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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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المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

وامتثاال لقواعد اإلجراءات للمؤتمر الكشفي العالمي الـ ،٤٢تشكلت لجنة القرارات بغرض إسداء المشورة ومساعدة الجمعيات
األعضاء واللج نة الكشفية العالمية والمؤتمر الكشفي العالمي (يشار إليه فيما يلي باسم "المؤتمر") بشأن القضايا المتعلقة بتسليم
مسودات القرارات والتعديالت والقرارات العاجلة.

أ .التشكيل
 .1تتشكل لجنة القرارات من ستة أعضاء ٬يعينون وفقا للقاعدة / 3هـ من قواعد اإلجراءات.
وتستمر مهام اللجنة من لحظة التعيين حتى اختتام المؤتمر رسميا.
 .2تنتخب لجنة القرارات باألغلبية البسيطة رئيسا من ضمن أعضائها.

ب .المهام
تتولي لجنة القرارات القيام بالمهام التالية:
 .1تقديم الدعم للجمعيات األعضاء في صياغة مسودة القرارات والتعديالت ،وتيسير المناقشة بشأنها قبل المؤتمر وأثناءه
أ) مساعدة الجمعيات األعضاء في صياغة القرارات لضمان اتفاق مسودة القرارات
والتعديالت والقرارات العاجلة مع التوجيهات الخاصة بالقرارات والتعديالت.
ب) تشجيع النقاش والجدل؛ ال سيما من خالل تجهيزات المناقشة عبر اإلنترنت بين الجمعيات األعضاء واللجنة الكشفية
العالمية والمستشارين الشباب فيما يتعلق بمسودة القرارات ،بهدف بناء توافق في اآلراء بشأن المقترحات وتشجيع
أي تعديالت مناسبة ليتم تقديمها قبل انعقاد المؤتمر.
ج) العمل مع المكتب الكشفي العالمي ( )WSBلضمان ترجمة كل من مسودة القرارات والتعديالت والقرارات العاجلة
إلى اإلنجليزية والفرنسية وإتاحتها للجمعيات األعضاء على الموقع العالمي  .scout.orgوسوف تتعاون اللجنة أيضا
مع المكتب الكشفي العالمي في الجهود الرامية إلى ترجمة ذلك إلى اإلسبانية والروسية والعربية إذا توافرت الموارد
الفنية والمالية.
 .2تقديم تقرير إلى المؤتمر عن مسودة القرارات والتعديالت الواردة
وسوف يتضمن التقرير كل من مسودة القرارات والتعديالت والقرارات العاجلة المقدمة إليها في شكلها النهائي،
والتي لم يتم سحبها الحقا ً من جانب الجهة المقترحة للقرار.
سوف يتم تقسيم التقرير إلى أربعة أقسام:
أ) مسودة القرارات والتعديالت والقرارات العاجلة التي تتفق مع التوجيهات الخاصة بالقرارات والتعديالت.
وسوف تطرح على المؤتمر للنظر فيها.
ب) ولن توصي لجنة القرارات بأن ينظر المؤتمر في مسودة القرارات والتعديالت والقرارات
العاجلة التي ال تتوافق مع التوجيهات الخاصة بالقرارات والتعديالت.
يجب على لجنة القرارات أن تخطر لجنة المؤتمر بمسودة القرارات التي ال تتمشى مع التوجيهات الخاصة
بالقرارات والتعديالت.
حيث سيقوم المؤتمر بالتصويت حول ما إذا كان يرغب في دراسة أي مسودة قرارات لم توص بها لجنة
القرارات.
ج) مسودة القرارات المجمعة من قبل لجنة القرارات والتي تتناول موضوعات تحظى باتفاق لآلراء بحكم طبيعتها،
وال تقترح أي سياسات جديدة أو تطالب باتخاذ إجراءات معينة من جانب اللجنة الكشفية العالمية أو الجمعيات

صفحة  3من 4

الوثيقة ٢أ  -اختصاصات لجنة القرارات
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

األعضاء والتي ترى لجنة القرارات أنها يمكن دراستها بشكل أكثر فاعلية من جانب المؤتمر من خالل "بيان/
إعالن" أو أي شكل آخر من أشكال الموافقة.
د) مسودة القرارات الخاصة بخطابات المجامالت والتهاني والتعازي.
 .3مهام أخرى
أ) إسداء الرأي – عندما يطلب منها رئيس المؤتمر ذلك – فيما إذا كان التعديل الخاصة بالمقترح الذي تم توزيعه بما
يتفق مع القاعدة رقم /6/1د من قواعد اإلجراءات يمثل موقف وسطى بين مسودة القرار والموقف الحالي أو
السياسات الحالية.
ب) تجميع المقترحات من لجنة المختارة ألغراض التصويت قبل استئناف الموضوع في الجلسة العامة.

ج .أساليب العمل
 .1تجتمع لجنة القرارات في أثناء المؤتمر وتباشر مهامها قبل فعاليات المؤتمر نفسه عن طريق المراسالت االلكترونية وأي
وسيلة تواصل متاحة أخرى أينما كان ذلك ممكنا ً ووفقا ً للحاجة في إطار تنفيذها لمهامها.
 .2تحكم وتنظم قواعد اإلجراءات – كما اعتمدها ووافق عليها المؤتمر – عمل ومهام لجنة القرارات.
 .3تتخذ لجنة القرارات أي قرار باألغلبية البسيطة .في حالة تساوي األصوات ،يعتبر االقتراح مرفوضا .ولن يكون للرئيس
صوت مرجح.
 .4سوف يوفر المكتب الكشفي العالمي فريق عمل داعم للجنة القرارات حتى يمكنها إنجاز مهامها وواجباتها.
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