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إشارتنا3-36 :
 23ديسمبر /كانون األول 2016
إلى:

كافة المنظمات األعضاء (شامالً الجمعيات الفرعية)
أعضاء المجلس العالمي (شامالً األعضاء بحكم المنصب واألعضاء البدالء)
لجان المجلس العالمي
أعضاء مجلس جمعية أوالف بادن – باول
مندوبوا األمم المتحدة
األعضاء الشرفيون
جهاز موظفي الجمعية العالمية

أعزائي األصدقاء،
الدعوة للمؤتمر العالمي السادس والثالثين
يسرني أن أدعوكم إلى حضور المؤتمر العالمي السادس والثالثين الذي سينعقد في مدينة دلهي بالهند خالل الفترة من
 18إلى  22سبتمبر /أيلول .2017
وبالمشاركة مع كشافة ومرشدات بهارات ) ،(BSGسوف نقدم مؤتمرا ً يبعث اإللهام والفرحة ونحن نأتي معا ً لالحتفال
بالنجاحات ومشاركة ما تعلمناه وقيادة الحركة في السنوات الثالثة المقبلة.
ولقد قمنا بمراجعة كل ردود الفعل والتعليقات التي تسلمناها عن المؤتمر العالمي الخامس والثالثين .ونتيجة لذلك ،وسوف
نقدم التغييرات التالية في المؤتمر العالمي السادس والثالثين:
 )1تشاور أفضل بشأن القرارات الهامة قبل المؤتمر .وسوف نتشاور بشأن االقتراحات المقدمة من المجلس العالمي
والخطة اإلستراتيجية للفترة  2020 – 2018قبل المؤتمر وذلك بمدة تسعة أشهر قبل المؤتمر حتى تتاح
للمنظمات األعضاء الفرصة لمناقشة هذه بصورة موسعة داخل جمعيتهم الوطنية وتقديم التعليقات قبل قيام
المجلس العالمي بوضع اللمسات األخيرة لهذه المستندات الهامة.
 )2صوت أكبر للمنظمات األعضاء للمشاركة والتواصل مع الجمعية العالمية قبل المؤتمر تمشيا ً مع االقتراح
المطروح من هونج كونج ،وسوف نشارك االقتراحات المقترحة قبل المؤتمر بمدة أربعة أشهر حتى تتاح لكم
الفرصة مبكرا ً لمناقشة هذه االقتراحات داخل جمعيتكم الوطنية ومع بعضكم البعض ،قبل الوصول إلى دلهي.
وإننا ندرك بأن البعض منكم سوف يريد ترتيب اجتماعات محلية مسبقا ً قبل المؤتمر لإلستعداد وسوف يسرنا أن
ندعم هذه على النحو المطلوب.
 )3تأثير أكبر من قبل المنظمات األعضاء أثناء المؤتمر .ولقد أخبرتمونا بأنكم تريدون إتاحة الفرصة لجدولة
االقتراحات وطرحها أثناء المؤتمر ويقترح المجلس العالمي السماح بهذا التغيير داخل القواعد اإلجرائية

للمؤتمر .كما أبلغتمونا أيضا ً أنه حتى تتمكنوا من الفهم واإلدراك الكامل لالقتراحات المطروحة ومناقشتها،
فكلما اطلعتم عليها في مرحلة مبكرة كلما كان ذلك أفضل .لذلك فإننا نشجعكم بتقديم االقتراحات المقترحة في
أقرب فرصة ممكنة مع االحتفاظ بالحق في جدولتها بحسب القواعد اإلجرائية المقترحة أثناء المؤتمر ،إذا لزم
األمر.
 )4مناقشة أكبر .لقد قمنا بتوسيع الجدول الزمني للمؤتمر ليمتد على مدار خمسة أيام كاملة للسماح بوقت كاف
للمنظمات األعضاء للتحدث مع بعضنا البعض عن أنشطة المؤتمر باإلضافة إلى مشاركة أفضل قواعد
الممارسة مع بعضنا البعض.
 )5إنجاز أفضل من خالل المنظمات األعضاء .وسوف تكونوا محور تخطيط وتقديم البرنامج .وبنا ًء على تجربة
منتدى سلطنة عمان ،سوف تعمل الجمعية العالمية جنبا ً إلى جنب مع المنظمات األعضاء للتأكد من أننا نجلب
معا ً معرفتنا وخبراتنا المشتركة .وإننا ندعوكم لوضع أي مقترحات قد تكون لديكم بالنسبة لمحتوى البرنامج.
 )6شمولية أكبر .نحن نقدر التنوع ونشجعكم على مساندة ودعم الشابات لحضور المؤتمر ونقترح تغيير القواعد
اإلجرائية لتوفير اللغات األربعة .وسوف تتاح الفرصة لكم للدعم المالي بالنسبة لتنوع جمعيتكم من خالل رعاية
بلد آخر لحضور أعضائكم.
 )7احتفال أكبر للحركة مع جمعية بهارات للمرشدات وفتيات الكشافة وسوف نلبي متطلبات مسئوليتنا بصفتنا
"حامل الشعلة" ونتطلع إلى التواصل معا ً من خالل المشاعر المشتركة التي تحفزنا .أعدوا أنفسكم لالنغماس
والتمتع في "أجواء الهند الرائعة"!.
 )8سهولة تواصل أكبر .خالل الفترة التي تسبق المؤتمر يمكنكم التوصل إلى كل المعلومات ذات الصلة على
موقعنا باإلنترنت بالعنوان  . www.wagggs.org/36wocoويمكنكم أيضا ً استخدام عنواننا المخصص للبريد
اإللكتروني وهو  woco@wagggs.orgلالتصال بنا في أي وقت.
لتمكيننا من تقديم هذه التطلعات المشتركة للمؤتمر العالمي السادس والثالثين ،نطلب دعمكم ومشاركتكم في المجاالت
التالية:
"إنه من واجب كل منظمة
عضو في الجمعية العالمية أن
تمارس صالحياتها كمنظمة
عضو بالجمعية العالمية
بالنسبة لإلسلوب الذي تقرره
مع توفر حسن النية والمرجح
بأفضل صورة أن يعزز من
أغراض الجمعية العالمية"
(النظام األساسي والالئحة
الداخلية .)3-10

 )1االستجابات ألنشطة المؤتمر
أوالً ،نسعى إلى مداخالتكم في المجاالت الستة التالية:
 إقتراحات بشأن برنامج المؤتمر
 اقتراحات مطروحة للتصويت من المنظمات األعضاء
 طلبات تسويق األفكار
 طلبات لتكوين شبكات أو مجموعات ذات اهتمامات خاصة
لالجتماعات
 ترشيحات المجلس العالمي
 التعبير عن االهتمام باستضافة المؤتمر العالمي السابع والثالثين

ويمكنكم مشاركة مساهمتكم بالنقر هنا.
يُرجى تقديم الردود في موعد أقصاه  28فبراير /شباط  2017باستثناء االقتراحات المقترحة المطروحة للتصويت التي
ال تقترح تغييرا ً في النظام األساسي واللوائح الداخلية (المادة  2-8من اللوائح الداخلية التي تحدد بضرورة إعطاء مهلة
أكبر للمنظمات األعضاء بخصوص ذلك) حيث أن هذه يمكن استالمها في موعد أقصاه  17مايو /أيار ( 2017بحسب
ما تم االتفاق عليه في المؤتمر العالمي الخامس والثالثين) ":يقترح المؤتمر العالمي لعام  2014بأن آخر موعد لتقديم
االقتراحات المقترحة المطروحة للتصويت للمؤتمرات العالمية يكون في موعد أقرب من المؤتمر ،أي لمدة أربعة ()4
أشهر قبل المؤتمر").
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 )2التشاور بخصوص المستندات الرئيسية
ثانياً ،لقد قمنا بإنزال هذه األوراق الثالثة في صفحة الويب الخاصة بالمؤتمر والتي نشجعكم على مناقشتها في جمعيتكم
الوطنية وشبكاتكم ثم بعد ذلك مشاركة مساهماتكم:
● مسودة االقتراحات المقترحة المطروحة من المجلس العالمي
● مسودة الخطة اإلستراتيجية للفترة 2020 – 2018
● مسودة القواعد اإلجرائية للمؤتمر العالمي السادس والثالثين
وإننا نضيف هذه المرحلة اإلضافية للتشاور لضمان إتاحة الفرصة للجمعيات الوطنية أن تناقش على أكمل وجه ثم تملي
نفوذها بالنسبة لالقتراحات المطروحة واإلستراتيجية الخاصة بالجمعية العالمية قبل موعد بداية المؤتمر بفترة كافية.
يُرجى تقديم اإلجابات في موعد أقصاه  28فبراير /شباط .2017
 )3حزمة الحجز بالمؤتمر
ثالثاً ،وفي العام الجديد سوف تتسلموا حزمة الحجز بالمؤتمر التي سوف تحتوي على المعلومات العملية التي تحتاجون
إليها لترتيب رحلتكم وتسجيل حضوركم للمؤتمر .وسوف تقدم في هذه الحزمة معلومات عن كيفية التقدم بطلب ألجل
المنح أو المساهمة في تقديم المنح.
آخر موعد للتسجيل  28فبراير  /شباط  2017لذلك تذكروا أن تحجزوا في موعد مبكر!
سوف يتم إرسال المراسلة األولى أيضا ً بالبريد لكل منظمة عضو .ولكن بالنسبة للمراسالت المستقبلية عن المؤتمر
فسوف يتم إرسالها فقط بالبريد اإللكتروني .وإذا كنتم تفضلون الحصول على نسخ ورقية ،يُرجى إرسال رسالة إلكترونية
إلى woco@wagggs.org
ويمكنكم أن تجدوا المزيد عن برنامجنا الخاص باتصاالت المؤتمر عن طريق النقر هنا.
مع أطيب األماني لكم جميعا ً وال أستطيع أن أنتظر ألراكم في الهند في العام المقبل.

نيكوال جرينستد
رئيسة المجلس العالمي
الجمعية العالمية للمرشدات
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