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إنها حركة ألنها متيض قدما .مبجرد توقفها عن الحركة
 ،تصبح منظمة ومل تعد حركة كشفية.
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مقدمة من جانب رئيس اللجنة

أصدقايئ األعزاء،
يف عام  ، 2017انطلقت املنظمة العاملية للحركة الكشفية يف
مسار طموح عقب املؤمتر الكشفي العاملي الحادي واألربعني يف
باكو  ،أذربيجان بهدف ترسيع جهودنا نحو تحقيق رؤية ،2023
اسرتاتيجيتنا الكشفية  ،لنكون الحركة الشبابية الرتبوية الرائدة يف
العامل  .عىل مدار فرتة الثالث سنوات ،تقدمت حركتنا العاملية إىل
األمام بطرق استثنائية إلظهار قوتنا الجامعية ووحدتنا ومرونتنا
وقدرتنا وتأثرينا.
يوضح تقرير hلثالث سنوات التقدم الذي أحرزناه نحو تنفيذ
األهداف املشرتكة لخطتنا العاملية الثالثية  ،ونحن فخورون
بتسليط الضوء عىل العديد من النجاحات التي مكنتنا من النمو
بشكل أقوى م ًعا خالل فرتة الثالث سنوات .يتابع التقرير قصة
كيف تكيفت الحركة الكشفية خالل جائحة كوفيد ، -19وهو
أحد أكرث التحديات االستثنائية يف عرصنا .ننظر إىل اإلنجازات
التي تحققت خالل خطة استجابة املنظمة العاملية للحركة
الكشفية للطوارئ ملدة  100يوم يف بداية انتشار الوباء  ،تليها
خطة املنظمة العاملية للحركة الكشفية  2020-2021لدعم 172
جمعية كشفية وطنية لدينا حيث حرصت عىل استمرار الكشافة
يف دعم الشباب ومجتمعاتهم يف جميع أنحاء العامل. .
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توسيع نطاق تأثرينا وزيادة أثرنا
سوف تجد أيضً ا ملحة عامة عن املبادرات املختلفة التي اتخذناها
خالل فرتة الثالث سنوات  ،مبا يف ذلك الجهود املتضافرة لتنفيذ
مبادرة النمو العاملية التي متكن حركتنا من الوصول إىل رقم
قيايس يبلغ  57مليون كشاف وماليني املستفيدين اآلخرين،
تتوي ًجا لـ  10سنوات من التأثري املجتمعي من خالل مبادرة
رسل السالم  ،وكذلك عقد املنتدى العاملي للتعليم غري الرسمي
واعتامد إعالن ريو بشأن التعليم غري الرسمي .لقد زدنا أيضً ا من
االعرتاف العاملي بحركتنا كحركة شبابية تربوية رائدة من خالل
تعزيز التواصل وشبكة واسعة من الرشاكات ،وأطلقنا مبادرة
الكشافة من أجل أهداف التنمية املستدامة كأكرب مساهمة
منسقة للشباب يف العامل نحو خطة األمم املتحدة  2030للتنمية
املستدامة.

اللجنة الكشفية العاملية
تقرير الثالث سنوات 2021 - 2017
امللخص

مقدمة من جانب رئيس اللجنة
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االلتزام بالحوكمة الرشيدة واألخالق
ال يسعدنا فقط اإلبالغ عن التقدم املحرز نحو رؤية  ، 2023ولكننا فخورون
أيضً ا مبالحظة التقدم املحرز يف ضامن إجراء حوكمة وإدارة املنظمة العاملية
للحركة الكشفية وفقًا ألعىل املعايري مع االلتزام بالتحسني املستمر .ركزنا عىل
ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة وتعزيز مشاركة املتطوعني  ،واعتمدنا مناهج
إدارة املشاريع الحديثة يف عملنا وترصفنا بنشاط وقوة ملواجهة التحديات غري
املتوقعة التي نتجت عن الوباء ،وكثفنا دعمنا للفعاليات الكشفية العاملية ،
مبا يف ذلك املخيم الكشفي العاملي الناجح واملخيم الكشفي عىل الهواء وعرب
االنرتنت (جوتا جويت) بصورته الجديدة .باإلضافة إىل ذلك ،قمنا ببناء القدرة
عىل مراعاة أعىل املعايري األخالقية يف عملنا ،مبا يف ذلك عن طريق إنشاء لجنة
أخالقيات املنظمة العاملية للحركة الكشفية ألول مرة  ،وقمنا ببناء خدمات
املنظمة العاملية للحركة الكشفية لتبسيط الدعم للجمعيات األعضاء مام أدى
إىل تقديم أكرث من  500خدمة ألعضائنا.

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية
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تحقيق رؤية 2023
لقد كانت أيضً ا فرتة ثالث سنوات استثنائية مليئة باألحداث واالحتفاالت الرئيسية  ،مبا
يف ذلك الذكرى املئوية ملرحلة الجوالة واملخيم الكشفي العاملي واملؤمتر الكشفي العاملي
واملكتب الكشفي العاملي.
من خالل كل ذلك قطعنا خطوات كبرية يف تحقيق رؤية  2023وتعاوننا م ًعا كحركة عاملية
قوية وموحدة .بينام نتطلع إىل األمام  ،لدينا اآلن فرصة لالستفادة من هذه الجهود
الرائعة حيث نواصل متكني املزيد من الشباب واملتطوعني ليكونوا قوة من أجل الخري يف
مجتمعاتهم.
تحية كشفية
كريج توريب
رئيس اللجنة الكشفية العاملية ،
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مقدمة

من جانب االمني العام
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مقدمة من جانب األمني العام

أصدقايئ األعزاء،
منذ سنوات  ،اجتمعنا يف باكو لتجديد التزامنا الجامعي لدفع
حركتنا نحو رؤية  .2023بينام نستعد للمؤمتر الكشفي العاملي
الثاين واألربعني واملنتدى الكشفي العاملي الرابع عرش  ،يسعدنا
أن نشارككم هذا التقرير الذي يسلط الضوء عىل اتساع وعمق
العمل والتأثري الذي تم تحقيقه خالل الفرتة املاضية.
ميكننا جمي ًعا أن نفخر بالطرق العديدة التي خدمنا بها مهمة
الكشافة وتغلبنا عىل عدد من التحديات عىل طول الطريق.
يقدم لكم تقريرنا ملحة عامة عن هذه الفرتة الثالثية ويضيف
فصل ثان ًيا مث ًريا عن رحلتنا الثالثية لتحقيق االسرتاتيجية الحالية
ً
للكشافة  -رؤية .2023
مسرتشدين بالركائز الشاملة لرؤية  - 2023الوحدة والنمو
والتأثري واألثر ،سوف تالحظون كيف قمنا بزيادة تأثرينا وأثرنا
داخليًا وخارجيًا  ،مع تنمية الحركة وترسيخ وحدتها .م ًعا ،مل
فرصا لالبتكار
نخجل من معالجة القضايا الحرجة واغتنمنا ً
والتحسني يف جميع جوانب عملنا.

تقديم أحدث دعم ألعضائنا
رشعنا يف رحلة لتجديد دعمنا للجمعيات الكشفية الوطنية
بالكامل من خالل توفري أحدث خدمات املنظمة العاملية للحركة
الكشفية بدعم من فريق من املستشارين املدربني .تتميز
خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية باملوارد التي ميكن
الوصول إليها ودورات التعلم اإللكرتوين لتزويد أعضائنا بالدعم
الالزم وتعزيز املامرسات الجيدة عرب الحركة .أدت جهودنا يف
التحول الرقمي إىل مجموعة من الحلول الرقمية ،مبا يف ذلك
بوابة ودليل عضوية مطوران  ،ومكتبة مساحة التعلم  ،ومنصة
املبادرات الرتبوية ومنصة التربع .خالل فرتة الثالث سنوات ،
قدمنا أكرث من  500خدمة  ،مبا يف ذلك الخدمات لألعضاء الجدد
املحتملني ملساعدتهم عىل تحقيق العضوية باملنظمة العاملية
للحركة الكشفية وتحسني التوظيف.

© املكتب الكشفي العاملي  /جان بيري بوتو
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مقدمة من جانب األمني العام

تطوير املعايري والسياسات وموارد الجودة
للنهوض بالكشفية
شهدت الفرتة الثالثية إعادة تصميم عدد من املنتجات الرئيسية
التي تحدد املعايري والقواعد والسياسات لحركتنا .أصدرنا نسخة
محدثة من الخصائص األساسية للكشافة ،وهي واحدة من
أكرث املوارد التعليمية التأسيسية للكشافة  ،وقمنا بتحديث
دليل برنامج الشباب يف الكشافة ملساعدة الجمعيات الكشفية
الوطنية يف تطوير وتجديد برامج الشباب الوطنية لديها .أصدرنا
أيضً ا السفينة الكشفية ،والتي متثل تحديث هام ومؤثر يف
كيفية دعمنا للراشدين يف الكشافة وتحديث إطار عمل الشارة
الخشبية قمنا م ًعا بزيادة تواصلنا مع االقاليم لتعزيز هذه
املوارد الجديدة.

تنسيق املبادرات الرتبوية واملشاريع العاملية
احتفلت مبادرتنا لرسل السالم بالذكرى العارشة لتأسيسها يف
عام  2021وقدمنا  2.3مليار ساعة من خدمة املجتمع نحو
نرش السالم والتنمية املستدامة .أطلقنا أيضً ا مبادرة الكشافة
من أجل أهداف التنمية املستدامة لحشد جهود  57مليون من
الشباب يف تقديم أكرب مساهمة منسقة للشباب يف العامل نحو
أهداف التنمية املستدامة باإلضافة إىل ذلك ،قمنا بزيادة تركيزنا
عىل التنوع واإلدماج ،وقمنا بتطوير عملنا بشأن املساواة بني
الجنسني ،وأطلقنا مبادرة قبيلة االرض كعرض تربوي جديد يركز
عىل العمل البيئي.

بناء رشاكة أقوى والتأثري من خالل التغيري
اإليجايب
واصلنا توسيع تأثرينا وزيادة االعرتاف العاملي بالكشافة باعتبارها
الحركة الشبابية الرتبوية الرائدة يف العامل .من بني مختلف
املبادرات والرشاكات التي تم تطويرها ،شاركنا يف عقد أول
منتدى عاملي للتعليم غري الرسمي يف ريو دي جانريو بالربازيل
وقادنا الطريق نحو مبادرة عاملية جديدة لحشد جهود الشباب
بالتعاون مع املنظامت الشبابية الستة الكربى ومنظمة الصحة
العاملية من أجل معالجة التأثري السلبي لجائحة كوفيد  19عىل
الشباب ،ودعمهم إلعادة البناء بشكل أفضل.

تنظيم األحداث العاملية واإلقليمية
تواصل املنظمة العاملية للحركة الكشفية تقديم بعض من أكرب
األحداث العاملية واإلقليمية والوطنية وأكرثها جاذبية للشباب.
باإلضافة إىل املخيم الكشفي العاملي الرابع والعرشين الذي ال
يُنىس يف أمريكا الشاملية ،عملنا أيضً ا عىل إعادة تصور للمخيم
الكشفي عيل الهواء وعرب اإلنرتنت (جوتا جويت) يف أكرب حدث
كشفي رقمي يف العامل يروج للصداقة وتعليم املواطنة العاملية.
خالل فرتة الثالث سنوات وعرب جميع األقاليم ،قدمنا أكرث من
 700حدث وفرصة للمشاركة عىل جميع املستويات.

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية
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امللخص

مقدمة من جانب األمني العام

الحوكمة الرشيدة واإلدارة املهنية
شهدت هذه السنوات الثالث إصال ًحا للعمليات الداخلية
للمنظمة العاملية للحركة الكشفية ،مدفو ًعا بالتزام اللجنة
الكشفية العاملية بالحوكمة اإلسرتاتيجية وأجندة تنشيط املكتب
الكشفي العاملي .لقد قمنا بتطوير املكتب ،واعتمدنا الفرق
املتخصصة عرب األقاليم ،وابتكرنا نه ًجا أكرث حداثة ومرونة إلدارة
املرشوع  ،والعمل مع املتطوعني ووضع تركيز واضح عىل خدمة
احتياجات الجمعيات الكشفية الوطنية .لقد التزمنا أيضً ا بالتنوع
واإلدماج يف كل العاملة عىل املستوى العاملي لدينا.
انتقلنا إىل فريق إدارة عليا أكرث متثيال وزاد عدد النساء بشكل
ملحوظ يف املناصب القيادية .كام وفرنا املزيد من الفرص
للشباب لالنضامم إىل املكتب من خالل توسيع برنامج التدريب
الداخيل لدينا .بالنظر إىل إدارتنا املالية  ،قمنا ألول مرة بتطوير
نهج متكامل متا ًما عرب االقاليم لعملية وضع املوازنة لدينا من
خالل خطة تشغيل رئيسية مدتها ثالث سنوات .لقد حرص
اإلصالح عىل ضامن مواءمة األولويات بشكل أفضل عرب أقاليمنا
الكشفية وزيادة كفاءة استخدام مواردنا املالية.
عىل الرغم من التحديات املالية التي سببها الوباء ،قدمت
املنظمة العاملية للحركة الكشفية بدعم من صندوق التمويل
الكشفي العاملي منحاً لدعم الجمعيات الكشفية الوطنية
مالياً ،وقد أعددنا تقارير عن موازنات متوازنة طوال فرتة
الثالث سنوات .وكجزء من اإلدارة املالية الحكيمة ،قمنا بإجراء
التخفيضات الالزمة يف املوازنة ملواجهة نقص الدخل وتأثريات
جائحة كوفيد 19

© املكتب الكشفي العاملي /انرييك ليون

عىل الطريق الصحيح نحو رؤية  2023وما بعدها
يف الختام ،ميكننا أن نوضح بثقة أن حركتنا تسري عىل الطريق الصحيح نحو رؤية
 2023وما بعدها .وحدتنا أقوى ،وتأثرينا واضح  ،وتأثرينا يحدث فرقًا  ،ومنونا هو
تذكري بأن العامل بحاجة إىل املزيد من الكشافة .بينام ننتقل إىل آخر ثالث سنوات
من رؤية  ، 2023دعونا نستفيد من هذا الزخم لخلق التغيري اإليجايب الذي يحتاجه
العامل بشكل عاجل
تحية كشفية،
أحمد الهنداوي
األمني العام للمنظمة العاملية للحركة الكشفية.
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توافق الفرتة الثالثية  2017-2020الفرتة الثالثية "الوسطي" لرؤية
 ، 2023التي متثل "االسرتاتيجية الكشفية"  .كان الهدف العام الذي
حددته اللجنة الكشفية العاملية لنفسها يف البداية هو تعزيز الرتكيز
االسرتاتيجي للمنظمة العاملية للحركة الكشفية بشكل كبري عىل
تحقيق النمو املستدام وتعميق أثر وتأثري الكشافة  -داخل وخارج
الحركة.
شهدت هذه السنوات الثالث أيضً ا إصال ًحا للعمليات اإلجراءات
الداخلية للمنظمة العاملية للحركة الكشفية  ،مدفو ًعا بالتزام اللجنة
الكشفية العاملية بالحوكمة اإلسرتاتيجية وأجندة تنشيط املكتب
الكشفي العاملي ،مام أدى إىل انطالق بعض املبادرات مثل خدمات
املنظمة العاملية للحركة الكشفية  ،وهو نهج رشيق يعتمد نظام
املرشوعات مع تركيز واضح عىل خدمة احتياجات الجمعيات
الكشفية الوطنية
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ننمو أقوى معا كحركة
شهدت املنظمة العاملية للحركة الكشفية من ًوا قويًا خالل الفرتة
الثالثية  ،حيث أضافت أعضاء جددًا من الشباب واملتطوعني
عىل جميع مستويات الكشافة  ،مام أتاح فرصة ملزيد من
الشباب لتجربة برامج الشباب الكشفية املتطورة للرتبية غري
الرسمية .لقد رحبنا بثالث جمعيات أعضاء جديدة يف الحركة يف
هذه الفرتة الثالثية  ،وبذلك وصل عدد أعضائنا إىل  172جمعية
كشفية وطنية متثل أكرث من  57مليون كشاف يف أكرث من 220
دولة ومنطقة حول العامل.

يعد هذا تقد ًما ممتازًا عىل الرغم من جائحة كوفيد  19التي
كان لها تأثري كبري عىل عضوية الكشافة يف جميع أنحاء العامل.
ونتيجة لذلك ،عززنا دعمنا لالحتفاظ بالعضوية وتعافيها ،مام
عزز الجهود املحلية من خالل صندوق إعادة تنشيط الكشافة.
تظل أولويتنا هي بلوغ هدفنا املتمثل يف زيادة تأثري الحركة
بالوصول إىل  100مليون بحلول عام  ، 2023حيث نتوقع
اهتام ًما متزايدًا من الشباب باألنشطة يف الطبيعة املفتوحة بعد
الجائحة .نحن ملتزمون بالحفاظ عىل تركيز قوي عىل النمو
حيث نعمل م ًعا لتقديم أفضل الكشافة ملزيد من الشباب.
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تعزيز الربنامج للشباب ودعم املتطوعني
شهدت الفرتة الثالثية املمتدة  2017-2021تطوير املوارد
الرئيسية وتجديدها لتعزيز دعمنا الرتبوي األسايس للجمعيات
الكشفية الوطنية .تم إصدار نسخة محدثة من املصدر
التعليمي التأسييس الخاص بنا بعنوان الخصائص األساسية
للكشافة  ،باإلضافة إىل دليل برنامج الشباب يف الكشافة  ،والذي
يكون اآلن مبثابة مجموعة أدوات ملساعدة الجمعيات الكشفية
الوطنية يف تطوير وتجديد برامج الشباب الوطنية لديها.
يف مجال الراشدين يف الكشافة  ،ميثل إصدار السفينة الكشفية
تحديث مهم يف توفري جميع مواردنا لدعم املتطوعني يف الكشافة
من خالل موقع صغري يسهل التنقل فيه .أثبتت أكادميية
الكشافة العاملية  ،التي تعترب فرصة للتعلم املستمر للراشدين
يف الكشافة عىل مدار مثانية أسابيع يف يوليو وأغسطس ، 2020
أنها أساس ممتاز الختبار العديد من األشكال الجديدة للتدريب
والتعلم للراشدين .

تحتفل مبادرة رسل السالم بالذكرى العارشة لها يف عام .2021
عىل مدار العرش سنوات املاضية ،ساهمت مبادرة رسل السالم
تقري ًبا يف دعم جميع الجمعيات الكشفية الوطنية تقري ًبا وإلهام
أكرث من  16مليون مرشوع ونشاط بلغ مجموعها  2مليار ساعة
خدمة مجتمعية من أجل أهداف التنمية املستدامة .لقد أصبح
األثر العظيم ممك ًنا بفضل الدعم الكريم من اململكة العربية
السعودية مبنحة قدرها  27مليون دوالر لتمويل مرشوعات
رسل السالم ،مام ساعد يف تحول الحركة الكشفية عىل جميع
املستويات عرب الحركة.

املبادرات الرتبوية
لخلق عامل أفضل
لقد تم إصدار مجموعة من املبادرات الرتبوية ،مام قدّم
للجمعيات الكشفية الوطنية عروض الربامج لتزويد الشباب
باملهارات الحياتية والقيادية للتصدي لبعض التحديات
االجتامعية واالقتصادية والبيئية األكرث إلحا ًحا يف العامل.
من خالل إطار عامل أفضل وكشافون من أجل أهداف التنمية
املستدامة وقبيلة األرض واملبادرات الرئيسية والعاملية واإلقليمية
واملحلية ،قمنا بحشد جهود املاليني من الكشافني لتقديم
مشاريع لخدمة املجتمع والتحرك للمساهمة الشبابية األكرب
يف العامل يف أهداف التنمية املستدامة  -للتحسني من استدامة
كوكبنا ونرش السالم والتصدي لعدم املساواة عىل طول الطريق.
© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية
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العمل يف أوقات الطوارئ
لقد كان الكشافني والجمعيات الكشفية الوطنية فعالني
كمواطنني عامليني يف االستجابة ملجتمعاتهم عند الحاجة إليهم
بشدة  -من خال حشد الجهود عقب الكوارث الطبيعية والعمل
كأول مستجيبني خالل األزمات اإلنسانية والتواصل مع الالجئني
واملرشدين من منازلهم وقيادة األنشطة املحلية والحوار لنرش
السالم.
رأينا أيضً ا يف العام السابق مبارشة املاليني من الكشافني
واملتطوعني يف العامل يبادرون ويبذلون ما هو فوق طاقاتهم
لخدمة مجتمعاتهم كجزء من االستجابة املحلية لجائحة
كوفيد -19وجهود التعايف .قاد الشباب املبادرات للتنسيق
لحمالت الصحة والسالمة وحياكة كاممات الوجه وإرسال
الرضوريات إىل املحتاجني وإنشاء محطات غسل اليدين عرب
املدن.

التأكد من أن الحركة الكشفية يف حامية من
األذى
عقب اعتامد السياسة العاملية للحامية من األذى ،ازداد الدعم
يف هذا املجال بشكل ملحوظ مام أسفر عن وجود أكرث من 50
مستشار ُمدرب باملنظمة العاملية للحركة الكشفية وخدمات
مخصصة مقدمة ألكرث من  100جمعية كشفية وطنية .تم
إصدار مجموعة من مصادر الحامية من األذى ودورات التعلم
اإللكرتوين ،يتم استخدام كليهام يف نطاق أحداث وفعاليات
املنظمة العاملية للحركة الكشفية العاملية واإلقليمية ،باإلضافة
إىل مواد سهلة االستخدام لقادة الكشافة العتامدها يف برنامج
الشباب و أداة تقييم ذايت للجمعيات الكشفية الوطنية.

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية

شهدت هذه الفرتة الثالثية أيضً ا إطالق قواعد السلوك للمنظمة
العاملية للحركة الكشفية ،مع قواعد السلوك اإلضافية خالل
االنتخابات وعند التقدم بطلبات الستضافة األحداث الكشفية.
قمنا باإلضافة إىل ذلك بإنشاء لجنة أخالقيات وتحديث سياسة
الشكاوى الخاصة بنا للتأكد من املعالجة النزيهة ألي شكوى
واالنتهاكات لقواعدنا ،ملتزمني بأعىل املعايري األخالقية التى
تتناسب مع منظمة عاملية.
يف ضوء األهمية القصوى لهذا املجال من العمل ،قامت اللجنة
الكشفية العاملية أيضً ا بإضافة الحامية من األذى كأحد األولويات
األساسية للفرتة الثالثية القادمة من خالل مسودة الخطة الثالثية
 2021-2024و مسودة قرار مخصصة لذلك واملقرتح للتعديل
عىل الدستور.
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تواصل الشباب
م ًعا خالل األحداث

يف هذه الفرتة الثالثية اتحدت حركتنا م ًعا بعدة طرق خالل
أوقات اليرس وكذلك أثناء اللحظات الصعبة .واحدة من
اللحظات البارزة التي ال تنىس كانت املخيم الكشفي العاملي
الرابع والعرشين،وهو حدث من طراز عاملي استضافته الواليات
املتحدة وكندا واملكسيك وقام بتوحيد أكرث من  45ألف شاب و
متطوع من أكرث من  150دولة .تم عرض أجزاء الربنامج بشكل
حرصي عىل اإلنرتنت لزيادة التفاعل واملشاركة يف املخيم حول
العامل.
تطور أيضً ا شكل املخيم الكشفي العاملي عىل الهواء وعرب
اإلنرتنت (جوتا جويت) ،أكرب حدث كشفي عاملي ،وذلك بإدخال
تحسينات كبرية عىل مدار الثالثية املاضية ،مع إصالح شامل
وحديث للربامج والعرض املبارش للجلسات واستضافة محتوى
رشيك جديد .وقد رسخت كالً من النسخة الخاصة من املخيم
الكشفي العاملي عىل الهواء يف أبريل  2020يف بداية الجائحة
باإلضافة إىل النسخة السنوية لعام  ، 2020املخيم الكشفي عىل
الهواء وعرب اإلنرتنت كأكرب حدث كشفي عاملي رقمي ينرش
الصداقة وتعليم املواطنة العاملية ،من خالل مشاركة أكرث من 3
مليون شاب من أكرث من  200دولة ومنطقة .

© املكتب الكشفي العاملي /انرييك ليون

تم إنجاز قدر كبري من العمل أيضً ا يف هذه الفرتة الثالثية من
خالل فرقة العمل املعنية بتطوير املؤمتر الكشفي العاملي
ومنتدى الشباب ،مام أسفر عن اقرتاح مفصل وضع للدراسة يف
املؤمتر الكشفي العاملي الثاين واألربعني لتطوير األحداث الحالية
يف شكل نسق متكامل جديد للمؤمتر يهدف إىل تعزيز مشاركة
الشباب والتنوع خالل نهجه.

© املكتب الكشفي العاملي  /جان بيري بوتو
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التعاون مع رشكاء عامليني
وإقليمني

توسيع نطاق تأثرينا وزيادة أثرنا

استمرت الكشافة العاملية يف تعزيز رشاكاتها الخارجية من خالل عدد من الطريق املختلفة .لقد
تعاونا مع منظمة األمم املتحدة للبيئة لدعم العمل يف املكافحة ضد التلوث البالستييك من خالل
التحدي الجديد قبيلة األرض وتحدي التصدي للتلوث البحري باملواد البالستيكية .أطلق املكتب
الكشفي العاملي والصندوق العاملي للطبيعة أيضً ا تحدى أبطال الطبيعة املصمم إللهام الكشافني
لالهتامم بالبيئة والعمل من أجل حاميتها.
واصلنا العمل يف اكتشاف رشاكات أخرى وأشكال تعاون متعددة مع منظامت مثل املفوضية
السامية لألمم املتحدة لشئون الالجئني وصندوق األمم املتحدة للسكان ومتطوعي األمم املتحدة
ومكتب مبعوث األمني العام لألمم املتحدة املعني بالشباب واملمثل الخاص لألمني العام لألمم
املتحدة املعني بالعنف ضد األطفال.
وأخ ًريا ،واصلنا الحفاظ عىل عالقة وثيقة مع رشكاء املنظمة العاملية للحركة الكشفية الرئيسيني
اآلخرين مثل :الجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة ومركز كانديرستيج الكشفي الدويل،
باإلضافة إىل املنظامت التي تتمتع بالوضع االستشاري لدي اللجنة الكشفية العاملية ،والتي متنح
الدعم املتبادل لبعضهم البعض خالل الجائحة.

كانت زيادة ووضوح تأثري الحركة الكشفية عىل املستوى العاملي
أيضً ا بارزة يف هذه الفرتة الثالثية .من قمة نريويب بشأن املؤمتر
الدويل للتنمية والسكان الخامس والعرشين والذي ركز عىل
السكان والتنمية حتى قمة لشبونة عىل اإلنرتنت يف عام ،2019
كانت املنظمة العاملية للحركة الكشفية نشطة يف رحاب جديدة
لتعزيز صورة الحركة الكشفية كأكرب حركة تربوية شبابية رائدة
يف العامل.
أطلقت الكشافة العاملية شبكة عاملية من  12من ممثيل
الشباب امل ُدربني ليك يكونوا واجهة لحركتنا ويدعمون جهود
املنارصة للمنظمة العاملية للحركة الكشفية من خالل املشاركة
يف األحداث العاملية .نرحب أيضً ا بالسيد /بري جريلز كسفري
رئييس للكشافة العاملية والذي ساعد يف تعزيز الصورة العامة
للحركة الكشفية وإلهام املزيد من الشباب واملتطوعني لالنضامم
للكشافة.
يف عام  ،2019قامت املنظمة العاملية للحركة الكشفية باستضافة
أول منتدى عاملي للتعليم غري الرسمي لتجميع قطاع التعليم
غري الرسمي م ًعا وإطالق أجندة طموحة لالستثامر واالبتكار
يف حلول الرتبية غري الرسمية لتنمية الشباب .بنا ًء عىل هذا
النجاح ،قامت مبادرة حشد جهود الشباب العاملية الجديد
تحت قيادة املنظمة العاملية للحركة الكشفية و املنظامت
الشبابية الستة الكربى بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية،
بتجميع الشباب م ًعا من خالل قمة شباب العامل يف عام ،2021
بحيث يتم االستثامر يف زيادة الحلول التي يقودها الشباب
للتصدي لجائحة كوفيد.-19

© املكتب الكشفي العاملي /دلوريس جارسيا
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© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية

تحويل العمليات من خالل
خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية
نحن كذلك نغري الطريقة التي نعمل بها كحركة عاملية عن
طريق تعزيز التواصل بني مراكزنا للدعم اإلقليمي واستحداث
نهج جديد موجه نحو الخدمات بالطريقة التي نخدم وندعم بها
الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل خدمات املنظمة العاملية
للحركة الكشفية.
منذ إصدار خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية يف عام
 ،2018تم توفري إجاميل  518خدمة عرب  13مجال من مجاالت
الدعم ألكرث من  125جمعية كشفية وطنية ،من خالل تزويدها
باألدوات الرضورية واملصادر لتنمية اسرتاتيجيات النمو وتطبيق
سياسات ومامرسات الحامية من األذى واالستفادة من فرص
الرشاكات وابتكار برامج الشباب.

تم تدريب أكرث من  200مستشار تابعني للمنظمة العاملية
للحركة الكشفية لتقديم خدمات تدعيم القدرات للجمعيات
األعضاء ومكتبة تضم أكرث من  700مصدر وأفضل املامرسات
واإلرشادات ومجموعات األدوات ودورات التعلم اإللكرتوين
بالعديد من اللغات متاحة عىل اإلنرتنت لدعم الكشافة عىل
جميع املستويات.
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تعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية
ركز منهجنا لتعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية عىل
مدار الثالث سنوات السابقة عىل دعم أجندة النمو وتقديم
الدعم املناسب بشكل مبارش ألكرث من  30جمعية كشفية وطنية
ذات إمكانات عالية عىل مدى فرتة طويلة من الزمن.
باإلضافة إىل ذلك ،أقيمت مئات من ورش العمل والندوات
والدورات التدريبية عىل املستوى العاملي واإلقليمي منذ املؤمتر
الكشفي األخري يف أذربيجان .من خالل أداة تقييم الدعم
العاملي ،معيار الجودة للمنظمة العاملية للحركة الكشفية،
تم تقييم أكرث من  120جمعية كشفية وطنية اآلن مام قدّم
للمنظمة العاملية للحركة الكشفية صورة مفصلة متا ًما عن
القدرات عىل طول الحركة للتمكني من توفري الدعم املستهدف.

االستجابة خالل
جائحة كوفيد-19
يف خضم جائحة كوفيد -19العاملية ،تقدمت حركتنا أيضً ا لألمام يف وقت الحاجة
العظمى لقيادة االستجابة للمجتمع واملشاركة يف جهود التعايف .ويف جميع أنحاء العامل،
أظهرت الجمعيات الكشفية الوطنية قياد ًة وابتكا ًرا مذهلني من خالل تكييف برامجها
التعليمية ملواصلة إرشاك الشباب بأمان يف األنشطة الكشفية يف املنزل وعرب اإلنرتنت.
استجابت املنظمة العاملية للحركة الكشفية كذلك عىل وجه الرسعة ،بتنفيذ خطة
استجابة للطوارئ ملدة  100يوم لدعم الجمعيات الكشفية الوطنية وقادة الكشافة
بتنظيم فرص التعلم من خالل أكادميية الكشافة العاملية ودعم أنشطة الكشافة باملنزل
ومشاركة قصص العمل املجتمعي من جميع أنحاء الحركة .يف وقت الحاجة ،أنشأت
املنظمة العاملية للحركة الكشفية صندوق الطوارئ لجائحة كوفيد -19من خالل منصة
التربع الكشفية لدعم املتطوعني عىل مستوى العامل يف االستجابة للجائحة وأطلقت نداء
© منتدى الشباب الكشفي العاملي  /يويش شميزو

22

اللجنة الكشفية العاملية
تقرير الثالث سنوات 2021 - 2017
امللخص

"ننمو أقوى م ًع ا "

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية

© املكتب الكشفي العاملي /انرييك ليون

للتمويل الجامعي لجمع أكرث من  120ألف دوالر توجه نحو جهود اإلغاثة يف حاالت
الطوارئ يف  25دولة حول العامل.
تم تنظيم كذلك نسخة خاصة من املخيم الكشفي عىل اإلنرتنت بواسطة املنظمة
العاملية للحركة الكشفية إلتاحة الفرصة للتواصل للشباب املعزولني أثناء اإلغالق العام
خالل جائحة كوفيد -19وعرض مواهبهم اإلبداعية وتجربة برنامج تعليمي نشط يضم
ضيوف ورشكاء ومتحدثني بارزين.

© املكتب الكشفي العاملي/الكشافة العاملية
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التقدم املؤسيس
منذ املؤمتر األخري

حشد املوارد املالية
من أجل التأثري املحيل

أكملت عدة فرق عمل عملها يف هذه الثالث سنوات ،حيث
قدمت متابعة للطلبات املؤسسية الرئيسية من املؤمتر الكشفي
العاملي واللجنة الكشفية العاملية .قدمت فرقة العمل املعنية
بالرسوم والتصويت نظام جديد للرسوم يف مارس من عام 2018
والذي أقرته اللجنة وتم اإلعالن عنه خالل املؤمترات اإلقليمية.

اعدت املنظمة العاملية للحركة الكشفية املوازنات وقدمت
تقارير بشأنها عيل مدار الثالث سنوات ،مع مالحظة أن جائحة
كوفيد -19تطلبت تخفيضات كبرية يف املوازنات خالل السنتني
املاليتني  2019-2020و 2020-2021لضامن قدرتنا عىل التكيف
مع النقص غري املتوقع يف اإليرادات .يف هذه الثالث سنوات،
قمنا كذلك بإنشاء نهج متكامل متا ًما يف عملية إعداد املوازنات
الخاصة بنا من خالل خطة عمل رئيسية ،تكفل مواءمة أفضل
لألولويات يف جميع مكاتبنا وتتحرك نحو زيادة الكفاءة املالية
وكفاءة املوارد.
منصة التربع الكشفية ،التي أطلقت يف املؤمتر الكشفي العاملي
الحادي واألربعني ،أسفرت عن جمع أكرث من  367ألف دوالر
أمرييك يف شكل تربعات جامعية ،والتي مكنتنا من دعم حوايل
 100مرشوع مجتمعي يف أكرث من  40جمعية كشفية وطنية.
أسفرت منصة التربع الكشفية عن عدد كبري من املتابعني عىل
مواقع التواصل اإلجامعي بفضل قصص الكثري من قادة املشاريع
يف املجال الكشفي مام يربز أثر املبادرات.
بفضل صندوق دعم رسل السالم والدعم الكبري من املانحني
اآلخرين عن طريق صندوق التمويل الكشفي العاملي ،فقد
واصلنا تعزيز عملية املنح الفرعية للجمعيات الكشفية الوطنية،
موجهني الصناديق واملصادر األخرى لرتك أثر من خالل املشاريع
الكشفية املحلية التي ال تحىص .تم منح إجاميل  4619653دوالر
أمرييك بصورة مبارشة للجمعيات الكشفية الوطنية يف الفرتة
.2017-2021

© املكتب الكشفي العاملي  /فيكتور اورتيجا

قامت مجموعة العمل املعنية بحجم وفعالية اللجنة
الكشفية العاملية بالتشاور مع أكرث من  60جمعية كشفية
شامل للجنة ،والذي أوضح عدة
وطنية وأصدرت تقري ًرا ً
تغيريات يف تعليامتها الدامئة واختصاصاتها وأوصاف أدوارها
لضامن تعزيز كفاءة الحوكمة لدينا والتي تركز بوضوح عىل
الرقابة االسرتاتيجية.
أسفرت جهود مجموعة العمل املعنية باللغات يف املنظمة
العاملية للحركة الكشفية عن قدرة تشغيل كبرية ملعالجة
مسألة استخدام اللغات يف املنظمة العاملية للحركة الكشفية،
مبا يف ذلك إعداد مجموعات ملتطوعي اللغات يف كل لغة
من اللغات الخمس للمنظمة العاملية للحركة الكشفية.
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تقدر اللجنة الكشفية العاملية الجهود املستمرة لصندوق
التمويل الكشفي العاملي يف الدعم املايل للمنظمة العاملية
للحركة الكشفية وجهوده الهائلة يف تحديد مصادر التمويل
للمشاريع العاملية واإلقليمية والوطنية.
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•األثر ("ليكونوا مواطنني فاعلني محدثني تغي ريا إيجابيا يف مجتمعاتهم
ويف العامل”)

•التأثري ("بحلول عام  2023ستكون الكشافة هي الحركة الشبابية
الرتبوية ال رائدة يف العامل")،

•الوحدة (بناء عىل القيم املشرتكة)”.

•النمو( " متكني  100مليون شاب”)

© املكتب الكشفي العاملي  /جان بيري بوتو

امليض قد ًما نحو الثالثية القادمة

أسفرت هذه الثالث سنوات املمتدة إلسرتاتيجيتنا من أجل
الحركة الكشفية عن فرتة من التكيف واالبتكار مل يسبق لها
مثيل حيث واصلنا جعل الكشافة أكرث أهمية بالنسبة لعدد
أكرب من الشباب يف جميع أنحاء العامل ،وقدنا جهود االستجابة
العاجلة لحاالت الطوارئ خالل أزمة صحية عاملية لدعم بعضنا
البعض ومجتمعاتنا املحلية.

خاللها قمنا بتوصيل الحركة الكشفية إىل ماليني الشباب حول
العامل ،مقدمني الدعم املناسب ويف الوقت املناسب للجمعيات
الكشفية الوطنية عىل مستوى العامل وعجلنا جهودنا الجامعية
ليك تكون الحركة الرتبوية الشبابية الرائدة يف العامل .وبينام ال
يزال يتعني علينا أن نعمل يف السنوات الثالث املقبلة لتحقيق
أهدافنا الطموحة ،فإن الثالث سنوات هذه كانت تذكرة للقوة
واملرونة املذهلة لحركتنا .نحن مستعدون ملواجهة تحديات
اليوم ،واآلن فإننا أكرث استعدادا ً للرتكيز عىل املستقبل!
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© الصور بواسطة الكشافة العاملية

اقرأ
التقرير الكامل عىل

scout.org/triennialreport
© املكتب الكشفي العاملي  /مركز كانديرستيج الكشفي الدويل
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© منتدى الشباب الكشفي العاملي  /يويش شميزو

©املكتب الكشفي العاملي  /هانج هيونجكيو جانج
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نود أن نتوجه بالشكر للعديد من
الجمعيات الكشفية الوطنية واملصورين
الفوتوغرافيني الذين أسهموا بصور من
جميع أنحاء العامل خالل السنوات الثالث
املاضية.

التصوير الفوتوغرايف:
دلوريس جارسيا
مركز كانديرستيج
هيونجكيو جانج
انرييك ليون
أحمد محمد حسن
نيلسون أوباين
فيكتور أورتيجا
لني بيك
نونو بريسرتيلو
جني-بريي بوتاو
هيانج-بون ثيان
يويش شميزو
تخطيط وتصميم:
فيكتور أورتيجا
© املكتب الكشفي العاملي  /فيكتور اورتيجا

كتابة هذا التقرير هو نتيجة للجهود التعاونية
لفريقي املكتب الكشفي العاملي واللجنة
الكشفية العاملية.

فكر يف البيئة قبل طباعة هذا التقرير

© املكتب الكشفي العاملي.
اإلدارة
أغسطس 2021
املكتب الكشفي العاملي
مركز الدعم العاملي
كواالملبور
جناح  ,1الطابق 17
منارة سنرتال فيستا
 150جاالن السلطان عبد الصمد بريكفيلدس
 50470كواال المبور ،ماليزيا
الهاتف+ 60 3 2276 9000 :
الفاكس+ 60 3 2276 9089 :
worldbureau@scout.org
scout.org
يسمح بإعادة الطباعة للجمعيات الكشفية الوطنية الجمعيات التي تكون
أعضا ًء باملنظمة العاملية للحركة الكشفية .يجب ذكر املصدر عند إعادة الطبع.

