
 
 
 
 
 

9th Euro Arab Scout Meeting 
24-28 May 2011, Algiers, Algeria 

 

Declaration 
 
We the participants of the 9th Euro Arab Scout Meeting held in Algiers, Algeria from 24th to 28th May 2011, would 
like: 
• To express our sincere thanks to H.E. Mr. Abdelaziz Boutaflika, the President of Algeria for his patronage of 

the Meeting. 
• To thank Mr. Ahmed Ouyahia, the Prime Minister and the Government of Algeria who facilitated the support 

to the meeting 
• To thank the Algerian Muslim Scouts for hosting an excellent event 
• To acknowledge that the 9th meeting achieved the highest attendance to date. 
 

This meeting provides understanding spirit & cooperation to achieve the values of peace, social advance and 
increase bilateral dialogue.  This atmosphere create environment of partnerships and future dreams for both Arab 
and European Scout Regions. 
 
Following various workshops, presentations, sessions and discussions, focusing on Youth Empowerment, Youth 
Exchange, as well as the recommendations of the previous Euro-Arab Meetings, we would like to further 
recommend: 
 
1. To the Regional Committees and Regional Offices: 
• To support further cooperation between both Regions 
• To continue to develop the mapping of existing partnerships and exchange projects, both in the Europe and 

the Arab Region and share the results with National Scout Organizations 
• To update the guidelines and check list for youth exchanges and publish the new versions in Arabic, English 

and French. 
• To encourage NSOs from both regions to meet during international events (e.g. World Conferences, World 

Jamborees etc) 
• To promote participation and communicate the regional events and to motivate NSOs to allow participation from 
the other region in their own events, using the existing platforms (e.g. www.europak-online.net / Arab Scout Events 
list etc) including social media; and to consider cost implications. 

• To provide a process of evaluation for the results of future Euro-Arab meetings 
• To organise training opportunities on the subject of Project Management to improve the quality of Euro-Arab 

projects. 
• To develop and maintain a directory of Euro-Arab NSO contacts and to distribute it to participants of this 

meeting. 
 

2. To the National Scout Organizations: 
• To promote youth participation in bi-regional events and future Euro-Arab Meetings. 
• To promote the presence of projects on the Internet and Social Media platforms (e.g. facebook, youtube etc) 

within the constraints of good Scout practice. 
• To actively support members to take a full role in society as active citizens and share best practices from 

both regions. 
• To facilitate contacts between interested groups to match project interests and to find suitable local partners. 
• To be flexible in terminology to ensure suitability to funders understanding. 
• To ensure shared projects have clearly defined impacts on local communities.  
• To actively use the funding resources that are already available at local, National, Regional and World level 
• To consider Religious occasions when planning international events 
• To support training exchange between NSOs. 
• To actively use the existing support programmes to promote exchanges (e.g. Scouts of the World, World 

Environment Programme, Lands of Adventure  etc.)  
 

3. To the Participants: 
• To be active promoters of Euro-Arab cooperation in their own NSOs 
• To spread and share the outcomes of this meeting in their NSOs 
• To promote exchange opportunities. 
 

The participants of the 9th Euro-Arab Meeting unanimously agreed that the 10th Euro-Arab Scout Meeting will be 
hosted in Italy 2013 at a date to be agreed by the two Regions. 
 

Algiers, Algeria 
28 May 2011 
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  التاسعالعربي األوروبي الكشفي اللقاء 
  2011) أيار(مايو  28 – 24 الجزائر،

  اإلعالن الختامي

الجزائر العاصمة بجمھورية المجتمعون بمدينة  التاسع،العربي األوروبي  الكشفي نحن المشاركون في اللقاء
  :نرغب في 2011) أيار(مايو  28 – 24في الفترة من  الجزائر الديموقراطية الشعبية

 ية الشعبيةلديموقراطرئيس جمھورية الجزائر ا –لفخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة التعبير عن شكرنا العميق 
، على دعمھا السيد أحمد أويحي وزيرھا األولمثلةُ في ، والحكومة الجزائرية معلى رعايته الكريمة لھذا اللقاء 

ة بالمشاركة القياسية غير المسبوق ا ھذا اللقاء المميزاستضافتھعلى وكذلك جمعية الكشافة اإلسالمية الجزائرية 
  .دولة 23التي وصلت إلى 

يم التعايش والسلم المجتمعي وتعزيز لغة الحوار ووفر قولقد جسد ھذا اللقاء روح التفاھم والعمل المشترك لتحقيق 
  .ين اإلقليمين العربي واألوروبيأجواء عملية إلبرام اتفاقيات ثنائية وأفكار مستقبلية للعمل الجاد ب

ومراجعةَ  ،ركزت على موضوعات تمكين الشباب، وتبادل الشباب لمناقشات والعروض والورش التي ومتابعةً ل
  :نوصي باآلتي ،للتوصيات الخاصة باللقاءات العربية األوروبية السابقة

  :بيوالمكتبين الكشفيين اإلقليميين العربي واألوروإلى اللجنتين توصيات  -1
  :أن تقوم اللجنتان باآلتي التاسعيوصي المشاركون في اللقاء الكشفي العربي األوروبي 

 .دعم استمرار التعاون العربي األوروبي -
في كال اإلقليمين، وإرسال ھذه استمرار جمع المعلومات حول الشراكات ومشروعات التبادل التي تقام  -

 .المعلومات إلى الجمعيات الكشفية الوطنية
ث الدليل االسترشادي لتبادل الشباب وطباعة النسخة الجديدة باللغات العربية واإلنجليزية تحدي -

 .والفرنسية
: مثل(تشجيع الجمعيات الكشفية الوطنية في كال اإلقليمين لالجتماع على ھامش أي حدث كشفي عالمي  -

 )إلخ... المؤتمرات العالمية والمخيمات العالمية 
ل بالمعلومات حول األحداث اإلقليمية، وتحفيز الجمعيات الكشفية الوطنية ويج للمشاركة والتواصرتال -

وسائل التواصل من األقاليم األخرى في أحداثھا مستخدمين في ذلك األعضاء مشاركة السماح بعلى 
www.europak- :الموقع األوروبي /كتيب النشرات التفصيلية لألنشطة الكشفية العربية : مثل( المتوفرة

online.net  ...تكاليف التنفيذ ، مع األخذ بعين االعتباروكذلك المواقع االجتماعية )إلخ 
 .المستقبلية آلية لتقييم نتائج اللقاءات الكشفية العربية األوروبية وضع -
 ودة المشروعات العربية األوروبيةجفرص تدريبية في مجال إدارة المشروعات لتعزيز تنظيم  -
، والمحافظة على تحديثھا، وإرسالھا توفير قائمة تواصل للمسئولين عن التعاون العربي األوروبي -

 .لجميع المشاركين في اللقاء
 .تعزيز مشاركة الشباب في األحداث الثنائية اإلقليمية وكذلك اللقاءات العربية األوروبية القادمة -
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  :ى الجمعيات الكشفية الوطنيةتوصيات إل -2
أن تقوم االجمعيات الكشفية العربية واألوروبية  التاسعيوصي المشاركون في اللقاء الكشفي العربي األوروبي 

 :باآلتي
مع ) إلخ... الفيس بوك واليوتيوب : مثل(الترويج للمشروعات على اإلنترنت والمواقع اإلجتماعية  -

 .ثل ھذه المواقعتوخي القيم الكشفية في استخدام م
تبادل قصص النجاح في كال اإلقليمين ودورھم كمواطنون فاعلون،  ادعم أعضاء الكشفية لكي يأخذو -

 .حول ھذا الموضوع
برام اتفاقيات شراكة بإيجاد شركاء لھم على الراغبة في إتسھيل االتصال بين المجموعات الكشفية  -

 .المستوى المحلي
 يسھل بھا على الممولين فھم المشروعات الكشفية تيالالمرونة في استخدام المصطلحات  -
 .التأكيد على أن يكون للمشروعات المشتركة تأثير واضح على المجتمع المحلي -
 استخدام كل موارد التمويل المتاحة على المستوى المحلي والوطني واإلقليمي والعالمي -
 .لدينيةعيد األحداث الدولية مع المناسبات ااموتعارض أھمية مراعاة عدم  -
 .دعم التبادل في مجال التدريب بين الجمعيات الكشفية الوطنية -
برنامج وسام كشافي العالم، برنامج : مثل(االستفادة من البرامج المساندة المتوفرة لدعم تبادل الشباب  -

 ).إلخ... البيئة العالمي، برنامج أرض المغامرة 
 

  التاسعوروبي توصيات إلى المشاركين في اللقاء الكشفي العربي األ -3

 :ع بأن يقوموا باآلتيللقاء الكشفي العربي األوروبي التاسيوصي المشاركون في ا

 .الجمعيات الكشفية الوطنية المنتمين لھابدور نشط في تعزيز التعاون العربي األوروبي ب القيام -
 .نشر نتائج اللقاء وإشراك الجمعيات الكشفية الوطنية بھا -
  .الترويج لفرص التبادل -

  :عاشراء الكشفي العربي األوروبي القالل
إيطاليا عام في عاشر إلجماع على أن يكون اللقاء البا تاسعاء الكشفي العربي األوروبي الاتفق المشاركون في اللق

  .انفي تاريخ يتفق عليه اإلقليم 2013
  

  الجزائر
  2011) أيار(مايو  28

 


