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اللغتان الرسميتان للمنظمة العالمية هما :اإلنجليزية والفرنسية .سوف يعمل المكتب الكشفي العالمي على توفير جميع وثائق المؤتمر
باللغتين .ويسعى المكتب الكشفي العالمي إلى إتاحتها أيضا باللغات العربية والروسية واإلسبانية كلما أمكن ذلك  -وهي لغات العمل
الثالث اإلضافية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.
وفي حالة وجود خالف أو تضارب ينشأ عن تفسير وثيقة المؤتمر هذه أو أي وثيقة رسمية أخرى للمنظمة العالمية ،تكون الغلبة
للنص اإلنجليزي.
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 A-2021تسجيل الجمعيات األعضاء
** تمت الموافقة عليه بالفعل من طرف المؤتمر الكشفي العالمي من خالل إجراءات االقتراع البريدية**

شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

يلخص قرار المؤتمر أدناه القرارات التي اتخذها المؤتمر الكشفي العالمي بشأن العضوية بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية من
خالل إجراءات االقتراع البريدية منذ اجتماعه في 2017

فإن المؤتمر،

يسجل بكل سرور قبول األعضاء التالية أسماؤهم في المنظمة العالمية للحركة الكشفية:
•

اعتبارا من  10يناير 2019
-

•

جمعية الكشافة الوطنية لجمهورية فيتنام االشتراكية

اعتبارا من  9يناير 2020
-

الجمعية الكشفية الوطنية األفغانية

** تمت الموافقة عليه بالفعل من طرف المؤتمر الكشفي العالمي من خالل إجراءات االقتراع البريدية**

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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17

صفحة فارغة بدون محتوى

صفحة  3من
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 B-2021نظام رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 8
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
• تقترح مسودة القرار هذه االستمرار في نظام رسوم االشتراك الحالي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية كما وافق عليه قرار المؤتمر رقم
 2011-02حتى السنة المالية  ،2024_2023مع تفويض اللجنة الكشفية العالمية في إقرار االستمرار بهذا النظام إذا لزم األمر حتى
.2027_2026
• وتمشيا مع المادة الثالثة والعشرين 1-من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،يتطلب إجراء التصويت على مسودة القرار هذه أغلبية
الثلثين.
• وتجدر اإلشارة إلى أن أي تعديالت على مسودة القرار هذا ينبغي أن تتقيد باألحكام الواردة في القواعد /6/1د/6/1 ،ج/6/3 ،ح من قواعد
إجراءات المؤتمر.

فإن المؤتمر،
•
•

•

•

إذ يستذكر قرار المؤتمر  02-2011الذي يحدد رسوما ثابتة لالشتراك في عضوية المنظمة العالمية للحركة الكشفية لجميع
الجمعيات األعضاء للسنوات المالية  2012-2011إلى .2020-2019
يُذكر بالقرار المتخذ باالستفتاء الذي اتخذته الجمعيات األعضاء في أبريل  2020باستمرار نظام رسوم االشتراك الحالي للمنظمة
العالمية للحركة الكشفية للسنة المالية .2021-2020
يعترف بالجهد الذ ي قامت به مجموعة العمل التابعة للجنة الكشفية العالمية؛ بشأن رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة
الكشفية ،في أعقاب المخاوف التي أثارتها الجمعيات األعضاء في المؤتمرات السابقة ،بالنظر فيما ال يقل عن  14نظام رسوم
مختلفة ومشاورات مكثفة.
يدرك األثر الكبير لجائحة كوفيد  19العالمية على العضوية الكشفية واالنكماش االقتصادي في جميع أنحاء العالم.
يرحب بإنشاء "صندوق إعادة تنشيط الكشافة" ،فضال عن استمرار "صندوق رسل السالم" في دعم الجمعيات األعضاء لضمان
استمرار نموها ،وانتعاش العضوية بها.
يقدّر الحاجة الشاملة لتوفير سياق مستقر ويمكن الجمعيات األعضاء من التنبؤ بالتوقعات بشأن رسوم االشتراك السنوية بالمنظمة
العالمية للحركة الكشفية.

يقرر ،تمشيا مع المادة  1-23من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،استمرار تطبيق نظام رسوم االشتراك الحالي بصيغته
المعتمدة من خالل قرار المؤتمر رقم  ،02-2011والرسوم السنوية المجمدة الناتجة عنه لدى الجمعيات األعضاء والمستحقة السداد،
حتى السنة المالية ( 2024-2023بما يشمل هذه السنة).
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية:
 oالمتابعة عن قرب تطور وضع الجمعيات األعضاء من الناحيتين االقتصادية والعضوية الكشفية ،وتقييم ما إذا كان يمكن النظر
في اقتراح نظام معدل لرسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية في المؤتمر الكشفي العالمي .)2024( 43
 oمواصلة تصميم وتقييم نظام رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية الذي تم وضعه في فترة الثالث سنوات -2017
 2020بالنظر إلى الوضع من الناحيتين االقتصادية والعضوية الكشفية بعد الوباء.
التصريح للجنة الكشفية العالمية،
 oفي هذه الحالة التي تقرر فيها أن االستقرار االقتصادي واستقرار العضوية الكشفية لم يتم بلوغه بما فيه الكفاية بحلول وقت
المؤتمر الكشفي العالمي  43باالستمرار في تطبيق نظام رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية الحالي حتى السنة
المالية ( 2027-2026بما يشمل هذه السنة).
يطلب من المكتب الكشفي العالمي:
 oمواصلة وضع خطط موازنة متحفظة ،بما يعكس الواقع المالي العام الذي تواجهه الجمعيات األعضاء.
 oاالستمرار في تقديم الدعم المخصص للجمعيات األعضاء المتأثرة على النحو المنصوص عليه في السياسة المتعلقة بدفع رسوم
االشتراك.
 oمواصلة توفير فرص التمويل للجمعيات األعضاء واستكشاف شراكات جديدة للتمويل.

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية
يتطلب أغلبية الثلثين لصالح الحاضرين والمصوتين

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

-2021ب

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

نظام رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
 .1دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،الفصل  ،8المادة  :23األمور المالية  -نظام رسوم االشتراك السنوي
للجمعيات األعضاء
خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
 .1قرار المؤتمر رقم  :02-2011اعتماد نظام رسوم االشتراك بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية من  2012-2011حتى
( 2020-2019الرجوع إلى وثيقة المؤتمر  10من )2011
 .2سياسة اللجنة الكشفية العالمية بشأن سداد رسوم االشتراك ()2018
 .3إجراء استفتاء مع الجمعيات األعضاء بشأن تأجيل المؤتمر الكشفي العالمي ،42وتمديد قرار المؤتمر  02-2011للسنة
المالية .2021-2020
اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
إذا تم سداد  %100من رسوم االشتراك ،فإن مسودة القرار
هذه ستحقق للمنظمة العالمية للحركة الكشفية دخال سنويا
بقيمة  4,878,169دوالرا أمريكي من السنة2022-2021
المالية حتى .2024-2023

غير متوفر

الموظفون:
العمل المنجز كجزء من القدرات األساسية الحالية لفريق
الخدمات المؤسسية في المكتب الكشفي العالمي.

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
غير متوفر

صفحة  5من
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 C-2021استراتيجية الكشفية  -الخطة العالمية الثالثية 2024-2021
الوثيقة الداعمة :وثيقتا المؤتمر 6أ6 ،ب
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•
•

•

الموافقة على األهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية  2024_2021باعتبارها التوجه االستراتيجي العام لفترة الثالث سنوات
القادمة.
الطلب من اللجنة الكشفية العالمية القادمة وضع اللمسات األخيرة على الخطة الثالثية ونشرها ،مع الوضع بعين االعتبار التقييم النهائي
للموارد والواقع ،فضال عن التوافق مع قرارات المؤتمر ،وإنهاء ذلك في موعد أقصاه  31ديسمبر .2021
الطلب من اللجنة الكشفية العالمية القادمة وضع االستراتيجية الكشفية المقبلة (رؤية ما بعد  )2023من خالل عملية تشاركية تتضمن
الحركة الكشفية.

فإن المؤتمر،
•
•

•
•
•

إذ يستذكر قرار المؤتمر رقم  ،06-2014الذي أقر "رؤية  "2023كاستراتيجية الكشفية حتى عام .2023
إذ يشير إلى قراري المؤتمر  07-2014و 03-2017اللذين اعتمدا الدليل االستراتيجي الشامل للخطط العالمية الثالثية -2014
 2017و.2020-2017
مع األخذ بعين االعتبار خطة " السنة الواحدة" للمنظمة العالمية للحركة الكشفية ،التي تم وضعها لسد الفجوة بين فترة الثالث
سنوات  2020-2017والمؤتمر الكشفي العالمي .42
معربا عن تقديره للتقارير الدقيقة للجنة الكشفية العالمية بما في ذلك استخدام مؤشرات األداء الرئيسية.
النظر في نتائج المناقشات بين الجمعيات األعضاء بشأن مسودة أهداف الخطة العالمية الثالثية  2024-2021خالل الجلسة
المعنية في هذا المؤتمر.

يوافق على مسودة أهداف الخطة العالمية الثالثية ( 2024-2021بصيغتها المعدلة) ،الواردة في وثيقة المؤتمر  6ب ،باعتبارها
التوجه االستراتيجي العام؛ للعمل الذي يتعين القيام به خالل فترة الثالث سنوات األخيرة من االستراتيجية الحالية للكشافة " رؤية
."2023
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية ضمان ما يلي للخطة العالمية الثالثية .2024-2021
 oإجراء تقييم واقعي نهائي لألهداف المقترحة من حيث الموارد المتاحة والمواءمة مع قرارات المؤتمر المعتمدة.
 oالموافقة على الخطة الثالثية النهائية ،ومؤشرات األداء الرئيسية بها لقياس التقدم المحرز ،ووضع إطار عمل تشغيلي لتنفيذ
الخطة.
 oتبادل الصيغة النهائية للخطة الثالثية في موعد أقصاه  31ديسمبر  2021وتقارير اإلنجازات الدورية مع الجمعيات األعضاء.
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية اتخاذ تدابير وإجراءات لضمان المواءمة المستمرة لكل من رؤية  2023والخطة العالمية الثالثية
 2024-2021عبر الحركة الكشفية بالكامل.
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية القادمة وضع االستراتيجية الكشفية التالية (ما بعد رؤية  )2023من خالل عملية تشاركية تضم
الحركة الكشفية ،وضمان وضع اقتراح نهائي للنظر فيه في المؤتمر الكشفي العالمي .)2024(43
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية وضع الخطة العالمية الثالثية  2027-2024للبدء في تنفيذ االستراتيجية الكشفية المقبلة باستخدام
نهج مماثل ،مع دمج الدروس المستفادة خالل هذه العملية.

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

-2021ج

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

استراتيجية الكشفية  -الخطة العالمية الثالثية 2024-2021

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
 .1استراتيجية الكشفية– رؤية 2023
خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
 .1قرار المؤتمر  :06-2014استراتيجية الكشفية – وضع وتنفيذ إطار االستراتيجية الجديدة للمنظمة العالمية للحركة
الكشفية
 .2قرار المؤتمر :03-2017الخطة الثالثية  2020-2017الموافقة على أهداف فترة الثالث سنوات وعملية تحديد الخطة
الثالثية القادمة
اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:

(انظر القسم  4-3من وثيقة المؤتمر  6أ)
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
 186متطوعا
 198مستشارا بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية
هذا هو تقدير الموارد األولي القائم على أساس األهداف المقترحة،
ومن المقرر أن يتم تعديله وفقا للخطة النهائية

الموظفون:
 45-40موظفا متفر ً
غا بدوام كامل على المستوى العالمي
هذا هو تقدير الموارد األولي القائم على أساس األهداف المقترحة،
ومن المقرر أن يتم تعديله وفقا للخطة النهائية

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).

المبلغ التقديري لتنفيذ األهداف المقترحة هو 4٫500٫000
دوالر أمريكي
يتم تقدير هذه التكاليف بناء على التكاليف التشغيلية لمركز
الدعم العالمي للمكتب الكشفي العالمي ،مع مراعاة ما يلي:
• زيادة الحاجة إلى تقديم الخدمات للجمعيات الكشفية
الوطنية بشأن االستدامة ،والحماية من األذى ،وتنمية
الموارد المالية وجمع التمويل وغيرها،
• تخفيض تكاليف السفر مقارنة بفترة الثالث سنوات
الماضية،
• إشراك المزيد من المتطوعين من خالل المشاريع
ومجموعات العمل،
• التحول من الفرق العاملة لمدة ثالث سنوات لصالح
المشاريع قصيرة األجل.

هذا مدرج في إطار الموارد المالية
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 D-2021تعزيز الحماية من األذى في الحركة الكشفية
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 9
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

•

إعالن موقف المؤتمر الكشفي العالمي ضد إساءة معاملة واستغالل الفتية والشباب الراشدين ،وحث جميع الجمعيات األعضاء على
اعتماد الحماية من األذى كقضية ذات أولوية قصوى.
إعطاء األولوية للحاجة إلى تعزيز الدعم المقدم إلى الجمعيات األعضاء في تنفيذ السياسة العالمية للحماية من األذى.

فإن المؤتمر،
-

إذ يعترف بالتقدم الذي تم إحرازه من خالل الموافقة على وتنفيذ قرارات المؤتمر  05-2017 ،07-2002 ،16-1990للتأكيد
على التزام لكشافة العالمية القوي بالحفاظ على الفتية والشباب وحمايتهم من األذى ،واعتماد السياسة العالمية للحماية من األذى.
إذ يعترف بأن الكشافة ،كحركة تمتد لنحو  110أعوام من تمكين الفتية والشباب ،عانت من حاالت تم فيها االعتداء على األطفال.

•

يعلن نيابة عن الحركة الكشفية أننا
 oندين بشدة أي إساءة معاملة أو استغالل للفتية والشباب والراشدين سواء كانت ذات طبيعة جسدية أو لفظية أو عاطفية أو جنسية.
 oنأسف ألن البعض قد أساؤوا استخدام برامج الكشفية كمنصة الرتكاب أعمال اإلساءة الشنيعة ضد الفتية والشباب والراشدين.
 oنشعر بقلق عميق من أي حاالت لسوء المعاملة أو االستغالل ونعتذر بصدق لهؤالء الضحايا.
 oكحركة قائمة على القيم ،نهتم بسالمة ورفاه جميع الضحايا من الفتية والشباب والراشدين.
 oنعرب عن دعم التدابير المتخذة من قبل الجمعيات األعضاء لالضطالع بمسئولياتها األخالقية والقانونية تجاه ضحايا االعتداء.
 oندعو إلى اتخاذ خطوات إيجابية وعاجلة على جميع المستويات ،بما في ذلك التنفيذ الكامل لقرار المؤتمر هذا.

•

يعيد المؤتمر التأكيد على الحاجة الملحة لمواصلة وتعزيز تنفيذ السياسة العالمية للحماية من األذى على جميع مستويات الحركة
الكشفية.
يطلب المؤتمر من اللجنة الكشفية العالمية والمكتب الكشفي العالمي النظر في تنفيذ السياسة العالمية للحماية من األذى كأولوية رئيسة
للجمعيات األعضاء ،ودعم ذلك من خالل:
 oتعزيز الدعم المخصص للجمعيات األعضاء من أجل تحقيق متطلبات قرار المؤتمر هذا ;
 oاستحداث وتجربة ونشر آلية تقييم منتظمة خالل فترة الثالث سنوات  2024-2021لرصد التزام الجمعيات األعضاء بالسياسة
العالمية للحماية من األذى.
 oاستكشاف كيفية تحقيق تنفيذ االلتزام بالسياسة العالمية للحماية من األذى اعتبارا من عام  2025على أفضل وجه مع مراعاة
اللوائح والمتطلبات الوطنية.
 oضمان اإلدماج والتنفيذ الكاملين لدليل الحماية من األذى في جميع األحداث العالمية واإلقليمية واالتصاالت والموارد.
 oتعزيز التنسيق وتبادل أفضل الممارسات بين الجمعيات األعضاء.
يطلب المؤتمر من جميع الجمعيات األعضاء:
 oمعالجة مسألة الحماية من األذى كمسألة ذات أولوية قصوى ،مع االعتراف بأن حماية الفتية والشباب وتنميتهم هي لُبّ المهمة
الكشفية.
 oااللتزام للوصول إلى االمتثال بالسياسة العالمية للحماية من األذى بحلول المؤتمر الكشفي العالمي  ،43واالستفادة الكاملة من
الدعم القوى الذي تقدمه الكشافة العالمية.
 oضمان أن تكون الحماية من األذى جزءا ال يتجزأ بشكل شامل في جميع مجاالت العمل ،وال سيما تعليم جميع األعضاء
والحوكمة واالتصاالت.
 oزيادة وعي الفتية والشباب والراشدين بحقوقهم والتزاماتهم بحماية سالمتهم واإلبالغ عن حاالت اإلساءة واالستغالل المحتملة.

•

•

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

 -2021د

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

تعزيز الحماية من األذى في الحركة الكشفية

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

السياسة العالمية حول الحماية من األذى ()2017
الحفاظ على حماية الكشافين من األذى -ورقة موقف حول حماية الفتية والشباب ()2016
السياسة الكشفية العالمية لبرامج الشباب ()2014
السياسة العالمية للراشدين في الكشفية ()2011
أداة تقييم الدعم العالمي ()2017
استراتيجية المنظمة العالمية للحركة الكشفية لالتصاالت والشراكات االستراتيجية (.)2017

خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
.1
.2
.3
.4

قرار مؤتمر رقم  :16-1990إضفاء الطابع المؤسسي على اتفاقية حقوق الطفل.
قرار المؤتمر رقم  :07-2002حث الجمعيات الكشفية الوطنية والمنظمة العالمية للحركة الكشفية على اعتماد سياسات
الحماية من األذى.
قرار المؤتمر رقم  :05-2017اعتماد وتنفيذ السياسة العالمية للحماية من األذى.
تم تقديم ورقة مفاهيم ح تعزيز نهج المنظمة العالمية للحركة الكشفية في مجال الحماية من األذى إلى اللجنة الكشفية
العالمية في سبتمبر  ،2019والتي سلطت الضوء على ثالثة مجاالت أساسية ،هي القاعدة األساسيّة لوثيقة المؤتمر -9
السياسات والتزام الجمعيات الكشفية الوطنية والتواصل الواضح بخصوص رسائل الحماية من األذى وإدارة األزمات.

اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
فريق مشروع الحماية من األذى المكون من  5متطوعين.

اجتماعان لفريق المشروع لفترة الثالث سنوات (14٫000دوالر
أمريكي)

مستشارو المنظمة العالمية للحركة الكشفية لتقديم الدعم إلى
الجمعيات الكشفية الوطنية لتعزيز القدرات في مجال الحماية من
األذى.

التكاليف المرتبطة بإنشاء واختبار ونشر أداة تقييم لقياس التزام
الجمعيات الكشفية الوطنية (يتم تحديدها الحقا)

الموظفون:

التكاليف المرتبطة بتقديم دعم مستشاري المنظمة العالمية للحركة
الكشفية إلى الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل خدمات المنظمة
العالمية للحركة الكشفية

التعاون مع لجان األخالقيات والدساتير.

مركز الدعم العالمي للمكتب الكشفي العالمي
اثنان من الموظفين بدوام كامل
مراكز الدعم اإلقليمية التابعة للمكتب الكشفي العالمي:
 6موظفين بدوام كامل

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
التعاون مع الشركاء الخارجيين إلنشاء وتجربة ونشر وتقييم آلية
االلتزام

صفحة  9من
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 E-2021استراتيجية مشاركة الشباب
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 10
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

تم تحديد الحاجة إلى استراتيجية مشاركة الشباب من خالل جهود فرق عمل اللجنة الكشفية العالمية حول تطور منتدى الشباب الكشفي
العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي وحجم وفعالية اللجنة الكشفية العالمية ،من التقرير الوارد من وحدة مشاركة الشباب 2020-2017
وفريق مشروع مشاركة الشباب .2021-2020

فإن المؤتمر،
•
•

اعترافًا بمشاركة الشباب كعنصر من عناصر الطرق التربوية األساسية للكشافة.
رجوعًا إلى السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب التي تعطي التوجيه على جميع المستويات لتعزيز مشاركة الشباب تربويًا
ومؤسسيا وفي المجتمع.
تأكيدًا من جديد على العديد من قرارات المؤتمرات (آخرها القرار رقم  )07-2017التي تتعلق بمشاركة الشباب في صنع القرار
الشامل وإشراك الشباب في الوفود المشاركة في المؤتمر الكشفي العالمي.
مالحظًا المشاورات التي أجرتها اثنتان من فرق العمل بخصوص حجم وفعالية اللجنة الكشفية العالمية وتطور منتدى الشباب
الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي خالل فترة الثالث سنوات هذه.
وعيًا بالتقدم المحرز من خالل تنفيذ استراتيجية مشاركة الشباب  2020-2011على النحو المبين في تقاريرها.

يوافق على األهداف الرئيسة الستراتيجية مشاركة الشباب على النحو المبين في وثيقة المؤتمر .10
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية:
 oمواصلة تطوير استراتيجية مشاركة الشباب للفتية عبر الحركة الكشفية وفي جميع جوانب الكشفية (على مستوى الوحدة وعلى
المستويين المؤسسي والمجتمعي) من خالل وضع الخطط واألدوات والتدابير الالزمة من خالل عملية تشاورية واسعة ومتنوعة.
 oمراجعة السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب خالل فترة الثالث سنوات  2024-2021وضمان المواءمة مع وضع
استراتيجية مشاركة الشباب.
 oمواءمة استراتيجية مشاركة الشباب مع االستراتيجية الكشفية المقبلة لتوفير التوجيه للخطط المستقبلية التي تقرر كل ثالث
سنوات.

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

 -2021هـ

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

استراتيجية مشاركة الشباب

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
 .1استراتيجية المنظمة العالمية للحركة الكشفية لمشاركة الشباب (.)2011
 .2السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب (.)2014
خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
 .1قرار المؤتمر  :09-2014اعتماد السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب.
 .2قرارات المؤتمرات ،مثل :القرارات ,04-1996 ,07-1993 ,02-1993 ,05-1973 ,13-1969 ,12-1969
,09-2014 ,08-2011 ,14-2008 ,11-2005 ,06-2002 ,13-1999 ,12-1999 ,11-1999 ,10-1999
 :12-2017 ,07-2017التي تعرض تطور مشاركة الشباب في صنع القرار في الحركة الكشفية منذ عام .1969

اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
فريق مشروع مشاركة الشباب المكون من  4متطوعين

عقد اجتماعين بالحضور الشخصي لفريق المشروع لفترة
ثالث سنوات (11,000دوالر أمريكي)

الموظفون:
المكتب الكشفي العالمي  -مركز الدعم العالمي% 50 :
موظفين بدوام كامل.

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
غير متوفر
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 F-2021تطور منتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 11
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

•
•

للحصول على موافقة المؤتمر الكشفي العالمي لتطوير منتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي إلى "حدث جديد"
تمشيا مع قرار المؤتمر  " 07-2017صنع القرار الشامل -تطوير المؤتمر الكشفي العالمي ومنتدى الشباب الكشفي العالمي " وورقة
المفاهيم التي وضعها فريق العمل.
وتجدر اإلشارة إلى أنه لن تكون هناك حاجة إلى تعديالت دستورية في عام  2021لتطور شكل انعقاد الحدثين.
ال توجد وظائف حالية للمؤتمر الكشفي العالمي تحتاج إلى تعديل أو إزالة.

فإن المؤتمر،
•
•

•

إذ يالحظ قرارات المؤتمرات  24-1990و 24-1993و 12-2005و 07-2017التي دعت إلى استخدام طرق أكثر شموال في
المؤتمرات الكشفية العالمية.
يعيد التأكيد على العديد من قرارات المؤتمرات (آخرها  )07-2017التي تتعلق بمشاركة الشباب في صنع القرار الشامل وإشراك
الشباب في الوفود إلى المؤتمرات الكشفية العالمية.
يكرر العديد من قرارات المؤتمرات (آخرها 14-2008و  )07-2017التي سلطت الضوء على الطبيعة االنتقالية والمؤقتة لنظام
المستشارين الشباب ومنتدى الشباب الكشفي العالمي في عملية صنع القرار في المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
يعترف بالتقدم المحرز في ضمان مشاركة أكبر للشباب في عملية صنع القرار في المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،بما في ذلك
االبتكارات في برنامج وهيكل هذا المؤتمر الكشفي العالمي لدعم وتعزيز قيم الشفافية والشمولية وتبادل الممارسات الجيدة.
يعترف ب المشاورات العالمية الواسعة النطاق التي أجريت في وضع االقتراح المقدم في وثيقة المؤتمر رقم .11

يعتمد المؤتمر االقتراح والمبادئ الخاصة بـ "الحدث الجديد" الموضحة في وثيقة المؤتمر  11لتحقيق مؤتمر كشفي عالمي أكثر شموال
ومشاركة.
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية:
 oضمان استخدام هذه المبادئ كأساس لعقد وتنظيم "الحدث الجديد" في عام  ،2024والذي سوف يحول الشكل الحالي لمنتدى
الشباب الكشفي العالمي ليصبح أساسا للبناء عليه ويتم توحيده ليشكل تجربة قوية للمؤتمر الكشفي العالمي تستهدف تمكين الشباب.
 oضمان آليات ومساحة كاف ية إلشراك الشباب بشكل فعال وهادف وتمثيل أكبر للشباب في عمليات الحوكمة باإلضافة إلى القيادة
وتخطيط البرامج والتنفيذ والتقييم ووضع العناصر التربوية بشأن "الحدث الجديد".
 oمتابعة ورصد وتقييم جودة وفعالية وتأثير هذه التدابير لضمان التحسين المستمر للممارسات لتوسيع وحماية مساحات الشباب في
"الحدث الجديد" ضمن مهام الحوكمة.
تنطلق اللجنة الكشفية العالمية من قرار المؤتمر  08-1998المتعلق بتنسيق وتنظيم وأساليب وطرق عمل المؤتمر الكشفي العالمي
للتمكن من تطوير "الحدث الجديد".

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

صفحة

12

من

17

وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

 -2021و

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

تطور منتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
.1
.2
.3

.4

السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب (.)2014
استراتيجية مشاركة الشباب (.)2011
الدليل وقواعد إجراءات منتدى الشباب الكشفي العالمي ،بما في ذلك النظام العالمي للمستشارين الشباب (.)2021
قواعد اإلجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي (.)2021

خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
.1
.2
.3

.4

قرارات المؤتمرات  24-1990و 24-1993و :12-2005تشجيع المشاركة الفاعلة واستخدام أساليب وطرق العمل خالل
المؤتمر الكشفي العالمي.
قرارات المؤتمرات  11-1999و 11-2005و 15-2008و :11-2009فيما يتعلق بمنتدى الشباب الكشفي العالمي ،بما في ذلك
طابعه االنتقالي وضمان النظر في آرائه.
قرارات المؤتمرات  06-2002و 11-2005و 14-2008و :07-2017التأكيد على أهمية مشاركة الشباب في صنع القرار وحث
جميع المستويات على اتخاذ إجراءات في هذا المجال.
التقرير النهائي من فريق العمل المعني بتطور منتدى الشباب الكشفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي

اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
سيتم تضمين المزيد من التطوير لـ "الحدث الجديد" في فريق
التخطيط الذي عينته اللجنة الكشفية العالمية وبدعم من المضيف.

الموظفون:
يتم إنجاز العمل كجزء من القدرات األساسية الحالية لفريق األحداث
العالمية في المكتب الكشفي العالمي
موظفو المكتب الكشفي العالمي المكلفون بدعم "الحدث الجديد"

بما أن مسودة القرار هذه تتعلق بحدث كشفي عالمي ،فإن
التكاليف سيتم تحملها وفقا لمذكرة التفاهم بين المنظمة العالمية
للحركة الكشفية والمضيف.
من المتوقع أن يكون لتنسيق "الحدث الجديد" تأثير إيجابي في
هيكل التكلفة للمضيف ،مقارنة بتنظيم حدثين منفصلين.

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
غير متوفر

صفحة  13من

17

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 G-2021نظام المستشارين الشباب ومشاركة الشباب في صنع القرار
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 10
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

بالنظر إلى الحاجة إلى التحسين المستمر لمشاركة الشباب في صنع القرار واالعتراف بالطابع االنتقالي للنظام العالمي للمستشارين
الشباب ،يهدف هذا القرار إلى تعزيز مشاركة الشباب على جميع المستويات.

فإن المؤتمر،
-

•
•

•

إذ يستذكر قرارات المؤتمرات (آخرها  14-2008و ) 07-2017التي تسلط الضوء على الطبيعة االنتقالية والمؤقتة لمنتدى
الشباب الكشفي العالمي والنظام العالمي للمستشارين الشباب في عمليات صنع القرار في المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
يعرب عن التقدير للتقدم المحرز في مشاركة الشباب في صنع القرار على مدى العقود الماضية ،وال سيما نجاح النظام العالمي
للمستشارين الشباب كإجراء انتقالي ،على النحو المبين في وثيقة المؤتمر  ،10واستعداد الحركة الكشفية لتسريع التقدم في
مشاركة الشباب في صنع القرار إلنهاء هذا اإلجراء االنتقالي.
بالنظر في قرار المؤتمر  ، 11-2017ومعربا عن الحاجة إلى وجود اللجنة الكشفية العالمية األكثر فعالية ،وإبراز أهمية تنوعها
لضمان اضطالعها بمسئولياتها بأكبر قدر ممكن من الجودة.
يعترف بالحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لمواصلة تعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار وضمان عدم ضياع التقدم المحرز
في الماضي.
يشير إلى نية اللجنة الكشفية العالمية وقف النظام العالمي للمستشارين الشباب في نهاية فترة الثالث سنوات  ،2024_2021على
النحو المبين في وثيقة المؤتمر  ، 10بهدف ضمان وزيادة تعزيز مشاركة الشباب في عضوية اللجنة الكشفية العالمية وهياكلها
الفرعية.

يشجع المؤتمر استمرار أنظمة المستشارين الشباب االنتقالية الموجودة على المستوى اإلقليمي حتى يحين الوقت الذي تتحقق فيه
أهدافه.
يطلب المؤتمر من الجمعيات األعضاء:
 oاالعتراف بمسئوليتها المهمة تجاه مشاركة الشباب باعتبارها الكيانات الوحيدة التي ترشح المرشحين للجان الكشفية العالمية
واإلقليمية.
 oالتحديد بشكل استباقي وترشيح ودعم الشباب المناسبين الذين يمكنهم العمل في اللجان الكشفية العالمية واإلقليمية.
 oاتخاذ إجراءات لضمان مشاركة الشباب في صنع القرار على جميع المستويات في هياكلها.
 oإشراك الشباب في وفودها التي تحضر المؤتمر الكشفي العالمي.
يطلب المؤتمر من اللجنة الكشفية العالمية تطبيق اإلجراءات التالية لتعزيز مشاركة الشباب في صنع القرار في اللجنة الكشفية
العالمية:
 oمواصلة إشراك الشباب دون سن  30عاما في جميع لجانها الدائمة وإطارها التشغيلي.
 oاقتراح تعديل قواعد اإلجراءات للمؤتمرات الكشفية العالمية في المستقبل ،للسماح بموعد نهائي ممتد لتعزيز تنوع خبرات
المرشحين.
 oتقديم تقرير بحلول ديسمبر  2022يتضمن توصيات بشأن تحديد المعوقات الهيكلية التي تعوق مشاركة الشباب في الكشافة
العالمية والتغلب عليها.
 oإنشاء وتعزيز "عقد اجتماعي" مفتوح للتوقيع من جانب الجمعيات األعضاء التي تلزم نفسها بتحديد وترشيح الشباب الذين تقل
أعمارهم عن  30عاما للجان الكشفية العالمية و/أو اإلقليمية.
 oدعم تقديم التدريب للشباب الذين تقل أعمارهم عن  30عاما المهتمين بالحصول على منصب قيادي في الهياكل الوطنية
واإلقليمية والعالمية.
 oيطلب من اللجنة الكشفية العالمية رصد وضع مشاركة الشباب في صنع القرار واتخاذ المزيد من اإلجراءات على النحو المبين
في الفصل  3.3من وثيقة المؤتمر  ،10إذا كانت النتائج غير مرضية.

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

صفحة

14

من

17

وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات
أساسية

 -2021ز

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

نظام المستشارين الشباب ومشاركة الشباب في صنع القرار

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
.1
.2
.3
.4
.5

.6

استراتيجية المنظمة العالمية للحركة الكشفية لمشاركة الشباب (.)2011
السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب (.)2014
الدليل والنظام الداخلي لمنتدى الشباب الكشفي العالمي ( ،)2021وال سيما النظام العالمي للمستشارين الشباب (المزيد من
التفاصيل في القسم  3.3من وثيقة المؤتمر .)10
قواعد اإلجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي (.)2021
دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،الفصل  4المادة  :10وظائف المؤتمر الكشفي العالمي.
دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،الفصل  5المادة  :13تشكيل اللجنة الكشفية العالمية.

خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
.1
.2
.3
.4

.5

قرارات المؤتمرات  11-1999و14-2008و  :07-2017تسليط الضوء على الطبيعة االنتقالية والمؤقتة لمنتدى الشباب الكشفي
العالمي والنظام العالمي للمستشارين الشباب.
قرارات المؤتمرات  13-1969و15-1988و  06-2002و :07-2017تشجيع إشراك الشباب في الوفود المشاركة في المؤتمر
الكشفي العالمي.
قرارات المؤتمرات  25-1993و 06-2002و 06-2008و14-2008و  :11-2017تشجيع ترشيح المرشحين الشباب والتعبير
عن الحاجة إلى أن يكون وجودهم في اللجنة الكشفية العالمية أكثر فعالية.
قرار المؤتمر  :12-2017مراجعة دور المستشارين الشباب في اللجنة الكشفية العالمية.
قرارات المؤتمرات ،مثل :القرارات ,10-1999 ,04-1996 ,07-1993 ,02-1993 ,05-1973 ,13-1969 ,12-1969
:12-2017 ,07-2017 ,09-2014 ,08-2011 ,14-2008 ,11-2005 ,06-2002 ,13-1999 ,12-1999 ,11-1999
التي تعرض تطور مشاركة الشباب في صنع القرار في الحركة الكشفية منذ عام .1969

اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة

المتطوعون:
فريق المشروع المكون من  4متطوعين لوضع التقرير ودعم
العناصر األخرى القابلة للتنفيذ.

ال تكاليف مالية مقدرة في فترة الثالث سنوات القادمة

الموظفون:
المكتب الكشفي العالمي  -مركز الدعم العالمي % 50 :موظفين
بدوام كامل.

الموارد الخارجية (الخبراء والمستشارون ،إلخ:).
غير متوفر

صفحة  15من

17

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 H-2021تعزيز االستدامة البيئية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية
الوثيقة الداعمة :وثيقة المؤتمر 12
شرح موجز أو مسوغ لمسودة القرار:
•

أزمة المناخ العالمية تحتاج إلى معالجة وإجراءات منسقة من قبل الكشافة في جميع أنحاء العالم من خالل:
 oتعزيز العرض التربوي للكشافة بخصوص حماية البيئة.
 oتعزيز الممارسات واللوائح الداخلية للقيام باألنشطة والفعاليات الكشفية بطريقة مستدامة.
لقد تزايدت الحاجة إلى االستدامة باطراد كأولوية للحركة الكشفية على مدى السنوات الماضية ،مع إدراك قيادة المنظمة العالمية للحركة
الكشفية بالحاجة إلى تلبية هذا الطلب من خالل وضعه كواحد من األولويات الرئيسة التي تحتاج للمضي قدما فيها.

•

فإن المؤتمر،
•

•

إذ يعيد التأكيد على التزام المنظمة العالمية للحركة الكشفية ،والحاجة الملحة للعمل المنسق كحركة شبابية عالمية ،لحماية
بيئتنا من خالل اتخاذ إجراءات بشأن أهداف التنمية المستدامة ال  17ومؤشراتها  93المتعلقة بالبيئة.
يعترف بقرارات المؤتمرات  20-2005و 25-2008و 10-2017التي تطالب بتعزيز التربية البيئية ،وتنظيم الفعاليات
الكشفية المستدامة ،وتقديم الدعم والتوجيه لمضيفي الفعاليات بشأن تدابير االستدامة هذه ،والتحقيق في األثر البيئي
والبصمة الكربونية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.
يقر بنتائج وتوصيات تقرير األثر البيئي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.
يرحب بزيادة التركيز التربوي على التربية البيئية من خالل إطالق مبادرة قبيلة األرض.
يعترف بالجهد المستمر والقيم من الجمعيات األعضاء في جميع أنحاء العالم لمعالجة االستدامة البيئية.

يطلب المؤتمر من الجمعيات األعضاء:
 oضمان دمج التربية البيئية بشكل أفضل في برامج الشباب الوطنية ،باستخدام قبيلة األرض أو غيرها من المبادرات العالمية
والوطنية.
 oااللتزام بدليل المنظمة العالمية للحركة الكشفية لتنظيم األحداث المستدامة كأداة لجعل األحداث واالجتماعات أكثر مالءمة
للبيئة.
 oتطوير الشراكات لتعزيز مناهجها التربوية والتعليمية والمؤسسية الوطنية لالستدامة البيئية.
يطلب المؤتمر من اللجنة الكشفية العالمية والمكتب الكشفي العالمي:
 oالتأكد من تقديم التربية البيئية الخاصة بالكشافة العالمية من خالل مبادرة قبيلة األرض والترويج لها وتنفيذها وخضوعها
للتحسين المستمر.
 oاستحداث نظام لرصد األثر البيئي ألنشطة الكشافة العالمية.
 oوضع استراتيجية للتأثير المناخي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية مع خطط عمل واضحة وأهداف قابلة للقياس ،كما هو
موضح في وثيقة المؤتمر  12ومع مراعاة التعليقات المقدمة من الجمعيات األعضاء في المؤتمر الكشفي العالمي  ،42بهدف
تعزيز ممارسات االستدامة البيئية بشكل كبير نحو تحقيق الحياد المناخي ألنشطة المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
 oتعزيز اإلطار واآلليات القائمة (مثل أداة تقييم الدعم العالمي ،ودليل األحداث ،واعتماد مركز التميز الكشفي للطبيعة والبيئة)
لضمان تعميم االستدامة البيئية عبر الحركة الكشفية.
 oدعم مضيفي الفعاليات الكشفية العالمية واإلقليمية لتعزيز تنظيم الفعاليات المستدامة بيئيا.
 oتعزيز الشراكات العالمية في مجال االستدامة البيئية لدعم التدابير المبينة أعاله.
 oضمان التركيز على االستدامة البيئية عند تطوير االستراتيجية الكشفية القادمة.

مقترح من :اللجنة الكشفية العالمية

الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

صفحة

16

من

17

وثيقة معلومات أساسية

مسودة قرار
معلومات أساسية

 -2021ح

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:

تعزيز االستدامة البيئية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية

مقترح من:

اللجنة الكشفية العالمية

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو القضايا التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات الكشفية الوطنية:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

السياسة الكشفية العالمية لبرامج الشباب ()2014
أداة تقييم الدعم العالمي ()2017
إرشادات المنظمة العالمية للحركة الكشفية الستضافة المخيم الكشفي العالمي ()2016
دليل المنظمة العالمية للحركة الكشفية الستضافة لقاء الجوالة العالمي ()2017
الدليل اإلرشادي لالستدامة للجنة الكشفية العالمية ()2015
الدليل اإلرشادي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية حول أحداث التنمية المستدامة ()2021
عملية اعتماد مركز التميز الكشفي للطبيعة والبيئة

خلفية تاريخية
القرارات أو المقررات أو المقترحات التاريخية التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
.1
.2
.3

.4

قرارات المؤتمرات  06-1988و 11-1993و 18-2005و 22-2008و :10-2017إنشاء وتعزيز وتنفيذ التربية البيئية في
الكشافة.
قرارات المؤتمرات  13-1990و 12-1993و 20-2005و :10-2017الحث على حماية البيئة من خالل جميع مستويات الحركة
الكشفية.
قرارات المؤتمرات  20-2005و 25-2008و :10-2017الدعوة إلى أهمية استدامة األحداث الكشفية العالمية.
تقرير المنظمة العالمية للحركة الكشفية عن األثر البيئي

اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة
المتطوعون:
فريق مشروع قبيلة األرض المكون من  12متطوعا.
فريق المشروع من  4متطوعين لوضع استراتيجية المنظمة
العالمية للحركة الكشفية لألثر المناخي.
 6من مستشاري المنظمة العالمية للحركة الكشفية لتقديم الدعم إلى
الجمعيات الكشفية الوطنية في مجال التربية البيئية واالستدامة

مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها ( 20٫000دوالر أمريكي)

تم دمج دعم الموظفين لقبيلة األرض واألحداث العالمية في مسودة
الخطة الثالثية 2024-2021

دعم المضيفين في االلتزام بدليل اإلرشادات للمنظمة العالمية
للحركة الكشفية حول االستدامة ( 5,000دوالر أمريكي)

الموظفون:

خبرة الموظفين المتخصصين ( 0٫5موظفين بدوام كامل) لتنسيق
وضع استراتيجية المنظمة العالمية للحركة الكشفية لألثر المناخي

الموارد الخارجية (الخبراء والمستشارون ،إلخ:).
التعاون مع مؤسسة استشارية بشأن وضع استراتيجية األثر
المناخي.

التكاليف المرتبطة بتعزيز وتقديم مستشاري المنظمة العالمية
للحركة الكشفية الدعم إلى الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل
خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية ( 5,000دوالر أمريكي)

تكاليف تنفيذ استراتيجية األثر المناخي (مثل قياس البصمة
الكربونية وآليات تعويض الكربون باإلضافة إلى تدابير التخفيف
من اآلثار األخرى)
(ال تشمل الموازنات اإلقليمية للتنفيذ والتدريب)

التعاون مع شركاء مثل برنامج األمم المتحدة للبيئة ،والصندوق
العالمي للطبيعة ،ومنظمة  ،Solafricaومنظمة األغذية
والزراعة ،واالتحاد العالمي للشباب واألمم المتحدة (.)YUNGA

صفحة  17من
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الوثيقة ٤أ مسودة القرارات المقترحة من اللجنة الكشفية العالمية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

