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 -1مقدمة حول اتخاذ القرار فى المنظمة العالمية للحركة الكشفية

تنطبق هذه التوجيهات الخاصة بالق اررات والتعديالت الصادرة عن المنظمة العالمية للحركة الكشفية

على اعداد مس ووودة ومراجعة وتعديالت ا اررات العمل المعرول ووة على اللجنة الكش ووفية العالمية لقد

تم تصووميم هذه التوجيهات السووتخدامها من جانب الجمعيات االعلوواو ووهودهم لمسوواعدتهم بشووكل

أهلل لفهم إجراوات صياغة مسودة وتعديل الق اررات وما هو مطلوب لتقديم طلب حول ارار عاجل

اذا لزم األمر وسو و و و و ووو

تسو و و و و ووتخدم هذه التوجيهات من جانب لجنة الق اررات من أجل توجي دعمها

للجمعيات االعلاو وهى مراجعة الق اررات والتعديالت والق اررات الطارئة

وتعتبر هذه التوجيهات الخاصة بالق اررات والتعديالت الصادرة عن المنظمة العالمية للحركة الكشفية

مص و و وودر هام لدعم اواعد االجراوات للمكتمر الكش و و ووفى العالمى عام  2017وس و و ووو

تولو و و و هذه

التوجيهات عملية إعداد مسو و و و و و ووودة القرار وكيفية تسو و و و و و ووليم والتوايتات الزمنية واالعتبارات والهياكل
المعنية مع بيان مزيد من االيلاحات بشأن بعض االستفسارات الواجب ولعها هى االعتبار عند

ول و و و و ووع نص مس و و و و ووودة القرار للجنة الكش و و و و ووفية العالمية وهى نهاية التوجيهات الخاصو و و و و وة بالق اررات
والتعديالت ،هناك بعض االاسام بشأن االجراوات والتواعات للتعديالت والق اررات الطارئة
 -2المصادر االساسية التخاذ القرار فى المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
 اواعد االجراوات للمكتمر الكشفى العالمى 2017 -الملحق ( 2أ) :مهام لجنة الق اررات

 -الملحق ( 2ب) :التوجيهات الخاصة بالق اررات والتعديالت

 دعم عملية اتخاذ القرار بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية (هيديو) -نموذج مسودة القرار

 -ااعدة بيانات على االنترنت لق اررات المكتمر الكشفى العالمى
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( )1مسودة الق اررات:

 1/1اقتراح مسودة القرار

يتم تشووجيع الجمعيات االعلوواو التى تقترح مسووودة ا اررات للتواصوول مع االااليم التى تتبعها و/
أو لجنة الق اررات للمكتمر الكشو و و و ووفى العالمى  2017للحصو و و و ووول على الدعم هى اعداد مسو و و و ووودة

الق اررات واد تم تعيين لجنة الق اررات مسو ووبقال ابل المكتمر الكشو ووفى العالمى  2017للسو ووماح لها
بالتعاون والتواصوول مع الجمعيات االعلوواو من خالل مهامها وتكليفاتها المولووحة هى المرهق
الملحق بقواعد االجراوات للمكتمر الكشفى العالمى  2017وأهم هذه المهام للجنة الق اررات هى

دعم الجمعيات االعلاو

/1أ مس و وواعدة الجمعيات االعل و وواو هى ص و ووياغة مس و ووودة الق اررات لل و وومان أن مس و ووودة الق اررات

والتعديالت والق اررات الطارئة تتفق مع التوجيهات الخاصة بالق اررات والتعديالت

اذا كنت تفكر هى ااتراح مس ووودة ارار على المكتمر الكش ووفى العالمى ،يرجى التواص وول مع لجنة

الق اررات للمكتمر الكشو و و و و و ووفى العووالمى  2017للحصو و و و و و ووول على الودعم عبر العنوان االلكترونى:
resolutions@scout.org
 2/1التوقيتات الزمنية
التوقيت

تاريخ مواهقة الجمعيات

األعلاو على اواعد

اإلجراوات

 14هبراير 2017

ابريل 2017

االجراء

• يمكن للجمعيات االعل و و و و وواو بدو تس و و و و ووليم

الجمعيات

التعديالت على الدسوتور ومسوودة الق اررات

األعلاو

• الموعو و وود النهو و ووائى لتلقى ا اررات تعو و ووديو و وول

الجمعيات

األخرى

الدس و و ووتور ومس و و ووودة الق اررات األخرى ذات
التغييرات الهامة على السياسة

• التعيين المكاو و ووت للجنو و ووة الق اررات (تعزيز
التعيين سو و و و و و وويكون هى ب و ووداي و ووة المكتمر)

وبمجرد التعيين المكا ووت ،سو و و و و و ووو

تكون

لجنة الق اررات متوهرة للعمل مع الجمعيات
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المسؤول

األعلاو بخصوص مسودة الق اررات

األعلاو

لجنة الق اررات

 14ابريل 2017

• إصوودار كل المعلومات االسوواسووية وا اررات المكتب الكشفى
اللجنة الكشو و و و ووفية العالمية هى مجال معين

للكشاهة العالمية

• اصو و و و و و و وودار كوول التعووديالت المقترحووة على
الودسو و و و و و ووتور من جوانوب اللجنوة الكشو و و و و و ووفيوة

العالمى

لجنة الق اررات

العالمية والجمعيات االعلو و وواو هى شو و ووكل

وثيقة للمكتمر

 14مايو 2017

• الموعد النهائى السو و ووتالم مسو و ووودة الق اررات

 15مايو - 2017

• اعداد معلومات اسو و و و و وواسو و و و و ووية عن الق اررات المكتب الكشفى

 14يونيو 2017

من الجمعيات االعلاو

ب ووالنس و و و و و و وب ووة لمسو و و و و و ووودة ا اررات الجمعي ووات
االعل و وواو وترجمتها الى اللغات الخمس و ووة

الجمعيات
االعلاو
العالمى

السو و و و ووارية هى حالة تواهر االمكانات الفنية

 14يونيو 2017

والمالية

• اصو و و و و وودار مسو و و و و ووودة كل ا اررات الجمعيات
األعلو و و و و و وواو هى شو و و و و و ووكل وثيقة من وثائق

لجنة الق اررات

المكتمر

 3/1االعتبارات

يجب ان تأخذ الجمعيات االعلاو النقاط التالية هى االعتبار عند صياغة مسودة الق اررات

-1

الغرض من القرار :وهقال للمواد  1و 1/2و 2/4من دسو و و و و و ووتور المنظمة العالمية للحركة
الكشفية:
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السييييييياسيييييية :وهقال للمادتين ( )1( 10أ) و( )1( 10ب) من دس و و و و وتور المنظمة العالمية
للحركة الكشفية:

• لمان أن مسودة القرار تتماشى مع هد

وركية المنظمة العالمية للحركة الكشفية

• ل و و وومان ان اذا كانت مس و و ووودة القرار تتناول مس و و ووألة تخص أى س و و ووياس و و ووة تكثر على
المنظمة العالمية للحركة الكش ووفية ،هس ووو
أو المكتب الكشفى العالمى تنفيذها
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يكون من الممكن للجنة الكش ووفية العالمية

• اذا كانت مسودة القرار تتعارض مع أى سياسات حالية للحركة العالمية بصفة عامة
-3

أو ألى جمعية كشفية من الجمعيات االعلاو ،يرجى تولي سبب ذلك

النطاق :وهقوال للمووادة ( )1( 14أ) والمووادة ( )1( 19أ) من دسو و و و و و ووتور المنظمووة العووالميووة
للحركة الكشفية:

• د ارس و و ووة ما اذا كانت اللجنة الكش و و ووفية العالمية س و و ووو
القرار

تكون اادرة على تنفيذ مس و و ووودة

• دراسة الموارد التقديرية الالزمة لتنفيذ مسودة القرار

• د ارس و و ووة تواهر الموارد البشو و و ورية الالزمة من المكتب الكش و و ووفى العالمى والموارد المالية
المتاحة من المنظمة العالمية للحركة الكشفية لتنفيذ مسودة القرار
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• دراسة ،اذا لزم األمر ،جدوى تنفيذ مسودة القرار للجمعيات األعلاو
الق اررات السابقة:

• لو و و وومان ولو و و ووع هى االعتبار الق اررات السو و و ووابقة ومقترحات المنظمة العالمية للحركة
الكشفية

 1/3/1غرض صياغة مسودة الق اررات

عند صو و ووياغة مسو و ووودة الق اررات ،يجب د ارسو و ووة وتولو و ووي كيفية تماشو و ووى مسو و ووودة الق اررات مع هد

ومبادئ المنظمة العالمية للحركة الكشووفية ،واد تم تحديد هد

ومبادئ الحركة هى دسووتور المنظمة

العالمية للحركة الكش و و ووفية ،الذى يقدم نظرة عامة واس و و ووعة على الول و و ووع التنظيمى للمنظمة العالمية

للحركة الكشفية

يرجى دراسة كيف تتماشى مسودة القرار مع ركية المنظمة الكشفية العالمية على سبيل المثال كيف

تسو وواعد مسو ووودة القرار بشو ووكل أهلو وول هى وهاو المنظمة العالمية للحركة الكشو ووفية بأهداهها الخاصو ووة
بركية 2023؟

وسووو يسوواعد وجود مسووودة ا اررات تتماشووى مع ركية المنظمة العالمية للحركة الكشووفية هى لوومان
ان تنفيذها يمكن ان يكون مناسبال هى نطاق اللجان الحالية وهرق العمل وبصفة خاصة مخصصات
الموازنة
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المواد المعنية بذلك األمر من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
المادة األولى:

التعريف  -1 :الحركة الكش و ووفية حركة ترلوية للش و ووباب ذات طابع تطوعى غير س و ووياس و ووى ،وهى
متاحة للجميع دون تفراة هى الجنس (ذكر /أنثى) أو األصل أو العرق أو العقيدة
وذلك وهقال للهد
بعد

الهدف -2 :الهد

والمبادئ والطريقة التى حددها مكسو و و و ووس الحركة والمذكورة هيما

من الحركة الكش و ووفية هو المس و وواهمة هى تنمية الش و ووباب من خالل االرتقاو

الك ووام وول بق وودراتهم الب وودني ووة والعقلي ووة والوج ووداني ووة واالجتم وواعي ووة والروحي ووة ك ووأهراد

المادة الثانية

وكمواطنين مسكولين وكأعلاو هى مجتمعاتهم المحلية والوطنية والعالمية

المبادئ  -1 :تقوم الحركة الكشفية على اساس المبادئ التالية:
• الواجب نحو هللا:

االلتزام بالمبادئ الدينية والتمس و و و و و ووك بالعقيدة التى تعبر عنها ،وتقبل الواجبات التى

تنتج عن ذلك

• الواجب نحو اآلخرين:

 الوالو للوطن هى انس ووجام وتواهق مع تعزيز الس ووالم والص وودااة والتفاهم المحلىوالوطنى والعالمى

 المشو و وواركة هى تنمية المجتمع مع التقدير واالحترام لكرامة األنسو و ووانية وسو و ووالمةالعالم الطبيعى (البيئة)

• الواجب نحو الذات:
المادة الرابعة:

مسكولية الشخص عن تنمية ذات

هدف المنظمة العالمية  -2إن هد

المنظمة العالمية هو تدعيم وتش ووجيع الحركة الكش ووفية هى

العالم من خالل:

(أ)

تعزيز وتأكيد وحدة الكشفية وههم هدهها ومبادئها

(ب) تسهيل انتشارها وتطورها

(ج) االحتفاظ بشخصيتها وصفاتها
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 2/3/1السياسة

يجب أن تراعى أى مسودة ارار مقترح يخص أمور تتعلق بسياسة المنظمة العالمية للحركة الكشفية
آثار هذا القرار على المنظمة ككل والسياسات الخاصة بالجمعيات األعلاو

ومن األهمية استغراق بعض الوات هى مراجعة أى سياسات أخرى معنية وتعريف بولوح أثر هذا

القرار على الس و ووياس و ووات ويرجى العلم أن التغييرات على إحدى الس و ووياس و ووات يمكن أن يكدى لبعض

التغييرات هى السياسات األخرى

واذا تم ااتراح تغييرات اسوواسووية وجوهرية على السووياسووة ،يجب ان تتماشووى هذه التغييرات مع تدعيم
هد

المنظمة العالمية للحركة الكش و ووفية أنظر مواد الدس و ووتور أعاله التى تش و ووير الى هد

الحركة الكشفية والمادة  10أدناه

ومبادئ

يرجى مراعاة أن الموعد النهائى لتسو و ووليم المقترحات مسو و ووبقال ابل  6شو و ووهور (هو  14هبراير )2017
إلى اللجنة الكشو و و و ووفية العالمية السو و و و ووتالم ا اررات التعديالت على الدسو و و و ووتور ومسو و و و ووودة الق اررات ذات
التغييرات الهامة اآلخرى على السياسات

يرجى الرجوع إلى القاعدة  /1 /6د من اواعد االجراوات للحصو و و و و و ووول على اائمة كاملة بمسو و و و و و ووودة
الق اررات التى تقع هى نطاق الموعد النهائى للتسليم بعد هترة الستة شهور هذه

المادة المعنية من دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
المادة العاشرة

اختصو و و و و وواصو و و و و ووات اللجنة  -1اختصاصات المكتمر الكشفى العالمى هى:
الكشفية العالمية

(أ)

د ارس و و ووة س و و ووياس و و ووة الحركة الكش و و ووفية واواعدها على المس و و ووتوى

العو ووالمى ،واتخو وواذ الخطوات الالزمو ووة التى تكدى إلى تحقيق
أهدا

المنظمة العالمية

(ب) ولع السياسة العامة للمنظمة العالمية
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 3/3/1النطاق

يجب ان تكون أى مسو و ووودة ارار مقترح هى نطاق اختصو و وواصو و ووات اللجنة الكشو و ووفية العالمية والمكتب
الكشفى العالمى حسبما هو منصوص علي هى دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية ويجب ان

يكون القرار وااعى واابل للتحقيق حسب الموارد المالية المتاحة

وهى كل األواات ،يقدم المكتمر الكش و و ووفى العالمى طلبات مباشو و و ورة للجمعيات االعل و و وواو الس و و ووتيفاو

مس ووودة القرار أو جزو من مس ووودة القرار ومن الل وورورى د ارس ووة ما اذا كانت الجمعيات االعل وواو
اادرة على تنفيذ هذه المسودة بالق اررات

ويعتبر تحديد المتابعة والمسو و و ووكولية عن التنفيذ والمتطلبات المالية التقديرية من األمور الهامة لتقييم

مدى الجدوى العملية من مسو و و و ووودة القرار ويجب أن تكون مسو و و و ووودة القرار عملية بحيي يمكن تنفيذ
القرار هى أسرع وات ممكن

المواد المعنية فى دستور المنظمة العالمية للحركة الكشفية
المادة الرابعة عشر:

اختصو و و و و وواصو و و و و ووات اللجنة تتمثل اختصاصات اللجنة الكشفية العالمية هيما يلى:

الكشفية العالمية

(أ )

القيام بمهام المكتمر الكشو ووفى العالمى والتصو وور بالنيابة عن

خالل الفترة الممتوودة بين اجتموواعووات كوول مكتمرين عووالميين،

وذلك لتفعيل ا اررات وتوصو وويات وسو ووياس و وت وتمثيل المكتمر هى
المحاهل الدولية والوطنية

المادة التاسعة عشر:

اختص و و و وواص و و و ووات المكتب تتمثل اختصاصات المكتب الكشفى العالمى هيما يلى:
الكشفى العالمى

(أ)

مسوواعدة المكتمر الكشووفى العالمى واللجنة الكشووفية العالمية

واللج ووان الفرعي ووة المنبثق ووة عن اللجن ووة هى انج وواز مه ووامه ووا
والقيام باإلعداد لكل اجتماعاتها وتوهير الخدمات الالزمة

لتنفيذ الق اررات
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 4/3/1الق اررات السابقة

يجب ان يتم اتخاذ الق اررات الس و و ووابقة وا اررات المكتمر الس و و ووابقة هى االعتبار عند ص و و ووياغة الق اررات
المقترحة يجب دراسة وتناول األسئلة التالية:

هل كان هناك ا اررات سابقة متعلقة بمولوع مسودة القرار؟
اذا كانت االجابة "نعم" :

• ما هو التأثير المتواع لهذا القرار السابق؟
• ماهو الولع الحالى لهذا القرار السابق؟
• ما هو االختال

الذى تحدث مسودة القرار هذا؟

• هل هناك ارار حالى يدعم مسودة القرار؟
• اذا تم تمرير مسو ووودة القرار ،هل سو ووو
لرورة تعديل القرار الحالى؟

يسو ووبب ذلك األمر ان يتم إبطال أو الغاو أو

للمس وواعدة هى العثور على الق اررات الس ووابقة الص ووادرة عن المنظمة العالمية للحركة الكش ووفية ،هقد تم

تجميع كل ا اررات العمل الخاصووة بالمكتمرات الكشووفية العالمية منذ  1920هى وثيقتين واحدة باللغة

االنجليزية واالخرى باللغة الفرنسو و ووية وتقدم هذه الق ار ارت طريقة سو و ووهلة للبحي هى كل ا اررات العمل
السووابقة الصووادرة عن المكتمرات الكشووفية العالمية هناك أيل وال ههرس تفصوويلى هى نهاية كل وثيقة
للمس و و وواعدة هى ايجاد الق اررات المطلوبة أنظر نس و و ووخة ش و و وواملة على ش و و ووكل ملف  PDFعلى ااعدة

بيانات ا اررات المكتمرات الكشفية العالمية على االنترنت

وحاليال نعمل على تطوير ااعدة بيانات على االنترنت بخصو و و و و وووص الق اررات والتى سو و و و و ووتكون متاحة
للدخول عليها من جانب الجمعيات االعل وواو هى توايت بدو ص ووياغة مس ووودة الق اررات وحتى موعد
المكتمر الكشو و و ووفى العالمى وسو و و ووو

تكون كل ا ار ارت العمل للمكتمرات الكشو و و ووفية العالمية منذ عام

 1920هصو وواعدال متاحة على االنترنت على ان يكون الدخول عليها بمعرهة المسو ووكول الرئيسو ووى هى
ايادة الجمعيات االعلاو أنظر ااعدة بيانات ا اررات المكتمرات الكشفية العالمية على االنترنت

 4/1صياغة مسودة الق اررات
 1/4/1اللغة

يجب تس و و ووليم مس و و ووودة الق اررات للموتمر الكش و و ووفى العالمى إما باللغة االنجليزية أو باللغة الفرنس و و ووية

وسووو
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يتولى المكتب الكشووفى العالمى مسووكولية الترجمة واذا سوومحت الموارد بذلك ،سووو

يسووعى

المكتب الكشو و و و و و ووفى العالمى لترجمة وتوزيع مسو و و و و و ووودة الق اررات باللغات الثالثة االخرى المعمول بها

بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية

وهى حالة ش و و ووعر وهدكم ان الترجمة المقدمة ال تعكس روح أو محتوى مس و و ووودة القرار حس و و ووبما تمت
صو و ووياغت باللغة االصو و وولية ،يرجى االتصو و ووال مباش و و ورة بالمكتب الكشو و ووفى العالمى من خالل العنوان
االلكترونى التالى resolutions@scout.org :

وعند كتابة مس ووودة القرار يرجى التأكد من أن أس وولوب الكتابة واس ووتخدام الكلمات ليس معقدال يرجى
االلتزام بالجمل القصيرة والكلمات االساسية المعروهة والوصف الوال لتعم الفائدة مع تدعيم الفهم
على مس ووتوى كامل س ووو يل وومن احترام التنوع الثقاهى واللغوى ان يش ووعر كل هرد أن مش ووموالل هى
العملية ويستطيع ههم مسودة القرار بالكامل ادر المستطاع

 2/4/1هيكل مسودة القرار

نورد هيما يلى عينة لقرار تولو و و و و ووي كيف يتم كتابة مسو و و و و ووودة القرار ويتكون القرار من ثالثة اجزاو
العنوان وعبارات اهتتاحية وجمل الخطوات العملية

ومن األهمية مالحظة ان ارار المكتمر الكشوفى العالمى يسوتهد

وينااأ أمور ومسوائل على أعلى

مستوى للحوكمة وال يجب ان يكون متلمنال لتفاصيل زائدة ويجب ان يتج إلى جوهر المولوع

عينة لمسودة قرار
عنوان مسيييييييييودة القرار :السياسة الكشفية العالمية لمشاركة الشباب
عب ووارة عن عنوان موجز
ومختصر يجسد بولوح
الهد من القرار
العبارات االفتتاحية :هى المكتمر:
 هى نطاق االعت ار بأهمية اشراك ودمج الشباب هى اتخاذعبارات تذكر كل األمور
القرار لتحقيق هد الكش و وواهة( ،اس و ووتخدام هواص و وول لتقس و وويم
والمس و و و و و و ووائل التى تحتاج
العبارات االهتتاحية) ،و
التخوواذ ارار بش و و و و و و ووأنهووا
 اعتبار أن الكشو و و و وواهة هى حركة شو و و و ووبابية يدعمها القياداتوتتلمن اسباب لماذا تم
الياهعين الذين يتم عمل شراكات صحية واوية معهم ،و
منااشو و و و و ووة هذه المسو و و و و ووألة
 مراعاة النتائج والتوص و و و و و وويات الواردة هى تقرير التقييم للندوةوتبرز الخطوات الس و ووابقة
الكشفية العالمية للشباب ونظام المستشارين الشباب والذى
على المستوى الدولى هى
هذا الصدد
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أوصو وى بل وورورة الحاجة لمزيد من الجهد هى هذا اإلطار،
و
 معرهة المزايا المحققة على مسو و و و و و ووتوى االهراد والمنظمة منخالل مش وواركة الش ووباب الفعالة على كل المس ووتويات داخل
الحركة وهى المجتمع ،و
 االيمان بالدور الفعال ل الذى يمكن ان يكدي الشو ووباب هىخلق تغيير ايجابى داخل وخارج الحركة الكشفية ،و
 ادراك أهمية توهير الفرص للشو و و ووباب االعلو و و وواو بالكشو و و وواهةلتولى أدوار اي و ووادي و ووة مع تنمي و ووة مه و ووارات القرن الح و ووادى
والعشرين،
الييجييميييييل الييخييييياصييييييييييييية
بالخطوات العملية :هووذه
الجم و و وول ت و و ووذكر الحلول
المقترحة لحل المشكالت
س و و و و ووالفة الذكر يجب ان
تنااأ الجمل الخاصو و و و و ووة
ب و و ووال وخ وط ووات ال وع وم ول وي و و ووة
المسائل التى تم تحديدها
ب و و ووالفع و و وول هى العب و و ووارات
االهتتاحية
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• يتبنى نص السو و و و ووياسو و و و ووة الواردة هى وثيقة المكتمر رام  9على
أنها الس و ووياس و ووة الكش و ووفية العالمية لمش و وواركة الش و ووباب؛ (اس و ووتخدم
هواصل منقوطة لفصل الجمل)
• يشجع بقوة الجمعيات الكشفية الوطنية على تنفيذ هذه السياسة
على كل المس و و ووتويات داخل الجمعيات من خالل ول و و ووع اطار
داعم لها؛ و
• يطالب اللجنة الكشووفية العالمية بد ارسووة كل السووبل المتاحة التى
يمكن من خاللها تنفيذ هذه السو و و ووياسو و و ووة على مسو و و ووتوى المنظمة
العالمية وعلى مستوى االااليم وعلى مستوى العالم بما هى ذلك
المراجعة المستمرة لها (اختتم القرار بفترة زمنية)

 3/4/1كتيب لصياغة القرار

الهدف:

ماهو هد

مسودة القرار المقترح؟

المسؤول المستهدف:

من الذى من المتوقع أن يتعامل مع مسودة القرار هذه؟
 -اللجنة الكشفية العالمية

 المكتب الكشفى العالمى الجمعيات األعلاو -أخرى

الغرض

ماهى المادة (المواد) المعنية هى دسووتور المنظمة العالمية للحركة الكشووفية التى تركز عليها مسووودة

القرار؟

 -المادة ( : )1تعريف وهد

الحركة الكشفية

 المادة ( : )2مبادئ الحركة الكشفية-

المادة ( : )4هد

المنظمة العالمية

يرجى شرح كيف تتماشى مسودة القرار مع رؤية  2023للمنظمة العالمية للحركة الكشفية:
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السياسة :

ماهى السياسات أو المسائل الخاصة بالمنظمة العالمية للحركة الكشفية التى تتناولها مسودة القرار؟
-------------- -1
-------------- -2
-------------- -3
-------------- -4

كيف تتعامل مس و و ووودة القرار هذه مع الس و و ووياس و و ووات أو المس و و ووائل الخاص و و ووة بالمنظمة العالمية للحركة
الكشفية سالفة الذكر؟

اذا كان لروريال ،يرجى شرح كيف يمكن ان تتعارض مسودة القرار مع أى سياسات حالية للحركة
الكشفية بصفة عامة أو السياسات الحالية ألى جمعية من الجمعيات األعلاو؟

النطاق :

ماهى التقديرات بشأن الموارد الالزمة لتنفيذ مسودة القرار؟
الموارد البشرية
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الموارد المالية

الق اررات السابقة:

ماهى الق اررات أو المقترحات السابقة الواجب ولعها هى االعتبار؟
-1
-2
-3
-4

يرجى كتابة نبذة عن كيف تتماش و ووى مس و ووودة القرار هذه مع الق اررات الس و ووابقة أو تكثر عليها يرجى
الرجوع لألسئلة المفصلة هى القسم " 4/3/1الق اررات السابقة" أعاله
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كشف مجمع

الجمعية المقترحة----------- :

الدولة----------------------- :

الجمعية المكيدة ------------- :الدولة----------------------- :

شرح موجز أو تبرير مختصر لمسودة القرار:

عنوان مسودة القرار-----------------------:
المؤتمر

 -الهد

 مع تعزيز -ومراعاة

 -السياسة

 -التأكيد على

 -الق اررات السابقة

• يوصى

 -النطاق

 -المستهدهات/الطلبات

 -إبراز

• يشجع
• يناشد
• يقرر

• يحي

• يطالب
• يدعو
 5/1تسليم مسودة القرار

انظر القاعدة رام  1/ 6من اواعد االجراوات لمعرهة التفاصوويل حول الشووخص الذى يسووتطيع تسووليم

مسودة ارار المكتمر الكشفى وكيف تسير هذه العملية

بعد اتباع مالحظات صياغة مسودة القرار المذكورة هيما سبق ،يمكن تسليم مسودة القرار من خالل

اسو و و و و و ووتيف و و وواو نموذج مسو و و و و و ووودة القرار وارس و و و و و و و و و ووالو و و و ب و و ووالبري و و وود االلكترونى إلى العنوان الت و و ووالى:
 resolutions@scout.orgحيي يتلمن نموذج مسودة القرار ما يلى:
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• اسم الجمعية العلو المقترحة للقرار واسم الدولة وتوايع الممثل الرسمى
• اسم الجمعية العلو المكيدة للقرار واسم الدولة وتوايع الممثل الرسمى
• مكان لشرح موجز أو تبرير مختصر لمسودة القرار

• نص مسووودة القرار (عنوان مسووودة القرار -العبارات اإلهتتاحية  -الجمل الخاصووة بالخطوات
العملية)

وليس من اللرورى تسليم وراة العمل سالفة الذكر مع مسودة القرار ،حيي انها ببساطة عبارة عن
مصدر للمساعدة هى عملية الصياغة لمسودة القرار

يرجى التأكد من أن نموذج مسووودة القرار – ابل التسووليم – يتلوومن توايع الممثل الرسوومى للجمعية
العلو المقترحة لمسودة القرار وكذلك الممثل الرسمى للجمعية العلو المكيدة لمسودة القرار

وبمجرد تسووليم مسووودة القرار ،سووو

يقوم المكتب الكشووفى العالمى بتجميع المعلومات االسوواسووية هى

وثيقة تتل و و وومن مراجعة محايدة للوااع الفعلى بش و و ووأن المعلومات المرتبطة بمس و و ووودة القرار وس و و ووو

يتل وومن ذلك الموارد المالية وأيلو وال المعلومات التاريخية والموارد البشو ورية وكذلك الس ووياس ووة المتاحة
هى هذا الشأن وأيلال اآلثار المتواعة لتنفيذ مسودة القرار على المنظمة هى كل المجاالت المعنية
وعندما يتم ص ووياغة وثيقة المعلومات االس وواس ووية هذه ،س ووو

يتم إرس ووالها للجمعية العل ووو المقترحة

لمسودة القرار مع من الجمعية القدرة على التعليق والتعقيب على الوثيقة المقترحة

ومن المتواع أن تقوم أى جمعية من الجمعيات األعلو و و وواو المقترحة لمسو و و ووودة ارار بدعم هذا القرار
وتحتاج إلى االستعداد للمساعدة هى عرل ابل المكتمر الكشفى العالمى

وينبغى على الجمعية العل و ووو ايلو و وال أن تكون متاحة لمنااش و ووة مس و ووودة القرار أثناو أى جلس و ووة هى
المكتمر الكشفى العالمى والتحدي عن القرار المقترح هى الجلسة العامة للمكتمر
 6/1سحب مسودة القرار:

اذا أرادت الجمعية العل ووو س ووحب مس ووودة الق ارر ،يمكن القيام بذلك هى أى وات حتى اللحظة التى
من المقرر أن يتم هيها عرض القرار هى المكتمر الكشفى العالمى واليمكن سحب مسودة القرار إال

من جانب الجمعية العلو المقترحة للقرار وليس من جانب أى جمعية من الجمعيات المكيدة للقرار

أو أى جمعية أخرى من الجمعيات األعلاو

ويمكن إرس و و و و و و و و و ووال طل و و ووب س و و و و و و وح و و ووب مسو و و و و و ووودة القرار على عنوان البري و و وود االلكترونى الت و و ووالى:
 resolutions@scout.orgأو االتصال مباشرة بلجنة الق اررات بالمكتمر الكشفى العالمى
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عند عرض مس و و ووودة القرار هى المكتمر الكش و و ووفى العالمى ،س و و ووو
المقترحة للقرار المجال لشو و وورح مسو و ووودة القرار المقترح وسو و ووو

يعطى الرئيس الجمعية العل و و ووو

يكون هذا التوايت هو آخر هرصو و ووة

يجوز هيها للجمعية العلو و ووو المقترحة للقرار اتخاذ ارار بسو و ووحب مسو و ووودة القرار وبعد هذا التوايت،
يتم تمرير مسودة القرار للمكتمر التخاذ ارار حول القرار المقترح

سو

-2التعديالت

 1/2اقتراح التعديل

أنظر القاعدة رام  3/ 6من اواعد االجراوات للمزيد من المعلومات حول ااتراح تعديل على مسووودة

ارار

ويتم تشو ووجيع تسو ووليم التعديالت مسو ووبقال ابل المكتمر الكشو ووفى العالمى لالسو ووتفادة من هترة االسو ووتعداد
المتزايدة والوات الممتد للمنااشة يمكن تسليم التعديالت ابل المكتمر بشهرين وحتى الساعة الثانية

ظه الر هى اليوم الثالي من المكتمر الكشفى العالمى
وهيما يخص أى مسووودة ارار يتعلق بالتعديالت على الدسووتور أو المولوووعات االخرى المذكورة هى

القاعدة رام /1/ 6د من اواعد االجراوات ،يرجى االنتباه بشو و و و و و ووكل خاص للقاعدة رام  /3/6ز من

اواعد االجراوات التى تنص على ما يلى:

ال يجوز ابول أى تعوديالت على المقترحوات التى يتم تسو و و و و و ووليمهوا وهقوال للقواعودة  /1/ 6د من اواعد
االجراوات ،هيما عدا تلك التعديالت التى:
 -تزيل أى لبس أو غموض أو تول بأى طريقة مسودة القرار المعرولة ،أو

 تمثل هى رأى لجنة الق اررات مواف وس و و و بين مسو و ووودة القرار والمواف الحالى أو السو و ووياس و ووةالحالية

 2/2التوقيتات الزمنية
التوقيت

االجراء

المسؤول

 14يونيو 2017

• اطالق واصدار كل مسودة ا اررات الجمعيات لجنة الق اررات

 14ي ووونو وي ووو 2017

• هترة مت و و وواح و و ووة للتع و و ووديالت المقترح و و ووة من الجمعيات األعلاو

إلى  16أغسو و و و و و ووطس

2017
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االعلاو هى شكل وثيقة من وثائق المكتمر

الجمعيات االعلاو

 16أغسطس
2017

• الساعة  2ظه الر :آخر موعد لتلقى التعديالت الجمعية األعلاو
• الس و و و و و و و و وواع و ووة 12ظه الر  :آخر موع و وود لتلقى ولجنة القرارات

التعووديالت على المقترحووات بموجووب القوواعوودة واللجنو ووة الكشو و و و و و ووفيو ووة

/1/6د من اواعد االجراوات (مس و و ووموح بذلك العالمية
اذا تم الوهاو بالقاعدة /3/6ز)

• التقرير النهو و ووائى متو و وواح للتنزيو و وول من مواع
المنظمة العالمية scout.org

 3/2االعتبارات

يجب ولع االعتبارات التالية مولع االهتمام عند تقديم تعديالت على مسودة الق اررات:

• يجب ان ترتب أى تعديالت مقترحة على مسو ووودة ارار يتم توزيعها بالمولو وووع المطروح هى
مسودة القرار الموزعة

• ال يمكن ان يغير أى تعديل مقترح بشكل كامل مولوع مسودة القرار الموزعة

• يجب أن يأخذ أى تعديل مقترح هى االعتبار تلك االعتبارات الواردة هى البند  3/ 1أعاله

• يجب ان يكون أى تعديل مقترح متلو وومنال لمحتوى معين ال تقم بتسو ووليم تعديالت لتصو ووحي
اخطاو هى الهجاو أو هى القواعد النحوية لمسودة القرار
• يمكن تس ووليم التعديالت باللغة االنجليزية أو الفرنس ووية س ووو
بالترتيبات الخاصة بالترجمة

يقوم المكتب الكش ووفى العالمى

وهى حالة اذا شو و و ووعر وهد الجمعية العلو و و ووو بأن الترجمة المقدمة التعكس روح أو جوهر أو محتوى

التعديل حس ووب اللغة االص وولية الذى تمت ص ووياغت بها ،يرجى االتص ووال بالمكتب الكش ووفى العالمى
مباشرة عبر العنوان االلكترونى التالىresolutions@scout.org :

يجوز تسليم التعديالت على المقترحات التى تم تسليمها حسب القاعدة /1/6د من اواعد االجراوات

حتى الساعة  2ظه الر من اليوم الثالي للمكتمر اذا كانت التعديالت عبارة عن توليحات أو موااف
وس كما هو مول هى القاعدة /3/6ز من اواعد االجراوات

19

عينة التعديالت:

النص األصلى

التعديل المقترح

• االجته و و وواد نحو تولى مزي و و وود من

• زيوادة هرص مش و و و و و و وواركوة ودمج الش و و و و و و وبواب هى

المسو و و ووتوى العالمى وعلى مسو و و ووتوى

على مسو و و و و و ووتوى االاوواليم) بمووا هى ذلووك اللجووان

الشباب وظائف اتخاذ القرار (على

االااليم)

• لوومان تدريب الشووباب واالسووتعانة

بهم من جووانووب المنظمووة العووالميووة
للحركة الكش و ووفية كممثلين للش و ووباب

أو متحوودثين عن الش و و و و و و وبوواب لوودى
الجهات الخارجية

• ولووع مشووروع الحوار بين االجيال
ل و وودعم التع و وواون بين االجي و ووال هى
المنظمة العالمية للحركة الكشفية

وظائف اتخاذ القرار (على المسو و و ووتوى العالمى
الفرعية العالمية الكشووفية واللجان الفرعية على

مستوى االااليم

• ل و و و و و وومان تدريب الش و و و و و ووباب ودعمهم وتعيينهم
كممثلين ومتحو وودثين عن المنظمو ووة العو ووالميو ووة
للحركة الكشفية لدى الجهات الخارجية

• ول و ووع وتطوير اس و ووتخدام الحوار بين االجيال
ك و و ووأداة مع التركيز على المنهجي و و ووات ونظم

التدريب وأهل و و وول الممارس و و ووات لتدعيم التعاون

بين االجي ووال هى المنظم ووة الع ووالمي ووة للحرك ووة

الكشفية

 -3الق اررات الطارئة

 1/3اقتراح قرار طارئ

على الرغم من أن يوصووى بقوة ان يتم تسووليم مسووودة ا اررات المكتمر ابل المكتمر الكشووفى العالمى،

من المعرو

ان اد تط أر أمور ذات أهمية ملحة واوية تحمل صووفة االسووتعجال هى اللحظة االخيرة

وتحتاج للد ارس و ووة هى المكتمر الكش و ووفى العالمى ويش و ووار الى هذه الق اررات الهامة والطارئة بالق اررات

الطارئة

انظر القاعدة  5/6من اواعد االجراوات لمزيد من المعلومات عن الق اررات الطارئة
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 2/3التوقيتات الزمنية:
التوقيت

 15مايو 2017

 16أغس و و و و و و و وطووس

المسؤول

االجراء

• يمكن تسو و و و و و ووليم الق اررات الطارئة حتى الجمعيات االعلاو

2017

السو وواعة  2ظه الر هى اليوم الثالي من واللجنة الكشفية العالمية

المكتمر ( 16أغسطس )2017

 3/3االعتبارات:

يجب ان تأخذ الق اررات الطارئة هى االعتبار نفس العوامل واالعتبارات التى يجب ولو و و و و و ووعها هى

االعتبار والمول و و و ووحة بالنس و و و ووبة لمس و و و ووودة الق اررات هى القس و و و ووم  3/1من توجيهات مس و و و ووودة الق اررات

والتعديالت هذه

والاتراح ارار عاجل ،ينبغى أن يكون مكيدال من جانب تسو و ووعة جمعيات أعلو و وواو أخرى وغير جائز
أن تكون الجمعيات االعلواو المكيدة للقرار العاجل اعلواو هى أاليم كشوفى واحد ،ويجب ان تكون
الجمعيات تنتمى لثالثة أااليم على األال وينطبق نفس األمر بالنسو و و و و و ووبة للتعديالت على الق اررات

الطارئة التى يتم تقديمها مباشرة من البداية خالل دراسة االجراو

ومن غير المتواع ان يحتاج األمر هى الغالب عرض ا ارر عاجل ومع ذلك ،هإن الفرصو و و و و و ووة تكون
متاحة لعرض ارار عاجل هى نطاق اواعد اإلجراوات للمكتمر الكشو و و و و و ووفى العالمى اذا كانت هناك

لرورة لعرض ارار على المكتمر هى اللحظات االخيرة

واليمكن اسو ووتخدام الق اررات الطارئة هى أمور تم نسو وويانها ببسو وواطة أو تم التواصو وول بشو ووأنها هى نطاق
التوايتات الزمنية المقررة

إن إلاهة التعريفات "طارئ" و"هام" التالية للقرار سو

يساعد هى تولي ما هو القرار الطارئ:

الطارئ

"طارئ" تشوير إلى ارار طارئ يكون مختص بمسوألة ظهرت هى االهق هى الفترة بين الموعد النهائى

لتسووليم مسووودة الق اررات وهو  14مايو  2017ولداية المكتمر الكشووفى العالمى وهى المسووألة التى ال

يمكن تأجيلها للمكتمر التالى

واد تظهر المسووألة الطارئة بسووبب أى شووث حدي خالل الشووهور الثالثة السووابقة للمكتمر والتى تكثر
على الكشو وواهة واد تتلو وومن المسو ووألة مولو وووعات تكثر على الكشو ووفية مثل الو ووطرابات حكومية أو
االال سياسية أو كارثة عالمية أو تغيير مطلوب هى السياسة أو طرق العمل
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ولمعرهة ما إن كانت المسألة عاجلة بشوكل كاهى ليتم عرلها هى ارار عاجل عليك بتوجي السوكال

التالى:

"هل القرار العاجل المقترح على هذه الدرجة من االس و و و و و ووتعجال بحيي اليمكن تأجيل حتى االجتماع
القادم للمكتمر الكشفى العالمى أو يمكن عرل لالاتراع البريدى هى تاريخ الحق؟

الهام

"هام" تش و ووير إلى ارار عاجل بخص و وووص مس و ووألة على درجة كبيرة من األهمية والتى تس و ووتلزم عناية

الدراسة من جانب المكتمر الكشفى العالمى هى إحدى جلسات

المول وووع الهام هو ش ووث اليمكن التعامل مع من جانب الجهات االخرى بالمنظمة العالمية للحركة

الكش ووفية مثل اللجنة الكش ووفية العالمية أو لجانها أو اللجان االاليمية أو الجهات االعل وواو بالمنظمة

العالمية أو المكتب الكشفى العالمى

ويتل و و و و وومن ذلك األمر تلك المول و و و و وووعات التى تكثر على المنظمة العالمية للحركة الكش و و و و ووفية مثل
االلووطرابات الحكومية أو القالال السووياسووية أو كارثة عالمية أو طلب تغيير هى السووياسووة أو طرق

العمل

ولمعرهة ما إن كانت المس و ووألة هامة بش و ووكل كاهى ليتم عرل و ووها على المكتمر الكش و ووفى العالمى هى

ارار عاجل ،يجب توجي السكال التالى:

"هل مولوووع القرار العاجل المقترح على هذه الدرجة من األهمية بحيي يجب عرل و بشووكل هورى
على المكتمر الكشفى العالمى؟"
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