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مسودة القرارات المقترحة
من الجمعيات األعضاء
اللجنة الكشفية العالمية

مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
اللجنة الكشفية العالمية
قام المكتب الكشفي العالمي بتجميع جميع مسودات القرارات
المقترحة من قبل الجمعيات األعضاء لدراستها في المؤتمر
الكشفي العالمي  )2021( 42والتي أقرتها لجنة القرارات التابعة
للمؤتمر الكشفي العالمي.

مقترح المؤتمر:

مسودة القرارات

جهة االتصال:

لجنة القرارات
resolutions@scout.org

تم تضمين شرح موجز ونص مسودة القرار على النحو الذي اقترحته الجمعيات األعضاء ومعلومات أساسية أعدها المكتب الكشفي
العالمي في وثيقة المؤتمر هذه .وذلك لتزويد الجمعية العضو بالمعلومات المطلوبة لتسهيل المناقشات قبل أن يتخذ المؤتمر القرار
أثناء جلسة التصويت المعنية .ويمكن االطالع على تفاصيل الفرص ال ُمتاحة قبل المشاركة وعملية اقتراح التعديالت على الرابط
التالي.scoutconference.org/draft-resolutions :

قائمة المحتويات
 I -2021األحداث الكشفية في العالم الحديث 2 ..................................................................................................
 J-2021القيادة في السالم 4 ........................................................................................................................

اللغات

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 ٤ب  -مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 I-2021األحداث الكشفية في العالم الحديث
شرح موجز أو تبرير مختصر لمسودة القرار:
تشعر الجمعيات األعضاء في مصر وجمهورية كوريا وباراجواي وبولندا والبرتغال وهولندا بالقلق إزاء احتمالية
استضافة األحداث الكشفية الكبرى إذا لم يكن لدى الحركة الكشفية نظرة على ما يتطلب العصر الحديث من هذه األنواع
من األحداث .نعتقد أن اللجنة الكشفية العالمية يجب أن تحقق في هذا األمر وتجد طرقًا للحفاظ على جاذبية استضافة مثل
هذه األحداث حتى تتمكن جميع الجمعيات األعضاء من دعوة العالم بثقة إلى بلدانها.
تنبع مخاوفنا من التعقيد المتزايد والتكا ليف المرتبطة بتنظيم األحداث الكشفية بشكل عام وكذلك من التجارب المتعلقة على
وجه التحديد بجائحة كوفيد .19-

•

•

فإن المؤتمر،
•

تقديراً للجهود المخلصة التي تبذلها الجمعيات األعضاء التي تستضيف األحداث والفعاليات الكشفية العالمية أو اإلقليمية
في الماضي والحاضر والمستقبل،
وإذ يدرك الطبيعة المعقدة لتنظيم األحداث والفعاليات الكشفية في العالم الحديث،
وإدراكا ً للحجم المتزايد لألحداث والفعاليات الكشفية العالمية واإلقليمية،
وإدرا ًكا كذلك للتكاليف المتزايدة للمشاركة في األحداث الكشفية،
وإدرا ًكا كذلك للمخاطر متعددة األوجه التي يواجها كل من المضيفين والجمعيات األعضاء المشاركة عند تنظيم
األحداث الكشفية أو المشاركة فيها،
والقلق من استمرار القيود المفروضة على السفر الدولي بسبب جائحة كوفيد،19-
وإذ يشير كذلك إلى الزيادة المتوقعة في الفحص العام الذي سيواجه مضيفو الحدث في فترة ما بعد كوفيد19-
وإذ يالحظ االستعداد الالزم لمواجهة االضطرابات اإلقليمية أو العالمية في المستقبل،
ومؤكدا على الحاجة إلى مشاركة مخاطر تنظيم الفعاليات الكشفية المرتبطة باالضطرابات المذكورة أعاله،

يطلب من اللجنة الكشفية العالمية:
 oتقديم إرشادات لمضيفي األحداث الكشفية حول كيفية التصرف في حالة حدوث اضطرابات كبيرة غير متوقعة في
االستعدادات لحدث كشفي ،مثل ،على سبيل المثال ال الحصر ،التأجيل أو اإللغاء؛
 oإعداد مجموعة من األدوات المقترحة (الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية وما إلى ذلك) إلدارة هذه االضطرابات
والتخفيف من حدتها ،بهدف ضمان االستقرار المالي لكل من الجمعيات األعضاء المضيفة والمشاركة؛
 oالسعي لمزيد من االستعدادات لألحداث والفعاليات الكشفية للعقد القادم مع االخذ بعين االعتبار التركيز العالمي
المتجدد على الصحة العامة؛
 oاستكشاف طرق للتأكد من أن المخاطر ،المالية وغيرها ،يمكن تقاسمها بشكل منصف بين الجمعيات األعضاء
المضيفة والمشاركة.

مقترح من :هولندا
مدعوم من جانب :مصر ،جمهورية كوريا ،باراجواي ،بولندا ،البرتغال

الوثيقة ٤ب  -مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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وثيقة معلومات أساسية
مسودة قرار
معلومات أساسية

I -2021

من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:
مقترح من:

األحداث الكشفية في العالم الحديث
هولندا

اآلثار المترتبة على السياسات
تؤثر مسودة القرار هذه في السياسات أو األمور التالية في المنظمة العالمية للحركة الكشفية /الجمعيات األعضاء:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

عمليات المكتب الكشفي العالمي وسياساته وإجراءاته
اجتماعات وسياسات وإجراءات اللجنة الكشفية العالمية
سياسات وإرشادات األحداث والفعاليات الكشفية العالمية واإلقليمية
إرشادات المنظمة العالمية للحركة الكشفية الستضافة المخيم الكشفي العالمي ()2016
إرشادات المنظمة العالمية للحركة الكشفية الستضافة لقاء الجوالة العالمي ()2017
إرشادات المنظمة العالمية للحركة الكشفية حول أحداث التنمية المستدامة ()2021
سياسات وإجراءات الجمعيات األعضاء

خلفية تاريخية
المخرجات أو القرارات أو المقترحات السابقة التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
 .1قرارات المؤتمر 14-2017 :تقديم طلبات االستضافة لألحداث المستقبلية  -قواعد السلوك  17-2014 ،إجراءات
التأشيرات واألحداث الكشفية العالمية  25-2008 ،تقديم طلبات االستضافة لألحداث الكشفية العالمية  17-2005 ،نظام
الرسوم لألحداث العالمية  16-2005 ،رسوم األحداث العالمية واإلقليمية  15-2005 ،تكلفة األحداث العالمية ،
 14-2005اإلشراف على األحداث العالمية  11-1996 ،تكاليف األحداث العالمية  20-1993 ،الدعوات الستضافة
األحداث العالمية  23-1990 ،المشاركة في األحداث العالمية  08-1990 ،المشاركة في األحداث العالمية
اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة
المتطوعون:
فريق المشروع المكون من  3إلى  5متطوعين لوضع
المقترحات ،بالتشاور مع مضيفي األحداث الكشفية العالمية
واإلقليمية الحالية والمستقبلية
الموظفون:
موظفو المكتب الكشفي العالمي المكلفون بدعم األحداث
العالمية

عقد اجتماعين وجاهيين لفريق المشروع للفترة الثالثية
(14000دوالر أمريكي)
من المتوقع أن يتم التعامل مع جميع األعمال األخرى من
خالل التفاعل عبر اإلنترنت .يرجي مالحظة أنه من المحتمل
أن تكون هذه االجتماعات مرتبطة من الناحية التشغيلية
بمسودة األهداف ذات الصلة أرقام  13/2و 14/2بشأن
األحداث العالمية في الخطة الثالثية العالمية .2024-2021

الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
غير متوفر
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الوثيقة ٤ب  -مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

J-2021

القيادة في السالم

شرح موجز أو تبرير مختصر لمسودة القرار:
الحركة الكشفية ملتزمة بوعد السالم .إنها تجمع الناس معًا لتعزيز الحوار عبر الثقافات واألديان واألجيال .من خالل
الطرق التربوية ،ت ُ ّمكن الشباب من أن يكونوا قادة من أجل السالم في مجتمعاتهم ،وإحداث تأثير إيجابي وبناء عالم أفضل.
السالم عملية دائمة تتطلب جهدًا متواصل واهتما ًما مستمر .لتحسين مساهمة الكشافة باستمرار ،نحتاج إلى فهم السالم
بمعناه الواسع وتعزيز دور الكشافة في بناء مجتمعات سلمية وشاملة .تعد أجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن
ضرورية لضمان أن الحركة الكشفية ليست مرتبطة فقط بالحوار العالمي حول السالم ،بل تظل معنية به أيضًا.

•
•

فإن المؤتمر،
-

•
•

•
•

تأكيدًا على وعد الحركة الكشفية بالسالم من خالل مسئوليتها كحركة شبابية تربوية رائدة على مستوى العالم،
وتذكيرا بقرارات المؤتمرات أرقام  1988-8و ،2005-23و ،2008-28و ،2011-16و،2014-13 ،2014-12
و ،2017-8وعلى وجه الخصوص االعتراف باألثر السابق لقرار المؤتمر رقم " ،2011-16الشباب والسالم واألمن
في العالقات الخارجية كأساس رئيسي لتطوير قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  2250بشأن الشباب
والسالم واألمن،
وإذ يقر قرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم  1325والقرارات الالحقة بشأن المرأة والسالم واألمن ،ورقم
 2250و 2419و 2535بشأن الشباب والسالم واألمن،
ويقر توصيات الدراسة المرحلية المعنون "السالم المفقود" كمبدأ توجيهي مفيد لتنفيذ أجندة األمم المتحدة للشباب
والسالم واألمن،
ومؤكدا على أن السالم هو عملية دائمة لبناء مجتمعات شاملة ،والتي تتطلب جهدًا متواصل واهتما ًما مستمر ،وأن
دورا مه ًما في تدعيم الشباب كبناة للسالم في مجتمعاتهم،
الحركة الكشفية تلعب ً

ومعربا عن دعمه الكامل لألهداف المنصوص عليها في أجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن؛
يطلب من اللجنة الكشفية العالمية تعزيز دور الكشافة في تنفيذ أجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن ،من خالل:
 oتوفير التوجيه للجمعيات األعضاء لتحديد وتعزيز جهودها المتعلقة بأجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن؛
 oتقييم أثر برامج تعلم السالم للكشافة العالمية على قدرة الشباب على المساهمة في خلق مجتمعات شاملة ومسالمة؛
 oزيادة ف هم مساهمة الحركة الكشفية وتأثيرها فيما يتعلق بالسالم من خالل إقامة شراكات مع األوساط األكاديمية
والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية الدولية؛
 oتطوير أدوات بالتعاون مع الشركاء ،أو بشكل مستقل ،لتنفيذ األجزاء ذات الصلة من أجندة األمم المتحدة للشباب
والسال م واألمن على المستويين المحلي والوطني لتعزيز دور الكشافة كأبطال للسالم ومشاركة الشباب في المجتمع؛
 oالنظر في عقد حدث كشفي عالمي لتعزيز دور الكشافة في بناء السالم.
 oالمشاركة بنشاط في إجراءات السياسات المتعلقة بالشباب والسالم واألمن من خالل جهود العالقات الخارجية؛
حث الجمعيات األعضاء بقوة على لعب دور نشط في تطوير أجندة األمم المتحدة للشباب والسالم واألمن على المستوى
الوطني ،وفي عرض مساهمة الكشافة في المجتمعات السلمية والشاملة؛
تشجيع الجمعيات األعضاء على تعزيز بُعد السالم في البرامج واألنشطة التربوية من خالل تطبيق مواد تعليمية عن السالم
(بما في ذلك الحوار من أجل السالم).

مقترح من :السويد
بدعم من :األرجنتين ،النمسا ،أذربيجان ،بلجيكا ،بوروندي ،كمبوديا ،كندا ،جمهورية الكونغو الديمقراطية ،الدنمارك ،فنلندا،
غامبيا ،هندوراس ،إسرائيل ،ليختنشتاين ،ميانمار ،نيوزيلندا ،النيجر ،البرتغال ،رواندا ،تونس ،أوكرانيا ،أوروجواي

الوثيقة ٤ب  -مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -
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مسودة قرار
معلومات أساسية

J -2021

وثيقة معلومات أساسية
من إعداد المكتب الكشفي العالمي
عنوان مسودة القرار:
مقترح من:

القيادة في السالم
السويد

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

عمليات المكتب الكشفي العالمي وسياساته وإجراءاته
اجتماعات وسياسات وإجراءات اللجنة الكشفية العالمية
سياسات وإرشادات األحداث والفعاليات الكشفية العالمية واإلقليمية
إطار عالم أفضل للمنظمة العالمية للحركة الكشفية
سياسات وإجراءات الجمعيات األعضاء

خلفية تاريخية
المخرجات أو القرارات أو المقترحات السابقة التالية تكون ذات صلة عند النظر في مسودة القرار هذه:
 .1قرارات المؤتمر على النحو المذكور في مشروع القرار 2030 08-2017 :جدول أعمال التنمية المستدامة-2014 ،
 13تعليم السالم في الكشافة 2014 ،الكشافة وحقوق اإلنسان 16-2011 ،الشباب والسالم واألمن في العالقات
الخارجية 28-2008 ،العالقات الخارجية في الكشافة 23-2005 ،الشراكة مع األمم المتحدة 08-1988 ،اإلعالن
العالمي لحقوق اإلنسان
 .2قرارات المؤتمر األخرى ذات الصلة بشأن مشروع القرار 20-2008 :التعليم من أجل السالم 18-1999 ،السنة
الدولية لثقافة السالم 13-1996 ،السالم 15-1990 ،اليوم العالمي للسالم 07-1988 ،التربية من أجل السالم والتفاهم
اإلنساني 05-1985 ،السالم والتفاهم اإلنساني 04-1983 ،تعليم السالم 19-1977 ،ميثاق حقوق اإلنسان
" .3السالم المفقود“ دراسة نشرتها األمم المتحدة كما هو مذكور في مسودة القرار
اآلثار المترتبة على الموارد
لتنفيذ مسودة القرار بنجاح ،ستكون هناك حاجة إلى الموارد المقدرة التالية:
الموارد المالية

الموارد البشريّة
المتطوعون:
المتطوعون ومستشارو المنظمة العالمية للحركة الكشفية الداعمين
إلطار عمل عالم أفضل

ال توجد تكاليف مالية مقدرة في فترة الثالث
سنوات القادمة

ممثلو الشباب بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية
الموظفون:
موظفو المكتب الكشفي العالمي المكلفون بدعم إطار عالم أفضل
الموارد الخارجية (الخبراء والمدربون والمستشارون ،إلخ:).
التعاون مع الشركاء الحاليين فيما يتعلق ببناء السالم
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الوثيقة ٤ب  -مسودة القرارات المقترحة من الجمعيات األعضاء
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

