هي التحديات التي كانت:
❖ عدم القيام بجميع أعمال البناء في نفس الوقت ألنه لم يتم جمع األموال
دفعة واحدة.
❖ زمن السفر من كمباال (عاصمة أوغندا) إلى المخيم الذي يزيد عن 1000
كيلومتر من وإلى المخيم .يستغرق األمر أكثر من  6ساعات على طرق
معبدة باإلضافة إلى حوالي  4ساعات أخرى على طرق ترابية للوصول
إلى المخيم من العاصمة.
❖ لم يكن هناك كشافة أو مرشدين أو أعضاء زمالة محليين يعيشون بالقرب
من المستوطنة يمكنهم تقديم الدعم للبناء.
❖ كانت احتياجات الالجئين معقدة للغاية وكان اختيار المستفيدين من قبل إدارة المخيم صعبًا.
❖ كان الطقس قاسيا ً للغاية وكانت ظروف عمل الفريق صعبة.
❖ لم يكن بعض الالجئين ودودين وأخذوا المواد الستخدامها في مأواهم أو عطلوا أعمال البناء.
❖ خالل المرحلة األخيرة من البناء بدأ تفشي فيروس كورونا وتوقف النقل مما أثر على السفر عائدا إلى
كمباال.
❖ من أصل  35كو ًخا تم تشييده ،تضرر ستة ( )6منها نتيجة تحطم أسطحها أثناء عاصفة.
مشروعات أخرى:
وف ًقا لخطة العمل التي تم التصويت عليها خالل المؤتمر العالمي الثامن والعشرين لـ  ،ISGFمع التركيز على مجاالت التنمية
الرئيسية لألقاليم( ،الوضوح والسالم والبيئة) ،نظرت اللجنة العالمية ( )WComخالل اجتماعها في تونس (أبريل  )2018في
تطوير  ISGFوهذا ال يمكن أن يتم دون دعم أقاليم الـ . ISGناقشت اللجنة ووافقت على االستمرار في تطوير األقاليم من خالل
منح الدعم المالي لألقاليم اعتمادًا على ما يلي:
يُطلب من كل إقليم بـ ISGFتقديم خطة تطوير  2020 - 2018إلى اللجنة العالمية لـ  ISGFبحلول  1ديسمبر  2018مع
تسليط الضوء على:
-

الهدف (مجموعات  ،NSGFs / CBاألقاليم الفرعية وما إلى ذلك)
األهداف
األنشطة واإلجراءات (ورشة عمل ،مشاريع ،تدريب ،زيارات ،إلخ)
تقويم البرنامج (المواعيد النهائية؛ التنفيذ ومدة الخطة)
ميزانية مفصلة

يُطلب من اإلقليم إبالغ اللجنة العالمية بالمشروع أو المشاريع التي يرغبون في المساعدة فيها  ،مع مالحظة أن نطاق المنح سيصل
إلى  2500يورو.
إذا أمكن ،يجب مشاركة المنحة ودعم أكثر من مشروع في مجموعات مختلفة من  .NSGFs / CBيجب أن تستمر المنحة لمدة
اعتبارا من تاريخ الصرف .في نهاية الفترة ،يجب تقديم تقرير إلى اللجنة العالمية يوضح كيفية إنفاق المنحة ونتائج
شهرا
12
ً
ً
النشاط.
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ال يمكننا نشر نتائج المشاريع في جميع المناطق حيث علقت بعض األقاليم مع لوائح  COVIDولم تتمكن من إنهاء المشروع بعد.
لذلك سننشر لمحة عامة عن المشاريع في المناطق في التقرير الثالثي القادم .2024-2022
أعمال اللجنة العالمية ـ الفريق المالي
كان الوضع األكثر أهمية وصعوبة هو االفتقار إلى معلومات الموازنة الضرورية
(من  )2019والحسابات (من  .)2018بسبب حالة كوفيد والوضع الشخصي ألمين
الخزانة ،لم يكن لدى  WComأي معلومات حول حسابات 2020-2019-2018
وميزانية .2022-2021-2020-2019
تم القيام باألنشطة المالية اليومية مثل سداد الفواتير الواردة وما إلى ذلك بشكل صحيح\
خالل هذه السنوات ،كان لدى الفريق المالي واألمين العام عدة اتصاالت سواء عبر الفيديو أو الهاتف أو عبر البريد اإللكتروني مع
أمين الصندوق .وعد أمين الخزانة  WComعدة مرات بأن الحسابات ستكتمل في بعض األيام األخيرة ،لكن هذا لم يحدث.
آخر المعلومات هي أن حسابات  2020-2019-2018تكتمل في نهاية ديسمبر .2021
بصرف النظر عن مشكلة إنهاء الحسابات ،فمن الصعب أو المستحيل إيجاد متطوع آخر أو شركة محترفة للقيام بهذا العمل .جعلت
قيود السفر ووضع  COVIDمن الصعب على أعضاء  WComالذهاب إلى بروكسل للمساعدة في إيجاد حل في هذا الوضع
الصعب.
خالل هذا الموقف ،تم إبالغ  WComبما في ذلك فريق الشؤون المالية بشكل كامل من خالل الوضع الرسمي لـ  ISGFوفقًا
للقانون البلجيكي ISGF .لديها منظمة رسمية تسمى )Association Internationale Sans but Lucratif (AISBL
وهي مسجلة رسميًا في بلجيكا .هذه المنظمة لديها  WComباعتبارها جمعيتها العامة .تنتخب الجمعية العامة ثالثة أعضاء
كمسؤولين على أحدهم أن يعيش في بلجيكا.
في الوقت الحالي ،هؤالء األشخاص الثالثة هم ميدا رودريغيز ونانا جينتيمي وأنتوني فلوريزون .يشغل أنتوني منصب المدير
الرسمي لـ  .AISBLتم انتخاب هؤالء الثالثة في الجمعية العمومية بتاريخ  20مارس  2016لمدة ثالث سنوات.
مرة أخرى بسبب حالة  COVIDووضع أمين الصندوق وحالة التغيير في منصب األمين العام ،لم تتم إعادة االنتخابات.
من المهم أن يتم إبالغ أعضاء  WComالتالي بهذا الهيكل وتأثير هذا النموذج.
جمع التبرعات:
تدرك  WComأن جمع األموال يجب أن يكون مرتب ً
طا بالمشاريع .يبدو أن جمع األموال لتمويل أنشطة المكتب العالمي أمر بالغ
الصعوبة .تم تمويل مشروع أوغندا وهايتي من خالل جمع األموال.
ممثلين لتجمعات األقاليم الفرعية:
في ربيع عام  ،2021قررت لجنة  WComعدم وجود أي منسقين لزيارة األقاليم الفرعية باإلقليم .كان هذا على أساس الوضع
المالي وخفض نفقات .WCom
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أعمال اللجنة العالمية ـ التطوير
كان الفرع المركزي مشغو ً
ال للغاية بأكثر من ألفي عضو .بدأت العديد من مجموعات الفرع المركزية في
العمل لالستعداد لتصبح زمالة وطنية للكشافة والمرشدات .ومع ذلك ،في كل مرة تم تأجيل المؤتمر العالمي
وكان عليهم انتظار االحتمال التالي.
في بعض البلدان كانت هناك مجموعة موجودة بالفعل بينما بدأت بلدان أخرى من الصفر وكان عليها جذب
المزيد من األعضاء والعثور عليهم.
جاء  COVID-19ولم يكن األمر سهالً بعد اآلن وتم تنظيم العديد من اجتماعات  .Zoomبجهود جميع البلدان المحتملة ،يمكن
أخيرا أن العديد من المنظمات الجديدة مرشحة ونأمل أن تصبح مجموعة  NSGFفي المؤتمر
لمنسق الفرع المركزي أن يعلن
ً
العالمي االفتراضي في  27/26فبراير .2022
وضع :NSGFs

عضوا كامالً.
صعدت األرجنتين السلم وهي مستعدة ألن تصبح
ً
أبلغتنا  NSGF Hungaryالذين انضموا إلى  ISGFفي  1991أنهم قرروا إلغاء عضويتهم بسبب االنخفاض الكبير في عدد
اعتبارا من  15سبتمبر .2021
األعضاء
ً
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أسماء الرابطات لتصبح عضوا كامال أو عضوا منتسبا
Fraternity Frei Agostinho di Bassano
Scouts y Guias Adultos de Argentina
Associação Brasileira de Amigos Escoteiros e Bandeirantes
Scouts y Guias Adultos de Chile
ATZ Fraternidad de Scouts y Guias Guatemala
Korea Scout and Guide Fellowship
Dutch Scout and Guide Fellowship Palestinian
Scout and Guide Pioneers Asociacion Scouts y
Guias Adultos del Peru Padvindsters van
Eerdere Uren Suriname Trinbago Scout and
Guide Fellowship
Fraternidad de Antiguos Scouts y Guias de Venezuela

أنغوال
األرجنتين
البرازيل
التشيلي
غواتيماال
كوريا
هولندا
فلسطين
البيرو
سورينام
ترينيداد وتوبوجو
فنزويال

الشركات:
ا لمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين :وقعت  ISGFوالمفوضية اتفاقية الشراكة في عام
 .2007وتمت مراجعتها في  .2018ذهب ماثيوس ومارتين إلى جنيف في عام  2018وقيل لنا أن هذه
الشراكة ال تحتاج إلى تجديد؛ إنه دائم .لكن من يقول الشراكة يعني أنه علينا مواصلة العمل.
في عام  ،2019في المشاورة السنوية لشركاء المفوضية من المنظمات غير الحكومية ،قيل لنا أن
المفوضية ستعمل اآلن أكثر في األقاليم .تقترح مارتين خالل اجتماع اللجنة العالمية في عام 2019
االتصال بمفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين و ISGFفي المنطقة لتطوير شراكة للعمل معا.
يمكن عمل قائمة باألنشطة مع المفوضية .ومع ذلك ،فإن جائحة  COVID-19أعاد تشكيل العضوية بشكل جذري في السنوات
آثارا متشابهة نسبيًا (قيود التفاعل االجتماعي ،وأشكال جديدة من األنشطة الجارية ،والحضور
نظرا ألن الوباء ولّد ً
الماضيةً .
الرقمي المستمر للمواطنين والجهات الفاعلة األخرى) في معظم مناطق العالم ،واجهت المنظمات غير الحكومية تحديات مماثلة.
التحدي الذي يواجه تلك العضويات من جميع أنحاء العالم (استحالة إدارة األنشطة كما كان من قبل ،والحاجة إلى تكييف
الميزانيات ،وسالمة المتطوعين ،وما إلى ذلك).
ستم ّكن الشراكة مع مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين ستمكن  ISGFمن تعزيز استعداد وقدرة أعضائها لالستجابة اإلنسانية.

الجمعية العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة : WAGGGSاقتراح  Zalillahالذي يهدف إلى
تعزيز العالقة والتعاون مع  WAGGGSتم تقديمه مرة أخرى  2018ورحبت به  WAGGGS.أقيم
حدث في المركز العالمي في الهند ،Sangam ،في فبراير  2019ألعضاء  ISGF.شارك المشاركون
بنشاط في مشروع مجتمعي وفي االحتفاالت بيوم الذكرى ،كما قاموا برعاية تجديد إحدى مناطق استراحة
سانجام .خالل اجتماع ، WCom 2020تشارك(  Heidi Jokinenالممثل في  WComلـ
)WAGGGSأن وضع  COVID-19يؤثر على المؤتمر المستقبلي للجمعية العالمية لفتيات المرشدات
وفتيات الكشافة وترغب في معرفة كيفية تعامل  ISGFمع الموقف .يوضح األمين العام أن قرار تأجيل المؤتمر هو قرار سابق
ألوانه لكنه غير مستبعد .يبدأ الحديث حول ما سيكون إلزاميًا لكل منظمة ،وكالهما يؤكد على التحديات مع القرارات التي ال يمكن
تأجيلها مثل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة للجمعية العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة .تم االتفاق بين الطرفين على تحديث
بعضهما البعض بانتظام بشأن تنظيم المؤتمر خالل حالة  COVID-19.تود األمانة العامة تجديد المركز االستشاري لدى الجمعية
العالمية .تقوم هايدي بإبالغ  WComواألمين العام أنه سيتم تعيين سكرتير جديد وسيتم االتصال باألمين العام في أقرب وقت
ممكن
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المنظمة العالمية للحركة الكشفية :كان خوان راي سيرانو ،ممثل المنظمة العالمية للحركة الكشفية في
حاضرا في اجتماع  WComفي  2018وسأل عن توقعات  ISGFمن المنظمة العالمية
WCom
ً
للحركة الكشفية .تود  ISGFضمان اتصال جيد ومستدام على جميع المستويات ،العالمية واإلقليمية
والوطنية .ترى  WComأنه سيكون من المفيد والمفيد أن تتلقى  NSOتوصيات المنظمة العالمية للحركة
الكشفية وتأييدها لتعاون أفضل مع  ISGFو NSGF.سيكون لدى  ISGFأيضًا تحديد وتنسيق أفضل
للمشاريع الكشفية التي يمكن دعمها من قبل ISGF
عالوة على ذلك ،تريد  ISGFتحسين العالقات والظروف لممثلي  ISGFأثناء أحداث المنظمة العالمية للحركة الكشفية (،WConf
 ،Jamboreeالمؤتمرات اإلقليمية) مع دور أكثر كفاءة وإمكانية مخاطبة التجمعات.
النظر في فكرة االحتفال باأليام العالمية .يؤكد جوان أن اللجنة الكشفية العالمية تقدر فائدة  ISGFوليست على استعداد إلنهاء العالقة
مع  ISGFولهذا السبب تم تأجيل القرار بشأن تجديد الوضع االستشاري لـ  .ISGFفي  14أكتوبر  /تشرين األول  2019كتبت
المنظمة العالمية للحركة الكشفية :صوتت اللجنة الكشفية العالمية للموافقة على تجديد الوضع االستشاري لـ  ISGFللفترة المتبقية
من الفترة الثالثية .20-2017
نقابة السفراء الدوليين):(IAG
منذ المؤتمر العالمي  ISGFفي بالي في عام  ،2017تغيرت أشياء كثيرة فيما يتعلق بمؤتمرات
واجتماعات  ISGFحيث يشارك عادةً مجلس إدارة وأعضاء  .IAGفي كل حدث  ISGFيحصل
أعضاء مجلس  IAGعلى فرصة لتعيين أعضاء جدد واإلعالن عن العمل الجيد المنجز في مختلف
المشاريع التي تدعمها .IAG
عادة تعقد  IAGجمعيتها العامة السنوية في بروكسل ،عادة في شهر مارس .من التقاليد الممتعة تنظيم
عشاء ورحلة ليوم واحد إلى أماكن مثيرة لالهتمام مع األعضاء واألصدقاء الحاضرين .في عام ،2018
تم االحتفال بـ  20عا ًما من نشاط  IAGمع عشاء اليوبيل في بروكسل.
نظرا لوباء  ،Covid 19تم تأجيل الجمعيات العامة  IAGلعامي  2020و  2021وتم عقدها بالتوافق مع  ، Zoomفي
ثم ً
 15نوفمبر  2020و  21مارس  ، 2021على التوالي.
تم انتخاب مجلس إدارة  IAGالجديد خالل الجمعية العامة لعام  ،2020للسنوات  2021-2020على النحو التالي :رئيس مجلس
اإلدارة نانا جينتيمي (اليونان)  ،نائب الرئيس بيورج والستاد (النرويج)  ،السكرتيرة جين واردروبير (المملكة المتحدة)  ،مديرو
المشاريع ميدا رودريغيز (البرتغال) ومارتين ليفي (فرنسا) وبحكم منصبها زليلة هللا محمد طيب  ،رئيس ISGF WCom
(ماليزيا).
على الرغم من الصعوبات منذ عام  ،2017فقد تم تعيين أعضاء جدد في  IAGوتم دعم مشاريع جديدة .لالحتفال بمرور 20
عا ًما على  ،IAGتقرر التركيز على المشاريع المتعلقة بالبيئة ودعمها .أمثلة من المشاريع هي :في عام  2017مشروع مشترك
بين  LSGFاأللمانية مع الكشافة المجرية ،في  2018المشروع األخضر في رومانيا ،في ساحل العاج  ،مشروع مع
 ، Eclaireuses Laïques de Côte d'Ivoireفي نيروبي وفي نيري كينيا مشاريع مختلفة وفي النرويج معسكر دولي
"صداقة عبر الحدود".
على الرغم من الصعوبات منذ عام  ،2017فقد تم تعيين أعضاء جدد في  IAGوتم دعم مشاريع جديدة .لالحتفال بمرور 20
عا ًما على  ،IAGتقرر التركيز على المشاريع المتعلقة بالبيئة ودعمها .أمثلة من المشاريع هي :في عام  2017مشروع مشترك
بين  LSGFاأللمانية مع الكشافة المجرية ،في  2018المشروع األخضر في رومانيا ،في ساحل العاج ،مشروع مع
 ،Eclaireuses Laïques de Côte d’Ivoireفي نيروبي وفي نيري كينيا مشاريع مختلفة وفي النرويج معسكر دولي
"صداقة عبر الحدود".
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الفريق القانوني:
ساعد الفريق القانوني اللجنة العالمية في القرارات المتتالية المتعلقة بإدارة المؤتمر العالمي التاسع والعشرين (المواعيد ،إمكانية عقد
مؤتمر عبر اإلنترنت) .أعدت النظام الداخلي الخاص للمؤتمر عبر اإلنترنت.
ودرس النقاط المختلفة المرتبطة بالدستور واللوائح وأعدت التعديالت التي قدمتها اللجنة العالمية إلى المؤتمر .ودرست الملفات
المقدمة من المرشحين للعضوية وتبادلت معهم لتحسين تلك الملفات وأبلغت اللجنة العالمية عندما رأت أن الملفات جيدة بما يكفي
القتراحها على المؤتمر ال عالمي لقبولها .وقد تبادلت اآلراء مع مجموعتي الفرع المركزي الهولندي قبل اقتراح إحداها للعضوية.
تقريرا إلى اللجنة العالمية.
عضوا في  ISGFأم ال ويقدم
الذهاب إلى تركيا لدراسة ما إذا كان يمكن أن يظل
ً
ً
التوأمة:
التوائم بين األعضاء والزماالت والمجالس على نفس المستوى منذ عدة
سنوات .نعرض مخططًا ترى فيه انخفاضًا في  2012/2011عندما
غادرت  Trefoil Guild UK ISGFلكنهم حافظوا على
Twinningمع أصدقائهم خاصة في أستراليا ونيوزيلندا.
يتم إنشاء معظم التوائمة خالل التجمعات والمؤتمرات العالمية.

أحداث  :ISGFالمؤتمرات اإلقليمية:

اإلقليم اإلفريقي
مؤتمر أقاليم إفريقيا الثالث في أكرا ،غانا  ،في الفترة من  30أبريل إلى  5مايو
.2019
الموضوع" :اكتشاف اإلمكانات في إفريقيا"
تمت مناقشة دستور اإلقليم اإلفريقي وتم انتخاب لجنة جديدة
انتخبت لجنة أفريقيا.
ممثل :منMathius Lukwago WCom
مجموع المشاركين59 :
اإلقليم العربي
المؤتمر اإلقليمي التاسع لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات في القاهرة،
مصر في الفترة من  20إلى  24أبريل .2019
الموضوع :البيئة من أجل التنمية ولصالح اإلنسان
تم تنقيح الدستور وتجديد اللجنة العربية.
ممثل من  WCom:وحيد العبيدي
مجموع المشاركين130 :
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أقاليم آسيا والمحيط الهادي
إقليم آسيا والمحيط الهادي
المؤتمر الخامس عشر إلقليم  AsPacفي كولومبو ،سريالنكا من  5ـ 8سبتمبر 2018
الموضوع :معا مع الصداقة والزمالة والمرح
كانت هناك ورش عمل حول التخطيط والرؤية  2024باإلضافة إلى مناقشات
استراتيجية حول النمو.
ممثل منZalillah Mohd Taib WCom:
مجموع المشاركين75 :
اإلقليم األوروبي
المؤتمر العاشر إلقليم أوروبا في بريمن ،ألمانيا من  21ـ  25أغسطس 2019
الموضوع :التنوع
وعقدت ورش عمل حول هذا الموضوع وتم تشكيل لجنة جديدة.
ممثل من Runar Bakke / Mario Bertagnolio WCom
مجموع المشاركين180 :

إقليم نصف الكرة الغربي
المؤتمر الثاني إلقليم نصف الكرة الغربي في نيويورك في الفترة من  16إلى 20
سبتمبر .2019
الموضوع :لتكن الصداقة والوحدة جسرا لعالم أقوى
مناقشات حول مذكرة التفاهم ) (MOUولجنة جديدة.
ممثل عن: Mario Bertagnolio WCom
مجموع المشاركين132 :

أحداث  :ISGFالتجمعات اإلقليمية الفرعية  /المؤتمرات:
اإلقليم الفرعي جنوب أفريقيا
ملتقى اإلقليم الفرعي الثاني لجنوب أفريقيا في شالالت فيكتوريا  ،زيمبابوي في
الفترة من  10إلى  12أغسطس .2018
الموضوع :إنشاء  ISGFأقوى من خالل المشاركة النشطة
تبادل األنشطة والمشاريع
حضره ماثيوس لوكواغو ،عضو اللجنة العالمية
مجموع المشاركين6 :
اإلقليم الفرعي ألوروبا الوسطى

المؤتمر التاسع لإلقليم الفرعي ألوروبا الوسطى في بوزنان  ،بولندا في الفترة من 5
إلى  9سبتمبر  .2018الموضوع :نحن نربط األجيال
إعادة انتخاب مجلس اإلدارة.
حضره رونار باك عضو اللجنة العالمية
مجموع المشاركين60 :
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إقليم شمال بحر البلطيق الفرعية
الملتقى شبه التاسع والعشرون إلقليم شمال بحر البلطيق في جوتيبورج  ،السويد في
الفترة من  24إلى  28أغسطس .2018
الموضوع :ورشة عمل التعاون مع الكشافة والمرشدات مع منظمة الكشافة /
المرشدات الوطنية بحضور إيلين ريتشاردز  ،عضو اللجنة العالمية
مجموع المشاركين65 :

اإلقليم الفرعي لجنوب أوروبا
الملتقى المتوسطي السادس عشر  /التجمع الخامس إلقليم جنوب أوروبا في أثينا ،
اليونان في الفترة من  19إلى  24أكتوبر  .2018الموضوع :البحر األبيض
المتوسط ،ملحمة بحرية
ناقش مشاكل التلوث وزرع شجرة زيتون
بحضور سيسيل بيلت  ،األمين العام
المشاركون195 :

اإلقليم الفرعي لغرب أوروبا
الملتقى اإلقليمي الفرعي السابع والعشرون ألوروبا الغربية في إيستبورن ،
المملكة المتحدة في الفترة من  8إلى  12أكتوبر  2018الموضوع :ازدهار
الصداقة
حضرها إيلين ريتشاردز  ،عضو اللجنة العالمية
عدد المشاركين 101
اإلقليم الفرعي ألمريكا الجنوبية
التجمع الخامس إلقليم أمريكا الجنوبية دون اإلقليمي في ساليناس  ،أوروغواي في
الفترة من  1إلى  3نوفمبر .2018
الموضوع :بناء مستقبل أفضل معًا
ناقشوا ووافقوا على مذكرة التفاهم  ،وانتخبوا أعضاء مجلس اإلدارة الجدد وزرعوا
األشجار
حضره ماريو بيرتانيوليو  ،عضو اللجنة العالمية
المشاركين:
44عدد
اإلقليم الفرعي لغرب أفؤيقيا
التجمع الثاني لإلقليم الفرعي لغرب إفريقيا في كوتونو  ،بنين في الفترة من  5إلى 9
نوفمبر .2018
تمت زيارت قرية تعتمد على المنتجات العضوية وزيارة مدرسة لأليتام
حضره إدريسو حسين  ،نائب رئيس لجنة إقليم إفريقيا
المشاركون18 :
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التمثيل في فعاليات الجمعية العالمية لفتيات المرشدات وفتيات الكشافة  /المنظمة العالمية للحركة الكشفية:
تم تمثيل  ISGFفي مؤتمرات  WAGGGS / WOSMالتالية:
هنري لوكويلي
رئيس إقليم أفريقيا
براين جاكسن
رئيس إقليم آسيا والمحيط الهادي

دوريس ستوكمان
رئيس اإلقليم األوروبي

المؤتمر الكشفي السابع عشر ألفريقيا
المؤتمر الكشفي  26إلقليم آسيا والمحيط الهادي

زمبابوي هراري،

 2018أكتوبر 15 – 20
الفلبين ,مانيال

WOSM
الكشافة 16th
األوروبية /
المرشد

WOSM

زليلة محمد طيب
رئيسة اللجنة العالمية
براين جاكسن
رئيس إقليم آسيا والمحيط الهادي
بعض أعضاء اللجنة العالمية

WOSM

المؤتمر الـ 16الكشافة ا /المرشدات األوربية

وحيد العبيدي
نائب رئيس اللجنة العالمية

 2018سبتمبر 7 – 10

 2019أغسطس 24 – 28
كوراتيا ,سبليت

WAGGGS

 2019سبتمبر 18 – 22
تونس ,تونس

WAGGGS

 2019أغسطس 13-17
تايوان ,تابي

المؤتمر اإلقليمي العربي الثاني والعشرون

المؤتمر اإلقليمي الثالث عشرAsPac

المؤتمر العالمي السابع والثالثون االفتراضي

بعض أعضاء اللجنة العالمية

WAGGGS

 2021يوليو – 27

WOSM

 2021سبتمبر 25 – 29

المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون

فعاليات :ISGFالمؤتمر التاسع والعشرون لـ  ISGFالمؤجلة
تأجيل المؤتمر العالمي من  2020الى 2022
كان من المقرر أص ً
ال عقد المؤتمر العالمي التاسع والعشرين لـ  ISGFفي الفترة من  17إلى  22أغسطس  2020في مدريد،
إسبانيا .كان البلد المضيف على اتصال متكرر بفريق عمل المؤتمر الخاص الذي شكلته اللجنة العالمية .ومع ذلك ،لم يسمح لنا
 COVID-19بعقد هذا المؤتمر في أغسطس  ،2020لذلك تم نقله إلى نفس التواريخ بعد عام واحد في أغسطس  .2021ومع ذلك،
تم اإلعالن عن تأجيل آخر إلى  27-22فبراير  2022لعقد مؤتمر عالمي افتراضي عبر  Zoomفي بروكسل ،بلجيكا.
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