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 أبنانى الكرام شباب الحركة الكشفية

  تقــــديرًا لقيمــة تمكيــن الشــباب ومشــاركتهم فــي صنــع القــرار ، بحســبانهم 
ــة  أعضــاء فــى حركــة تربويــة شــبابية كالكشــفية، تعمــل علــى توفيــر البيئ

ــة.. ــة واالجتماعي ــة والروحي ــة والبدني ــم العقلي ــاء بقدراته ــة لالرتق الممكن
 كان حــرص اإلقليــم الكشــفى العربــى على تنظيــم المنتديــات الكشــفية العربية 
ــة  ــح الفرص ــى تتي ــة، حت ــفية العربي ــرات الكش ــبق المؤتم ــى تس ــباب الت للش
ــرى  ــاءة إلث ــم البن ــم ومقترحاته ــاهمة بآرائه ــباب للمس ــن الش ــدد م ــر ع ألكب
المؤتمــر وترفــده بمــا يلبــى احتياجاتهــم كفتيــة وشــباب ويحقــق طموحاتهــم.

ــداث  ــي إح ــباب ف ــه الش ــن أن يلعب ــذي يمك ــال ال ــدور الفع ــا بال ــانًا من     وإيمـ
ــرص  ــة الف ــر إتاح ــا، عب ــفية وخارجه ــة الكش ــل الحرك ــي داخ التغييراإليجاب
لألعضــاء الشــباب لتجربــة األدوار القياديــة، وتطوير مهــارات التواصــل الحديثة. 
ــًا مــن مخرجــات المؤتمــر الكشــفي العالمــي الـــ40 الــذي عقــد عــام  وانطالق
ــة  ــفية العالمي ــة الكش ــى السياس ــة عل ــت المصادق ــث تم ــلوفينيا حي 2014 بس
لمشــاركة الشــباب وحــث الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة بقــوة علــى تنفيــذ هــذه 

السياســة علــى جميــع المســتويات داخــل الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة. 

ــد  ــة برصي ــي خــالل هــذه المرحل ــم الكشــفي العرب ــا يدخــل اإلقلي      ومــن هن
ــي  ــه ف ــد نفس ــباب، ويج ــاركة الش ــم مش ــو يدع ــذور  وه ــق الج ــوي عمي ترب
ــواء مــع العالــم ويحافــظ علــى القيــم واألصالــة  ــادرة ليت مقدمــة ســرب المب
العربيــة، وهــو يأخــذ بالحداثــة والتطويــر العالمــى، لــذا فقــد حــرص المؤتمــر 
الكشــفي العربــي الـــ25 الــذى عقــد بالمركز الكشــفي العربــي بالقاهــرة 2007 
بمبــادرة مــن األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة وموافقــة كريمــة من 
ــة الكشــفية العربيــة  علــى إقامــة المنتديــات الكشــفية العربيــة للشــباب  اللجن

كآليــة ديناميكيــة وواقعيــة لمشــاركة الشــباب فــي صنــع واتخــاذ القــرار.

    يأتي هذا المنتدى في نسخته الرابعة بعد المنتدى الكشفي العربي األول للشباب 
ببورتسودان - السودان عام 2010 و المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب بوهران 
– الجزائر عام 2013 ، و المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب بمسقط – سلطنة 
عمان عام  2016 حيث باشرالشباب أعمالهم في كل المنتديات على هْدى الالئحة 
المرفقة التي بين أيديكم والتى أفضت إلى توصيات ومخرجات ومقترحات الزلنا 

نستأنس بها .

     إن المنتــدى الكشــفي العربــي الرابــع للشــباب أخــذ مــن »الكشــفية وأهــداف 
ــق ،  ــة طري ــاش كخارط ــي النق ــس ف ــه الرئي ــتدامة« موضوع ــة المس التنمي
وأولويــة دائمــة ألعضــاء الحركــة الكشــفية، فالشــباب عمومًا والشــباب الكشــفي 
ــات  ــم، والمجتمع ــدم والعيــش الكري ــاء والتق ــي البن بخاصــة عنصــر أساســي ف
األقــوى هــي التــى تعمــل علــى االســتثمار  فــي شــبابها حيــث توفيرلهــم الفرص 
والمســاحة لمشــاركتهم وتدريبهــم، ليعــود مــردود ذلــك بالنفــع عليهــم وعلى 

المجتمــع وحتــى يكــون  مســلكنا الــذي ننتهجــه ســليمًا.
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      ونــود فــي الختــام أن نتقــدم بكلمــة شــكر وتقديــر وعرفــان لالتحــاد العــام 
للكشــافة والمرشــدات المصــري  علــى اســتضافته لهــذا المنتــدى وتوفيــر كافة 
ــم،  ــبابي المه ــل الش ــذا المحف ــي ه ــي ف ــباب العرب ــاركة الش ــهيالت لمش التس
ــا يســعدني أن  ــق والنجــاح، كم ــي كل التوفي ــن للشــباب الكشــفي العرب متمني

أقــدم فيمــا يلــي :
الئحة  تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب.	 
برنامج المنتدى الكشفي  العربي الرابع للشباب.	 
مخرجات  المنتدي الكشفي العربي الـ 19 لعرفاء الطالئع.	 
مخرجات المنتدي الكشفي العربي الــ6 لقادة الفرق.	 
اإلعالن الختامي للمنتدي الكشفي العالمي الــ13 للشباب 	 
توصيات المنتديات الكشفية العربية  السابقة.   	 

 
للتكرم واالستفادة القصوى من محتواها ، و تفضلوا بقبول وافر التحية.

مدير اإلقليم الكشفي العربى
د. عاطف عبد املجيد 
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 أيها الشباب الكشفي ...  

إنَّ للّشــباب دورًا كبيرًاومهّمــًا فــي تنميــِة الُمجتمعــات وبناِئهــا، كمــا أّن الُمجتمعات 
ــا  ــا بالن ــة، فم ــاٌت قوّي ــة الشــابة هــي ُمجتمع ــن الفئ ــرة م ــا نســٍبة كبي ــي به الت
بشــباب كشــفي مــدرب وحامــل للمســئولية؛ وذلــك كــون طاقــة الّشــباب الهائلــة 
هــي التــي ُتحّركهــا وترفعهــا، لذلــك فالشــباب ركيــزة أّي وطــن، وأســاُس اإلنماء 
والّتطــور فيهــا، كمــا أّنهــم ُبنــاُة مجدهــا وَحضارتهــا وُحماتهــا، لقــد عملنــا علــى 
مــدار ثــالث ســنوات مــن نوفمبــر 2016 آخــر منتــدى كشــفي للشــباب- ســلطنة 
ــي  ــا الكشــفي العرب ــاد منتدان ــري النعق ــي تحضي ــى وضــع جــدول زمن ــان عل عم
ــدى  ــة للمنت ــة العربي ــة التحضيري ــاء اللجن ــي أعض ــا نحي ــباب، فأنن ــع للش الراب
وكذلــك الكشــافة والمرشــدات المصريــة؛ علــى القيمــة المضافــة وعلــى الجهــود 

الدءوبــة التــي بذلوهــا طيلــة هــذه المــدة.
  

ــة  ــداف التنمي ــفية وأه ــعار الكش ــت ش ــبابي تح ــا الش ــإن منتدان ــون ف ــا تعلم كم
ــا  ــا منطقتن ــر به ــرى تم ــات كب ــة وتحدي ــروف صعب ــي ظ ــُد ف ــتدامة ُيعَق المس
ــاريِع  ــاِء الَمش ــى إنش ــاعدُة عل ــًا للُمس ــا أن نمضــي ُقدم ــم فعلين ــن ث ــة، وم العربي
الخدماتَيــِة بســواعد شــبابية، والتخطيــط إلقامــة ُمنتديــات شــبابية وفــق مقاييــس 
ــٍة وورش عمــٍل، ونقاشــاٍت مــن شــأِنها توســيُع الَمعِرفــِة، ومــن هنــا ســيكون  علميَّ
انعقــاد المنتــدى علــى أرض الكنانــة فرصــة لتبــادل الخبــرات وتعزيزهــا وفرصــة 
ــم  ــي ته ــكل المجــاالت الت ــة ل ــة القادم ــي وضــع تصــورات للمرحل للمشــاركة ف

ــة والشــباب. الفتي

ــة الكشــفية  ــه بجهــود رئيــس وأعضــاء اللجن ــم هــذه الفرصــة للتنوي ــا لنغتن وإن
ــم  ــاداتهم ودعمه ــم وإرش ــى توجيهاته ــي عل ــفي العرب ــم الكش ــة واإلقلي العربي

ــيرتنا.  ــي لمس االحتراف
                                       بالتوفيق والسؤدد في أشغال منتدانا الشبابي.

               اللجنة التحضريية للمنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب 
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الئحة تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب	 
أواًل : التعريف 

ثانيًا: الهدف
ثالثًا: المعلومات األساسية لسير المنتدى

رابعًا: المشـــاركون 
خامسًا: لجـان المنتدى  

سادسًا: االختصاصات بالمنتدى
سابعًا: أمور تنظيمية 

برنامج المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب.	 
مخرجات المنتدي الكشفي العربي الـ19 لعرفاء الطالئع 	 
مخرجات المنتدي الكشفي العربي الــ6لقادة الفرق.	 
توصيات المنتديات الكشفية العربية للشباب السابقة.  	 

- المنتدي  الكشفي العربي األول للشباب.
- المنتدي  الكشفي العربي الثاني للشباب.
- المنتدي  الكشفي العربي الثالث للشباب.

- توصيات المنتدي الكشفي العالمي الــ 13 للشباب
- موجز االحتياجات والنجاحات والتحديات من وجهة نظر 

الشباب  العربي في الحركة الكشفية.
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الئحة
 تنظيم المنتدى الكشفي

 العربي للشباب
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 الئحة تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب

أواًلً : التعريف:
أ .  المنتدى الكشفي العربي للشباب:

هو الحدث الكشفي الشبابي الذي يصاحب انعقاد المؤتمر الكشفي العربي، 
ويعتبر اآللية اإلقليمية العربية لمشاركة الشباب في عملية صنع القرار. 

ب . اختصارات:
سوف تتكرر العديد من الكلمات في هذا الدليل، لذلك سيتم توضيح هذه 

الكلمات بشكل مختصر في الدليل مالم يذكر غير ذلك:
املنتــدى: المنتدى الكشفي العربي للشباب.           −
املؤتمر: المؤتمر الكشفي العربي.                  −
اإلقليم الكشفي العربي: اإلقليم الكشفي العربي.          −
لجنة املنتدى: اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي للشباب.     −
اللجنة املستضيفة: اللجنة المستضيفة للمنتدى الكشفي العربي للشباب −
لجنة الصياغة: لجنة صياغة توصيات المنتدى الكشفي العربي للشباب.  −
الجمعية/ الجمعيات: الجمعية/الجمعيات الكشفية الوطنية )العربية(. −
لجنة اإلشراف: لجنة اإلشراف على المنتدى الكشفي العربي للشباب. −

ثانيًا: الهدف:
تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة، من خالل توفير المساحة الكافية 

لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في اإلقليم الكشفي 
العربي.

ثالثًا: المعلومات األساسية لسير المنتدى:
أ .الموضوع الرئيسي للمنتدى:

تختــار لجنــة المنتــدى باالتفــاق مــع اللجنــة الكشــفية العربيــة الموضــوع 
الرئيســي للمنتــدى، وهــذا تبعــًا للموضوعــات الرئيســية للمؤتمــر الــذي 
يصاحبــه المنتــدى، أو تبعــًا للموضوعــات الهامــة علــى الســاحة الكشــفية 

أو الشــبابية.
ب .برنامـج المنتــدى: 

يجب أن يحدد برنامج المنتدى من قبل الشباب أنفسهم، ويجب أن يسمح 
برنامج المنتدى للمشاركين بفرصة مناقشة المواضيع المتعلقة بالكشفية 

والشباب، ونتائج هذه المناقشات يتم عرضها على المؤتمر الذي يصاحبه 
المنتدى، مع مراعاة أن يكون البرنامج مرنًا، بحيث يسمح للمشاركين 

بمناقشة الموضوعات التي يقترحونها خالل الحدث.
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جـ. طريقة العمــل بالمنتدى :
طريقــة العمــل بالمنتــدى هــي التــي يتــم إتباعهــا فــي الهيئــات الكشــفية 
ــة  ــوون لمناقش ــدى مدع ــاركون بالمنت ــاذ القرار،فالمش ــة، التخ الدولي
وتبــادل المواضيــع التــي تهمهــم بطريقــة ديموقراطيــة، تتيح للمشــاركين 
تبــادل الخبــرات والثقافــات المختلفــة فيمــا بينهــم، باإلضافــة إلــى إثــراء 
ــة  ــة و مختلف ــرق مبدع ــتخدام ط ــم اس ــن المه ــخصية، فم ــم الش قدراته
ومناســبة للتفاعــل، بحيــث تضمــن تحقيــق هــدف المنتــدى بنجــاح، لكــي 
تعطــي نموذجــًا يحتــذي بــه فــي الجمعيــات، لذلــك يفتــرض أن تتنــوع 
جلســات المنتــدى بيــن الجلســات الرســمية والجلســات العامــة، ومجموعات 
ــأن أهــم أوقــات  ــن ب ــى يقي ــا عل ــرات ،لكنن ــادل الخب العمــل، وأنشــطة تب

النقــاش ســتكون فــي األوقــات الجانبيــة غيــر الرســمية .
د. الُبعد التعليمي والتدريبي :

ــات  ــات وتعليم ــى معلوم ــدى عل ــج المنت ــوى برنام ــتمل محت ــد أن يش الب
ــن  ــاركين الذي ــمح للمش ــى يس ــة، حت ــع المقدم ــرح كاٍف للمواضي وش
مــن المحتمــل أن يكونــوا أقــل اســتعدادًا مــن اآلخريــن بــأن يكــون لهــم 
دور نشــط وفعــال بالمنتــدى، والبــد مــن مراعــاة التــوازن بيــن فرصــة 
ــل  ــة فــي مث ــرة قليل ــم خب ــن لديه ــكل هــؤالء الذي ــم ل ــب والتعلي التدري
هــذه األحــداث، وتقديــم برنامــج مناســب للوافديــن للمنتــدى ذوي الخبــرة 
ــي  ــن الوطن ــى الصعيدي ــباب عل ــن ش ــاركة كممثلي ــي المش ــرة ف الكبي

ــي. والدول
ــع  ــل جمي ــمح بتفاع ــاخ يس ــدى من ــود المنت ــروري أن يس ــن الض     وم
الشــباب المشــارك، ويضمــن إســهامهم بفاعليــة ،لتطويــر العمــل الكشــفي 
والشــبابي داخــل الحركــة الكشــفية العربيــة والعالميــة، وهــذا مــن شــأنه 
أن يــؤدي إلــي تعميــق سياســات الشــباب الوطنيــة وتدريــب الشــباب علــى 

كافـــة المســتويات )المحليــة والوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة(.
فالمنتــدى يخــدم فكــرة إنشــاء جيــل جديــد مــن الشــباب قــادر علــى تحمل 
مســئولية اتخــاذ القــرار ويعمــل علــى إعدادهــم للمشــاركة الحقــًا فــي 
المؤتمــر، وبالتالــي يعتبــر المنتــدى هــو قاعــدة التدريــب لهــؤالء الشــباب، 
لذلــك البــد أن يتعلــم المشــاركون صياغــة التوصيــات وإجــراءات 

التصويــت مــن خــالل اســتخدام مــا يقدمــه المنتــدى مــن تقنيــات.
 ومــن الضــروري توجيــه دعــوة حضــور المنتــدى للضيــوف المتحدثيــن 
مــن ذوي الخبــرة فــي مواضيع المنتــدى، لتزويــد المشــاركين بالمعلومات 
واالنخــراط معهــم كلمــا كان ذلــك ممكنــًا، من خــالل جعــل المحاضرات 
متفاعلــة ومليئــة بالمشــاركة، ويجــب أن تكــون طــرق طــرح المعلومــات 

منظمــة بطــرق متعــددة ومتجددة.
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هــ. القيادة:
ــرات  ــى إدارة المحاض ــدى عل ــارك بالمنت ــباب المش ــجيع الش ــب تش يج
وإختيــار المواضيــع بأنفســهم، ولكــن هــذا ال يمنــع مــن استشــارة ُأنــاس 
آخريــن مــن ذوي الخبــرة القيمــة فــي إدارة المحاضرات ، واستشــارتهم في 
المــواد الالزمــة للحــدث، ومــن أهــم الشــخصيات التــي يفضــل االســتعانة 

بهــا هــم أعضــاء اللجنــة الكشــفية العربيــة .
رابعًا: المشـــاركون :

أ. نوعية المشاركة :
هناك نوعان من المشاركين بالمنتدى: مشاركون و مراقبون.

وســيطلب مــن كل جمعيــة عضــو فــي المنظمــة الكشــفية العالميــة تقديم 
خطــاب رســمي - ببيانــات الوفــد يشــير بوضــوح إلــى عــدد وأســماء أعضاء 
الوفــد ودور كل فــرد منهــم فــي الجمعيــة الكشــفية الوطنيــة - يرســل 
إلــى اإلقليــم الكشــفي العربــي ُمســبقًا، ولــكل جمعيــة الحــق فــي إرســال 
ــدى،  ــور المنت ــن لحض ــن المراقبي ــن م ــاركين، واثني ــن المش ــن م اثني
ويفضــل أن تقــوم الجمعيــات بإرســال مشــاركين مــن الجنســين لحضــور 
ــوت  ــي ص ــق ف ــه الح ــة ل ــن أي جمعي ــارك م ــد مش ــدى، وكل وف المنت
ــاركة أي  ــن مش ــا يمك ــة ،كم ــت المختلف ــات التصوي ــاء عملي ــد أثن واح
عــدد مــن المراقبيــن غيــر الكشــفيين ترشــحهم الجمعيــة علــى أن يكــون 

هنــاك مبــرر لحضورهــم.
ب. الشروط التي يجب توافرها في المشاركين:

 يشــارك فــى المنتــدى اثنــان علــى األكثــر مــن القــادة الشــباب كممثليــن 
رســميين مــن كل جمعيــة كشــفية عربيــة، علــى أن تتوافــر فيهما الشــروط 

لية: لتا ا
أن يتراوح عمر المشارك ما بين 18 – 25 عامًا .	 
أن يكون من الملمين بالعمل الكشفي على المستوى الوطني .	 
أن يكون لديه خبرة أو معرفة باتخاذ القرار، وعمليات الصياغة على 	 

المستوى المؤسسي في نطاق جمعيته الكشفية الوطنية/أو على المستوى 
العربي والعالمي.

أن يكون لديه خبرة ومعرفة بالقضايا الراهنة على المستوى العربي 	 
والعالمي وخاصة في مجال الشباب.

ــة  ــات الكشــفية العربيةالعضــو بالمنظمــة الكشــفية العالمي يمكــن للجمعي
المشــاركة بعــدد أقصــاه اثنيــن كمراقبيــن فــي المنتــدى ،علــى أن تنطبق 
عليهمــا الشــروط الســابقة كمــا يمكــن دعــوة مراقبيــن غير كشــفيين إذا 
لــزم األمــر باالتفــاق مــع اإلقليــم الكشــفي العربــي ة والدولة المســتضيفة 

.
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جـ. طريقة االختيار:
الجمعيــات مســئولة عــن التأكــد من حســن اختيــار المشــاركين المالئمين 
لحضــور المنتدى،طبقــًا للشــروط الســابق ذكرهــا، مــع عــدم إغفــال تنوع 
المشــاركين مــن النســيج المجتمعــي للدولــة )أعــراق / طوائــف / طبقــات 
ــة  ــح فرص ــا يتي ــتطاع، مم ــدر المس ــك بق ــات( وذل ــة/ محافظ اجتماعي

لتنــوع الــرؤي والوصــول بالنقــاش لألفضــل .
ويستحســن أن يتــم انتخــاب المشــاركين )الذيــن تنطبــق عليهم الشــروط(
فــي المنتــدى مــن قبــل أقرانهــم، طبقــًا لآلليــات الخاصــة بــكل جمعيــة، 
بحيــث تحقــق مبــدأ الديموقراطيــة الحقيقيــة فــي تمثيــل الشــباب، والــذي 

يصــب فــي صالــح عناصــر التربيــة الكشــفية .
د. اإلعداد: 

علــى الجمعيــات مســئولية إمــداد مشــاركيها فــي المنتــدى بالدعــم أثنــاء 
إعدادهــم للحــدث، فبعــد اختيار المشــاركين بعناية شــديدة، يتــم تدريبهم، 
طبقــًا للمعاييــر الموضوعــة، ويجــب إعطــاء الجمعيــات المعلومــات الكافية 
ــت كاٍف،  ــبقًا بوق ــدى مس ــتها بالمنت ــيتم مناقش ــي س ــع الت ــن المواضي ع
وبكافــة الطــرق الممكنــة، حتــى يتســنى لهــا عرضهــا علــى المشــاركين 

لإلعــداد للمنتــدى.
هـ. ضيوف رشف:

مــن المحتمــل أن توجــه الدعــوة إلــى ضيــوف لحضــور بعــض الجلســات 
العامــة للمنتــدى، وهــؤالء الضيــوف لهــم الحــق فــي التحــدث فقــط وليس 
لهــم حــق التصويــت، وال يشــترط تحديــد ســن لهــؤالء الضيــوف ومثــال 
لهــؤالء الضيــوف علــى ســبيل المثــال ال الحصــر: أعضــاء اللجان الشــبابية 
ــب  ــة للشــباب األخــرى، وأعضــاء المكت ــات الكشــفية اإلقليمي ــي المنتدي ف
الكشــفي العالمــي واألقاليــم، وأعضــاء المنظمــات اإلقليميــة والدوليــة ذات 

الصلــة ...إلــخ .

و. ما بعد املنتدى: 
إنه من األفضل أن يكون المشاركون بالمنتدى ضمن بعثة جمعياتهم التى 

ستشارك في المؤتمر الذى سيتبع المنتدى مباشرة كوسيلة لتحفيز زيادة 
نسبة المشاركة في عمليات اتخاذ القرار الرسمية للحركة التي يقودها 

الشباب، ويجب دعوة المشاركين بالمنتدى لحضور المؤتمر لعرض النتائج 
التي أصدرها المنتدى على المؤتمر، ويجب أن تتأكد الجمعيات من أن 

المشاركين بالمنتدى لديهم القدرة على تبادل الخبرات مع جمعياتهم عند 
عودتهم ألوطانهم، باإلضافة إلى تقديم تقرير إلى متخذي القرار وتشجيع 

المشاركين على التواصل فيما بينهم بعد انتهاء المنتدى سواء من نفس 
الدولة أو من الدول المشاركة األخرى .
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خامسًا: لجــــان المنتــــدى : 
أ. لجنة اإلشراف على  منتدى الشباب :

هذه اللجنة تهدف إلى إدارة فعاليات المنتدي :  
• التكوين:

تتألف لجنة اإلشراف على منتدى الشباب من:
ثالثة شباب منتخبون من المشاركين بالمنتدى ، ويتم انتخابهم بعد 

الجلسة التمهيدية النطالق فعاليات المنتدى، وتتكون من:   
- رئيس لجنة اإلشراف على المنتدى وهو رئيس المنتدى  .

- نائب رئيس لجنة اإلشراف على المنتدى وهو نائب رئيس المنتدى .
- مقرر لجنة اإلشراف على المنتدى وهو مقرر المنتدى.

• المهام:
تتولى لجنة االشراف على المنتدى اإلشراف على سير أعمال المنتدى حيث 

يتولي  :
رئيس المنتدى : رئاسة جلسات المنتدى و إدارة مناقشاته.	 
نائب رئيس المنتدى : يقوم باختصاصات الرئيس في حال غيابه .	 
المقرر: يقوم بتسجيل الجلسات أواًل فأواًل بحيث تكون ُمعدة للتالوة 	 

في أي وقت، وتسليم أصول الجلسات لالقليم الكشفي العربي.
ب.  اللجنة  التحضيرية للمنتدي الكشفي العربي للشباب )القادم(:

إن زيادة نسبة مشاركة الشباب في صنع القرار وتمكينهم من االنخراط 
بالحركة الكشفية هي أولوية أولى للحركة الكشفية العربية والعالمية، 

وهذه اللجنة تهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في العمل الكشفى العربي، 
وهذه اللجنة هي اللجنة التحضيرية للمنتدى التي تدير وتشرف على 

أعماله.
• التكوين:

تتألف اللجنة  التحضيرية للمنتدي الكشفي العربي  للشباب القادم من:
- ستة شباب منتخبون من المشاركين بالمنتدى السابق ، ويتم انتخابهم 
لمدة ثالث سنوات عقب المنتدى ، ويفضل أن يكون أحد المنتخبين من 

الدولة المستضيفة للمنتدى القادم. 
- ممثل عن اللجنة المستضيفة.

- عضو من أعضاء اللجنة الكشفية العربية.
- عضو من اإلقليم الكشفي العربي.

• المهـــــام:
- تحديد المواضيع  التى تهم الشباب التى من المحتمل مناقشتها بالمؤتمر، 
مع األخذ في االعتبار مالحظات اللجنة الكشفية العربية على مواضيع محددة 
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ربما تود اللجنة أن تناقشها بالمنتدى.
- التأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصًا لتنمية مهارات المشاركين في 

عمليات اتخاذ القرار.
- التوصية للجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيسى وأجندة 

المنتدى الكشفي  العربي  للشباب.
- إعداد المعلومات األساسية للمواضيع الرئيسية للمنتدى وإرسالها للجمعيات 

الكشفية الوطنية قبل الحدث عن طريق اإلقليم الكشفي العربي .
- صياغة برنامج المنتدى المفصل.

لتنمية  بالمنتدى، بحيث تضمن خلق فرص مناسبة  العمل  اختيار طريقة   -
والمجموعات. المناقشات  بإدارة  المشاركون  يقوم  وأن  المهارات، 

- إدارة جلسات المنتدى .
بداية  في  أسمائهم  وإعالن  األصوات  فرز  ولجنة  الصياغة  لجنة  اختيار   -

المنتدى. برنامج 
 • الترشيح وعملية االنتخاب:

ــة  ــن قائم ــري م ــراع الس ــق االقت ــن طري ــاب ع ــة االنتخ ــتتم عملي س
المرشــحين، ولــن يتــم فــي أي حــال مــن األحــوال انتخــاب أكثــر مــن 
شــاب واحــد مــن الجمعيــة الكشــفية الوطنيــة الواحــدة، ويجــب مراعــاة 
ــات  ــى الجمعي ــي، ويجــب عل ــم الكشــفي العرب ــي لإلقلي ــع الجغراف التوزي
ــباب  ــدى  الش ــة منت ــاركيها لمنصــب عضــو لجن ــد مش ــح أح ــي ترش الت
التأكــد مــن أن هــذا الشــخص هــو عضــو أيضــاً بوفدهــا الوطنــي للمؤتمــر.

• المقعد الشاغر:
 إذا خال مقعد عضو من الستة المنتخبين في لجنة منتدى  الشباب قبل 

المنتدى التالي، يمكن تعيين عضو لشغل هذا المقعد حتى المنتدى القادم ، 
وهذا الشخص يكون:

- هو التالي في قائمة نتيجة انتخابات المرشحين لمنصب عضو لجنة 
الشباب.

- إذا كان الشخص التالي في االنتخابات غير متاح، فألعضاء لجنة 
منتدى الشباب حرية اختيار الشخص المناسب ليتولى المنصب، أخذًا في 

االعتبار نتائج االنتخابات، والتوزيع الجغرافي لألعضاء الشباب. 
جـ . اللجنة المستضيفة للمنتدى  :

يتم تعيين اللجنة المستضيفة من قبل الجمعية الكشفية الوطنية المستضيفة 
للمنتدى للقيام بأعمال االستضافة كما سيأتي الحقًا.

•  التكوين:
تتكون من أي عدد من المتطوعين والمتفرغين للقيام بمهام استضافة 

المنتدى باالتفاق مع اإلقليم الكشفي العربي ولجنة منتدى الشباب .
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• المهام :
- تحضير المكان )غرف االجتماعات المكاتب والمعدات ..إلخ(.

- تجهيز االستقبال ووسائل االنتقال واإلقامة للمشاركين.
- تنظيم حفلي االفتتاح والختام والبرامج االجتماعية.

- توفير طاقم عمل إلنجاح المنتدى ، ويمكن تقسيم فريق العمل إلى لجان 
مختصة ولمراجعة االختصاصات يمكن الرجوع في ذلك إلى الئحة تنظيم 

المؤتمر الكشفي العربي.
ملحوظة:يتمثل دور ممثل الجمعية الكشفية الوطنية المستضيفة

)وهو أحد أعضاء اللجنة المستضيفة(في لجنة منتدى الشباب بأنه 
حلقة الوصل بين اللجنتين.

هـ . لجنة صياغة توصيات المنتدى  :
• التكوين:

تتألف اللجنة من:
ثالثــة مشــاركين بالمنتــدى يتــم ترشــيحهم مــن قبــل لجنــة تنظيــم أ. 

المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب بنــاًء علــى قدراتهــم التــى مــن بينهــا 
القــدرة علــى التحــدث باللغــة العربيــة بطالقــة .

عضو من أعضاء لجنة منتدى الشباب.ب. 
منسق من اإلقليم الكشفي العربي .	. 

ملحوظة : يجب تحديد اللجنة وعرضها على المشاركين في بداية 
برنامج المنتدى.

• المهام:
إخطار المشاركين بطريقة صياغة التوصيات.	 
تسلم مسودة التوصيات اإلضافية من المشاركين، وتلك المسودة البد أن 	 

وطنية  جمعية كشفية  من  آخر  بمشارك  وتعزز  المشاركين  أحد  يقدمها 
أخرى.

إعادة صياغة المسودة إذا استوجب األمر ذلك وكذلك الترجمة.	 
توزيع نسخ من التوصيات المقترحة مكتوبة باللغة العربية وترجمتها للغة 	 

اإلنجليزية)في حالة وجود مراقبين من دول أخرى( ، حتى يتسنى للمشاركين 
بالمنتدى دراستها قبل الجلسة الختامية بوقت كاٍف .

عرض التوصيات المقترحة مكتوبة باللغة العربية بالجلسة األخيرة للنظر 	 
فيها والتصويت عليها.

و . لجنة فرز األصوات :
وهي المنوطة بمراقبة وفرز عملية التصويت بالمنتدى .

•  التكوين:
تتألف اللجنة من : ثالثة من المشاركين أو المراقبين ممن لم يتم إختيارهم 
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في إحدىاللجان السابقة وال يكونون من المرشحين النتخابات لجنة الشباب .
ــة : يجب تحديد اللجنة وعرضها على المشاركين في بداية  ملحوظ

برنامج المنتدى .
•  المهام: 

تقوم اللجنة بفرز وإعالن نتائج التصويت في أي قرار تدعو الضرورة لذلك 
وخاصة فرز أصوات انتخابات لجنة الشباب .

سادسًا: االختصاصات بالمنتدى:
أ. دور اللجنة الكشفية العربية:

الموافقة على المكان والترتيبات الخاصة التى تعدها الجمعية الكشفية 	 
الوطنية المضيفة للمنتدى. 

الموافقة على رسوم اشتراك المشارك لحضور المنتدى .	 
إخطار لجنة منتدى الشباب بأي مواضيع محددة تود من المنتدى مناقشتها 	 

حتى يتسنى لها إدراجها في جدول أعمالها.
الموافقة على المحتوى األساسي للبرنامج ومسودة أجندة المنتدى  بناًء 	 

على توصية لجنة منتدى الشباب .
متابعة توصيات المنتدى.	 

ب. دور اإلقليم الكشفي العربي : 
إمداد الجمعيات بالمعلومات الالزمة عن المنتدى قبل الحدث بوقت كاٍف، 	 

حتى يتمكن المشاركون من التحضير للمشاركة بشكل الئق.
توفيرالدعم التنفيذي للجنة التنظيمية للمنتدى ومساعدتها في إعداد 	 

وإدارة المنتدى.
توفيردعم السكرتارية والترجمة للمنتدى .	 
توفير آليات الدعم المباشرة قبل وأثناء وبعد المنتدى .	 
اإلشراف على أعمال اللجنة المستضيفة واللجان الفرعية منها.	 
إعداد وطباعة وتوزيع تقريرالمنتدى.	 

جـ. دور الجمعية الكشفية الوطنية المستضيفة:
اقتراح األماكن المناسبة على اللجنة الكشفية العربية باإلضافة إلى الترتيبات 	 

الفعلية إلقامة الحدث في المكان الذي يتم اختياره .
اختيار اللجنة المستضيفة وتحديد الدعم الالزم لعملية تنظيم المنتدى.	 
تأمين دخول المشاركين بالمنتدى من كافة البلدان المشاركة.	 
ذلك 	  في  مهتدين  متميزًا  الحدث  لجعل  الالزمة  الترتيبات  جميع  إجراء 

. المنتدى  يصاحبه  الذي  المؤتمر  بترتيبات 
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سابعًا: أمور تنظيمية :
أ. رئيس المنتدى :

القرار 	  هو  الرئيس  حكم  ويكون   ، المنتدى  أعضاء  بين  من  اختياره  يتم 
النهائي إذا اختلف األعضاء،كما يشرف الرئيس على  إدارة  المنتدى بالتعاون 

مع لجنة المنتدى .
ب . اللغة الرسمية:

الوثائق وتتم 	  العربية حيث تخر	 جميع  المنتدى هي  الرسمية، في  اللغة 
. والفرنسية  لإلنجليزية  الترجمة  إمكانية  بها، مع  الحوارات  جميع 

جـ. شارة المنتدى :
تكون لكل منتدى شارة ترمز إلى المنتدى، يتم االتفاق عليها بين الجمعية 	 

على  الشارة  هذه  يتم وضع  أن  على   ، العربي  الكشفي  واإلقليم  المستضيفة 
جميع المطبوعات والمواد التي تخص المنتدى، ويكون تصميم الشارة مستقى 

من شارة المؤتمر الذي يصاحبه المنتدى .
د. التصويت :

المشاركين 	  عدد  عن  النظر  بغض  واحد  بصوت  باإلدالء  وفد  كل  يقوم 
بالمنتدى. الوطنية  الكشفية  الجمعية  يمثل  الذي  بالوفد 

القرارات التي يتم التصويت عليها ستكون الموافقة عليها بأغلبية األصوات 	 
)50%+1(، وال يتم حساب عدد الممتنعين عن التصويت.

من الممكن أن يكون التصويت ببطاقات إذا تعثرت الرؤية الواضحة لألغلبية 	 
ويمكن للرئيس أن يقوم بإجراء عملية التصويت عن طريق نداء أسماء الوفود 

أو باالقتراع السري حسب نوع القرار الذي يتم التصويت عليه .
المشاركون بالمنتدى هم فقط من لهم حق التصويت، وكل وفد رسمي 	 

)اثنين على األكثر من كل جمعية كشفية وطنية( له صوت واحد.
هـ . التوصيات:

يجب االهتمام بتوصيات المنتدى وذلك يتجسد في عرضها على المؤتمر الذي 
العربية  الكشفية  اللجنة  المنتدى ومتابعة  قبل رئيس  المنتدى من  يصاحبه 

لهذه التوصيات ، مع االهتمام بالنقاط التالية:
تحدد لجنة التوصيات وقتًا معينًا لتسلم مسودة التوصيات.	 
العربية 	  باللغة  ومكتوبة  متوفرة  المقترحة  التوصيات  تكون  أن  يجب 

للمشاركين  لتتيح  كاٍف  بوقت  الختامية  الجلسة  قبل  وهذا  واإلنجليزية، 
دراستها.

الموافقة 	  األخيرة ألخذ  بالجلسة  التوصيات  مقترح  التوصيات  لجنة  تقدم 
عليه، وسيقوم الرئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة منتدى الشباب بقراءة كل 
التوصيات  توصية في دورها، ويدعي للتحاور وإجراء أي تعديالت وتخر	 
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النهائية عن طريق التصويت عليها.
يمكن للمشاركين اقتراح تعديالت على التوصيات إذا تم وضع ذلك مسبقًا، 	 

والبد أن يتعاونوا في كتابة التوصيات مع لجنة الصياغة لتخر	 في صورتها 
النهائية للتصويت.

عندما يتم تعديل إحدى التوصيات من قبل واحد من المشاركين بموافقة 	 
المنتدى  أمام  التعديل  التعديل، سيتم وضع  مشارك آخر على إجراء عملية 
حينئذ  التوصية  توضع  التعديل،  ُفقد  وإذا  النهائي  التعديل  قبل  للتصويت 
قبل  لذلك  وفقًا  التوصية  تعديل  بالتعديل، سيتم  األخذ  تم  وإذا  للتصويت، 

المنتدى. أمام  وضعها 
للرئيس الحق في الحد من عدد المرات وطول فترة المناقشة.	 

و . متابعة تنفيذ التوصيات:
المنتدى  توصيات  متابعة  المنتدى  من  المرشحين  الشباب  لجنة  أعضاء  على 
خالل الثالث سنوات التي تعقب المنتدى ، و ذلك بالتعاون مع اللجنة الكشفية  
العربية بما ال يتعارض مع قرارات المؤتمرو قرارات اللجنة الكشفية العربية 

ز. التقرير :
كامل 	  تقرير  العربي  الكشفي  اإلقليم  بتسليم  المستضيفة  الجمعية  تقوم 

والصور  والمطبوعات  والوثائق  والبرامج  المنتدى  إجراءات  لجميع  وشاماًل 
. المنتدى  إنتهاء  فور  المشاركين  وأسماء  والعناوين 

يقوم اإلقليم الكشفي العربي بإعداد تقرير عام عن فعاليات المنتدى ونشره 	 
على الجمعيات .

حـ. الشئون المالية:
يتبع في ذلك نفس إجراءات المؤتمر من حيث :

 تحصيل االشتراكات -  الميزانيات -  الدعم والتبرعات.	 
 ويفضل أن يتم تخفيض رسوم اشتراك الشباب لتشجيع المشاركة الفعالة،
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              مشروع برنامج 
المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب
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مشروع الربنامج املقرتح للمنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب 
جمهورية مصر العربية - شرم الشيخ من 1 - 6 سبتمرب 2019

يوم األحد املوافق 2019/9/1:

االستقبال والتسجيل والتسكني للوفود وضيوف 

املنتدى.
الجلسة التمهيدية: 

شرح إجراءات املنتدى.	 

عرض البرنامج العام للمنتدى.	 

18.00 - 17.00

يوم االثنني املوافق 2019/9/2:
الجلسة الترحيبية . 9.45 - 9.00

انتخاب لجان املنتدى:
لجنة االنتخابات.	 
لجنة إدارة املنتدى.	 
لجنة الصياغة.	 

10.45 - 9.45

صورة جماعية. 11.00 - 10.45
بناء الفريق . 12.15 - 11.30

تقديم املرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس الشباب 
الكشفي العربي .

13.00 - 12.15

غداء - استراحة 15.00 - 13.00
العروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى 

الخامس الشباب الكشفي العربي .
16.15 - 15.00

املمارسات األفضل في مشاركة الشباب. 
 كيفية صياغة وتعديل القرارات 

17.30 - 16.30

تقرير اللجنة التحضيرية الرابعة للشباب . 19.00 - 18.00
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عشاء 20.30 - 19.00
حفل االفتتاح وتكريم املواهب 22.00 - 21.00

جلسة مفتوحة )اختيارية(  23.00 - 22.30

يوم الثالثاء املوافق 2019/9/3:
االفتتاح اليومي 9.15 - 8.45

)SDGs( مقدمة حول األهداف التنمية املستدامة 9.45 - 9.15 

أوراق عمل الجمعيات الكشفية العربية 11.15 - 9.45

خطواتك على األرض  13.30 - 11.15
غداء - استراحة 15.00 - 13.30

مدونة الكشاف العربي  ألهداف التنمية املستدامة 15.45 - 15.00 
ورشة حول املبادرات املجتمعية 17.15 - 15.45

الجلسة االنتخابية للجنة التحضيرية الخامسة. 18.00 - 17.30
جلسات املنتدى املفتوحة - مستشارو اللجنة العاملية   19.30 - 18.00

عشاء 20.30 - 19.30
سهرة حول النار أو برنامج اجتماعي 23.00 - 22.30

يوم األربعاء املوافق 2019/9/4:
االفتتاح اليومي 9.15 - 8.45

9.15 - 11.15 السوق الحرة للمعرفة: املعرفة بأسعار معقولة. 
برنامج اجتماعي 13.30 - 11.15
غداء - استراحة 16.00 - 13.30

ورشة الصياغة والتعديالت 16.00 - 15.00 
جلسات املنتدى املفتوحة  17.00 - 16.00

اعالن شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي )املسودة(. 17.30 - 17.00
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اليوم العربي 22.00 - 17.30
عشاء

األمسية العربية 

يوم الخميس املوافق 2019/9/5:
االفتتاح اليومي 9.15 - 8.45

9.15 - 13.00 منتدى مفتوح حول :
كيف نؤثر في اآلخرين )75ق(	 

كيف يرانا اآلخرون )75ق(	 

13.00 - 13.30 إعالن املنتدى
غداء - استراحة 15.00 - 13.30

جلسات املنتدى املفتوحة 16.00 - 15.00
جلسة تقييم 17.00 - 16.00

الجلسة الختامية  و حفل الختام 18.00 - 17.00
عشاء 20.00 - 19.00

برنامج اجتماعي 23.00 - 21.00

يوم الجمعة املوافق 2019/9/6:

املغــــــــــادرة بســـــــــالمة اهلل 
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مخرجات 
المنتدي الكشفي العربي الـ16 لرواد الرهوط 
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إعالن الجزائر 29 أغسطس- أوت 2018
ــاء  ــي التاســع عشــر لعرف ــدى الكشــفي العرب ــع المشــاركون فــي المنت ــاء الطالئ نحــن عرف
الطالئــع والمنعقــد بواليــة العاصمة–الجمهوريــة الجزائريــة والبالــغ عددنــا 120 مشــاركًا 

بيــن فتيــة وفتيــات وقيــادات مــن 17دولــة عربيــة موزعيــن علــى النحــو التالــي :

األردن)5(، اإلمــارات )2( ، تونس)6(،الجزائــر)18( ، الســعودية )4(، الســودان )3(، ســوريا)6(، 
ــا)4(، لبنان)4(،المغــرب)2(،  ســلطنة عمــان )4( ، فلســطين)4(، قطــر)5(، الكويــت )3(، ليبي
ــالمية  ــافة اإلس ــي)5( ، الكش ــفي العرب ــم الكش ــن)4(، اإلقلي ــا)1(، اليم ــر)7(، موريتاني مص

ــون )10(  ــود )13(، المتطوع ــاء الوف ــج )2(، رؤس ــة الفرعيةللبرام ــة)8( ، اللجن الجزائري
وبحضور كل من :

القائد الدكتور عاطف عبد المجيد - األمين العام -المدير اإلقليمي .
األستاذ القائد محمد بوعالق - القائد العام للكشافة االسالمية الجزائرية .

 وتحت الرعاية السامية من سيادة رئيس الجمهورية 
السيد عبد العـــزيز بوتفليـــقة

-  فإننــا نعــرب عــن جزيــل الشــكر واالمتنــان لســيادته علــى الرعايــة الســامية للمخيــم 
الكشــفي العربــي الــــ32 وكل األحــداث واألنشــطة العربيــة الموازيــة.

ــم الكشــفي  ــة واإلقلي ــافة اإلســالمية الجزائري ــن الكش ــة م ــود المبذول ــن الجه -  نثم
الكشــفي  المخيــم  إنجــاح  ســبيل  فــي  العربيــة  الكشــفية  -المنظمــة  العربــي 

ــة. ــة الموازي ــطة العربي ــداث واألنش ــي الـــ 32 وكل األح العرب
ــة علــى كل مــا  ــا وســواعدها األبي ــارك للكشــافة اإلســالمية الجزائريــة رجاالته - نب
قدمــوه مــن جهــد فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي العربــي الـــ 32 وكل األحــداث 

ــة. ــة الموازي ــطة العربي واألنش
- نشكر الساد ة والة الجزائر العاصمة – البليدة وتبازة على ما قدموه من جهود من أجل 

إنجاح المخيم واألحداث المصاحبة ..

 وبعد عرض أوراق العمل والمقدمة من الجمعيات الكشفية العربية وبعد المناقشات المستفيضة، 
نوصي بالمخرجات التالية:

	ضرورة تضمين المناهج الكشفية أنشطة ومتطلبات تعمل على ترسيخ ثقافة 
التنمية المستدامة.

	 العمل على تعزيز مبادرات الجمعيات الكشفية العربية في مجال تحقيق أهداف 
التنمية المستدامة وتغطيتها إعالميًا.

	 اعتماد مدونة الكشاف والعمل على تعميمها وطنيا وعربيا وعالميا ..
	 العمل على المزيد من تنظيم المسابقات التنموية بشكل جذاب ومشوق وتربوي 

ورصد جوائز تضمن التنافسية.
	 إقامة لقاء عربي دوري لتبادل الخبرات والتجارب في مجال الكشفية والتنمية 

المستدامة.
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	 إقامة برنامج كشفي عربي متخصص في مبادرات تحقيق أهداف التنمية 

المستدامة، مع المزيد من دعم برامج عالم أفضل )وسام كشافي العالم، البرنامج 
العالمي للبيئة، رسل السالم(.

	 تفعيل العمل بمؤشرات قياس األداء لبرامج وأنشطة أهداف التنمية المستدامة.
	 أن يسعى اإلقليم الكشفي العربي - المنظمة الكشفية العربية الى وضع نماذ	 

للممارسات األفضل لتحقق أهداف التنمية المستدامة وتضمينها ضمن أنظمة التدريب 
والتأهيل القيادي.

	 إبــرام المزيــد مــن اتفاقيــات التعــاون مــع المؤسســات والمنظمــات العاملــة ذات 
العالقــة بأهــداف التنميــة المســتدامة.

ــى  ــل عل ــم، والعم ــي مجتمعاته ــزة ف ــفي الممي ــباب الكش ــالت الش ــد تدخ 	 رص
ــة . ــفية العربي ــات الكش ــى الجمعي ــا عل تعميمه

ــة  ــى إكســاب الشــباب ســلوك التنمي ــي تعمــل عل ــات الت ــل شــارات الهواي 	 تفعي
ــرى. ــي األنشــطة والبرامــج الكب المســتدامة   ف

	 عمــل دراســة مســحية للمشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف الفتيــة 
والشــباب فــي المجــاالت التــي تقــع فــي دائــرة اهتمــام المنظمــة الكشــفية العالمية 

والتــي تدعــم تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.
	 رصــد المشــروعات التــي طبقــت بالفعــل فــي مجــال محــور البحــث المســحي، 
ــج  ــى رصــد النتائ ــع الحــرص عل ــي، م ــذ الحال ــد التنفي ــروعات قي وكــذا المش
واألهــداف التــي حققتهــا المشــروعات التــي انتهــى تنفيذهــا وكــذا المراحــل التــي 
أنجزتهــا المشــروعات القائمــة، بمــا يســاعد علــى تفــادي أوجــه القصــور الســابقة 

واإلفــادة مــن التجــارب الناجحــة.
	 دعــم ورفــع كفــاءة البرامــج والمشــروعات المســتهدفة لتمكيــن الفتية والشــباب 
ــون  ــة المســتدامة وتك ــب عــي شــتى مجــاالت أهــداف التنمي ــم والتدري مــن الفه

محــل اهتمــام المنظمــة الكشــفية العالميــة.
ــة والشــباب لتيســير  	 تحديــد المشــكالت التــي تواجههــا برامــج وأنشــطة الفتي
العملتحقيــق علــى أهــداف التنميــة المســتدامة وإيجــاد حلــول لهــا عنــد صياغــة 

البرامــج الجديــدة
• تحديــد المجــاالت التــي يمكــن فيهــا تفعيــل التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبــرة 

فيمــا بيــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة فــي مراحــل إعــداد وتنفيــذ البرامــج.
	 تحديــد البرامــج التــي يمكــن أن تتبناهــا المنظمــة للنهــوض بمجــاالت بعينهــا 
ــى  ــواء عل ــح س ــل المس ــال مح ــي المج ــر( ف ــي الب ــاة ف ــة ، الحي ــاًل: الصح )مث
المســتوى العربــي كليــًا أو جزئيــا أو علــى مســتوى كل جمعيــة كشــفية وطنيــة 
بعينهــا فــي شــكل مشــروعات رائــدة يمكــن إعــادة تنفيذهــا فــي جمعيــة كشــفية 

عربيــة أخــرى.
ــى إدمــا	  ــادات والهيــاكل الكشــفية عل ــة والشــباب والقي 	 تعزيــز قــدرات الفتي

أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أنشــطة الكشــفية.
	 دعــم مشــاركة الفتية والشــباب الكشــفي في المــداوالت والمنتديــات والمؤتمرات 
ــي خاصــة  ــى المســتوى الوطن ــة المســتدامة عل الخاصــة بمجــاالت أهــداف التنمي
ــد حــول أهــداف  ــة كل بل ــة المســتدامة ورؤي ــق باســتراتيجية التنمي ــا يتعل فيم
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التنميــة المســتدامة.
ــاس  ــات، وقي ــداف واآللي ــج األه ــمح بدم ــة تس ــاريع وطني ــالق مش ــم إط 	 دع
ــة هــدف  ــى نحــو شــامل اســتناًدا للمؤشــرات المعتمــدة ألي مســتويات التقــدم عل

ــها. ــة لقياس ــات العملي ــع اآللي ــداف 17 ووض ــن األه م
	 إطــالق حمــالت توعويــة تدعــم الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
تســتهدف كل شــرائح المجتمــع بمــا فــي ذلــك المــرأة والشــباب وذوي اإلعاقــة 

والفئــات األكثراحتياجــًا. 
	 مــؤازرة المبــادرات الوطنيــة للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي تمــر بمراحــل 

مــا بعــد النــزاع إلرســاء الســالم.
	  دعــوة الــى تبنــي برامــج وأنشــطة عمليــة ترتكــز علــى تحقيــق النتائــج وتأخــذ 

فــي االعتبــار جميــع القضايــا ذات الصلــة بالتنمية المســتدامة.
	 االســتفادة مــن جهــود المنظمــات الدوليــة وبمــا يخــدم تنميــة القــدرات الوطنية 
فــي بنــاء مؤشــرات قياســية تخــدم المصالــح الوطنيــة مع تشــجيع إقامة شــراكات 
ــكار فــي  ــة لشــبكات االبت ــة، وإنشــاء شــبكة جامع ــات ذات العالق ــن الجه ــة بي وطني

ــات. مجــال البيان
  

والسالم وفي حفظ اهلل دمتم 
الجزائر  29 اوت 2018   
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مخرجات 
المنتدي الكشفي العربي السادس لقادة الفرق 
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إعــــــــالن الجــــــزائر
31 أغسطس- اوت 2018

نحن قادة الفرق المشاركون في المنتدى الكشفي العربي السادس لقادة الفرق من:
األردن – اإلمــارات – تونــس – الجزائــر – الســعودية – الســودان – ســورية – ســلطنة عمــان- 
ــة  ــن، واألمان ــا – اليم ــرب- موريتاني ــر – المغ ــا- مص ــان – ليبي ــت – لبن ــطين – الكوي فلس

العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة- اإلقليــم الكشــفي العربــي .
الــذى عقــد تحــت الرعايــة الســامية لفخامــة رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة 

الشــعبية 
السيد/عبد العزيز بوتفليقة

 بالمركــز الثقافــي العربــي بــن مهيــدي ببلديــة جزائــر الوســطي،بحضور عــدد 96 مشــاركًا 
بيــن قيــادات وضيــوف مــن 16 دولــة عربيــة.

 
- نعــرب نحــن المشــاركون عــن تقديــم جزيــل الشــكر والتقديــر لفخامــة الرئيــس 
عبــد العزيــز بوتفليقــة رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية علــى 
الرعايــة الســامية للمخيــم الكشــفي العربــي الــــ32 وكل األحــداث واألنشــطة العربية 

الموازيــة.
ــفي  ــم الكش ــة واإلقلي ــالمية الجزائري ــافة اإلس ــن الكش ــة م ــود المبذول ــن الجه  نثم
ــي  ــفي العرب ــم الكش ــاح المخي ــبيل إنج ــي س ــة ف ــفية العربي ــة الكش ــي -المنظم العرب

الـــ 32 وكل األحــداث واألنشــطة العربيــة الموازيــة لــه.
ــا  ــى كل م ــة عل ــا وســواعدها األبي ــة رجاالته ــارك للكشــافة اإلســالمية الجزائري - نب
قدمــوه مــن جهــد فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي العربــي الـــ 32 وكل األحــداث 

ــة. ــة الموازي ــطة العربي واألنش
- نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر للســادة: والة الجزائــر العاصمــة والبليــدة وتبــازة 

علــى مــا قدمــوه مــن جهــود مــن أجــل إنجــاح المخيــم واألحــداث المصاحبــة .

ــات الكشــفية  ــة العمــل االرئيســية وأوراق العمــل المقدمــة مــن الجمعي وبعــد عــرض ورق
ــادل اآلراء. ــتفيضة وتب ــد المناقشــات المس ــاركة وبع ــة المش العربي

توصل الحضورللنتائج التالية:
- العمــل علــى تعزيــز مبــادرات الجمعيــات الكشــفية العربيــة فــي مجــال تحقيــق 

أهــداف التنميــة المســتدامة وتغطيتهــا إعالميــًا.
ــات  ــة والجمعي ــي - المنظمــة الكشــفية العربي ــم الكشــفي العرب - أن يســعى اإلقلي
الكشــفية العربيــة الــى تجميــع ونشــر نمــاذ	 للممارســات األفضــل لتحقــق أهــداف 

التنميــة المســتدامة لالســتفادة منهــا.
- تضميــن أنظمــة التدريــب والتأهيــل القيــادي علــى كافــة المســتويات موضوعــات 

أهــداف التنمية المســتدامة.
- تشــجيع الجمعيــات الكشــفية العربيــة علــى تنظيــم المســابقات التنمويــة بشــكل 

جــذاب ومشــوق وتربــوي ورصــد جوائــز تضمــن التنافســية.



ى
منتد

ب 
شبا

ال

المنتدى الكشفي 
العربي الرابع للشباب 29

ــادل  ــي دوري لتب ــاء عرب ــة لق ــى إقام ــة إل ــفية العربي ــات الكش ــوة الجمعي - دع
ــتدامة. ــة المس ــفية والتنمي ــال الكش ــي مج ــارب ف ــرات والتج الخب

- دعــوة اإلقليــم الكشــفي العربــي إلــى تنظيــم برنامــج كشــفي عربــي متخصــص 
فــي مبــادرات تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.

- العمــل علــى دعــم أنشــطة برامــج عالــم أفضــل )وســام كشــافي العالــم، البرنامج 
العالمــي للبيئة، رســل الســالم / ...(.

- حــث الجمعيــات علــى إبــرام الشــراكات مــع المؤسســات والمنظمــات ذات العالقــة 
بأهــداف التنمية المســتدامة.

ــم  ــن فــي جمعياتهــم وفــي مجتمعاته ــادة المميزي ــات الق ــع كتاب - رصــد وتجمي
ــة. ــات الكشــفية العربي ــى الجمعي ــى نشــرها عل والعمــل عل

ــى إكســاب الشــباب ســلوك  ــل عل ــي تعم ــات الت ــل شــارات الهواي - تشــجيع تفعي
ــتدامة. ــة المس ــارات التنمي ومه

ــون  ــن يقدم ــفية الذي ــة الكش ــبي الحرك ــجيع منتس ــدة لتش ــارة جدي ــا	 ش - إنت
ــتدامة.  ــة المس ــداف التنمي ــة اه ــت مظل ــة تح ــة تنموي ــاريع خدمي مش

- العمل على إصدار مطبوعة تعمل على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة.
- عمــل دراســة مســحية للمشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف الفتيــة 
والشــباب فــي المجــاالت التــي تقــع فــي دائــرة اهتمــام المنظمــة الكشــفية العالمية 

والتــي تدعــم تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.
ــروعات  ــذا المش ــال،، وك ــي المج ــل ف ــت بالفع ــي طبق ــروعات الت ــد المش - رص
قيــد التنفيــذ الحالــي، مــع الحــرص علــى رصــد النتائــج واألهــداف التــي حققتهــا 
المشــروعات التــي انتهــى تنفيذهــا، وكــذا المراحــل التــي أنجزتهــا المشــروعات 
القائمــة، بمــا يســاعد علــى تفــادي أوجــه القصــور الســابقة واإلفــادة مــن التجــارب 

الناجحــة.
- تعزيــز دور اإلعــالم الكشــفي لحــث المجتمــع ومنتســبي الحركــة الكشــفية علــى 

تفعيــل التنمية المســتدامة.
- دعــم مشــاركة الفتيــة والشــباب الكشــفي والقــادة فــي المــداوالت والمنتديــات 
والمؤتمــرات الخاصــة بمجــاالت أهــداف التنميــة المســتدامة على المســتوى الوطنى 

واإلقليمــي والعالمــى.
- دعــم إطــالق مشــاريع وطنيــة تســمح بدمــج األهــداف واآلليــات، وقيــاس مســتويات 
التقــدم علــى نحــو شــامل اســتناًدا للمؤشــرات المعتمــدة أليــة هــدف مــن األهــداف 

الـــ17 ووضــع اآلليــات العملية لقياســها.
- إطــالق حمــالت توعويــة تدعــم الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة 
تســتهدف كل شــرائح المجتمــع بمــا فــي ذلــك المــرأة والشــباب وذوي اإلعاقــة 

والفئــات األكثراحتياجــًا. 
- مــؤازرة المبــادرات الوطنيــة للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي تمــر بمراحــل 

مــا بعــد النــزاع إلرســاء الســالم.
- دعــوة إلــى تبنــي برامــج وانشــطة عمليــة ترتكــز علــى تحقيــق النتائــج وتأخــذ 

فــي االعتبــار جميــع القضايــا ذات الصلــة بالتنميــة المســتدامة.
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- االســتفادة مــن جهــود المنظمــات الدوليــة وبمــا يخــدم تنميــة القــدرات الوطنيــة 
فــي بنــاء مؤشــرات قياســية تخــدم المصالــح الوطنيــة مع تشــجيع إقامة شــراكات 
وطنيــة بيــن الجهــات ذات العالقــة، وإنشــاء شــبكة جامعــة لشــبكات االبتــكار فــي 

ــال البيانات. مج
- تحديــد المجــاالت التــي يمكــن فيهــا تفعيــل التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبــرة 

فيمــا بيــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة فــي مراحــل إعــداد وتنفيــذ البرامــج.
- تحديــد البرامــج التــي يمكــن أن تتبناهــا الجمعيــات الكشــفية العربيــة للنهــوض 
بمجــاالت بعينهــا )مثــاًل: الصحــة، الحيــاة فــي البــر( فــي المجــال محــل المســح 
ــة  ــتوى كل جمعي ــى مس ــا أو عل ــًا أو جزئي ــي كلي ــتوى العرب ــى المس ــواء عل س
كشــفية وطنيــة بعينهــا فــي شــكل مشــروعات رائــدة يمكــن إعــادة تنفيذهــا فــي 

جمعيــة كشــفية عربيــة أخــرى.
ــا	  ــى إدم ــاكل الكشــفية عل ــادات والهي ــة والشــباب والقي ــدرات الفتي ــز ق - تعزي

ــي أنشــطة الكشــفية. ــة المســتدامة ف أهــداف التنمي

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وفي حفظ اهلل دمتم

الجزائر 31 اوت 2018
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اإلعالن الختامي
 للمنتدى الكشفي العالمي الثالث عشر للشباب

 
اجتمعنــا نحــن شــباب الحركــة الكشــفية ، الناخبــون والمراقبــون ، فــي كبــاال ، أذربيجــان ، في 
الفتــرة مــن 7 إلــى 10 أغســطس 2017 ، فــي المنتــدى الكشــفي العالمــي للشــباب الثالــث عشــر 
مــن أجــل أن نكــون أكثــر تمكيًنــا وإلهاًمــا ، وتطويــر المهــارات فــي صنــع و اتخــاذ القــرارات 

والتــي يمكــن اســتخدامها داخــل الحركــة الكشــفية والمجتمــع.

من خالل هذا اإلعالن ، ندعو إلى:
- توحيد أصوات الشباب الكشفي ؛

- مشــاركة الــرؤى والرغبــات والقــرارات والمبــادئ األكثــر أهميــة مــن قبــل الشــباب 
ــه نحــو تطــور الحركــة الكشــفية ؛ ــى أمــل اإلعــالم والتوجي ــوم عل الي

- مالحظــة ملخــص المناقشــات والحــوار والمناقشــات التــي دارت خــالل جلســات 
ــدى؛ المنت

ــن 116  ــاركًا م ــاركة 236 مش ــاركة، بمش ــة للمش ــتويات التاريخي ــال بالمس - االحتف
ــدى ؛ ــة )أعضــاء( فــي هــذا المنت ــة كشــفية وطني جمعي

- لفــت االنتبــاه إلــى أن 96٪ )226 مــن 236 مشــاركًا( سيشــاركون أيًضــا فــي المؤتمــر 
الكشــفي العالمــي فــي األســبوع التالــي لهــذا المنتــدى ؛

- نعــرب عــن أملنــا فــي أن يــزداد عــدد الشــباب المشــاركين فــي عمليــات صنــع القــرار 
العالمــي.

- إدراك أنــه علــى الرغــم مــن أنــه غيــر ملــزم ، إال أن هــذا اإلعــالن يمثــل وجهــات نظــر 
ــن ؛ ــي يســتحق االهتمــام والدراســة الواجبي ــم وبالتال الكشــافين حــول العال

- التأكيــد علــى أن المواطنــة الفعالــة هــي جوهــر الرؤيــة والقيــم التــي نشــجعها وأن 
ــة. ــذه الرؤي ــن ه ــًرا ع ــل تعبي ــالن يمث ــذا اإلع ه

حول إشـراك الشباب ...
ــع  ــي جمي ــباب ف ــراك الش ــى إش ــو إل ــباب ندع ــراك الش ــتوى إش ــي مس ــات ف إدراًكا لالختالف
ــة  ــع الخط ــيا م ــار ، تمش ــباب والكب ــادة للش ــر القي ــرص تطوي ــز ف ــان بتعزي المناطــق ؛ اإليم

الثالثيــة ، لتكــون عنصــرا حاســما فــي تعزيــز قــادة الحركــة ؛
1.1 ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:

- طلب ضمان من الجمعيات األعضاء بأنها تطور شراكات بين األجيال
- تعهد بمواصلة مشاركة الشباب في صنع القرارالعالمي.

ــة  ــاكل ديمقراطي ــم هي ــات األعضــاء للتأكــد مــن أن لديه ــه( الجمعي ــة )توجي - متابع
تمكــن الشــباب مــن أن يكونــوا جــزًءا مــن عمليــات صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات 

داخــل الجمعيــات األعضــاء.
- زيــادة هيــاكل الدعــم لبنــاء قــدرات الشــباب فــي مختلــف أدوار المســئولية وزيــادة 

العالقــة بيــن األجيــال ومشــاركة الشــباب العمليــة.
ــدأ  ــادة هــو مب ــد ، فــي كل الخطــوات ، علــى أ ن تطويــر القي - االســتمرار فــي التأكي

أساســي فــي البرنامــج الكشــفي .
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ــط  ــد يثب ــة ق ــة الكشــفية العالمي ــي واللجن ــى أن نظــام مستشــاري الشــباب الحال بالنظــر إل
الشــباب المؤهليــن وذوي البصيــرة عــن تقديــم أنفســهم كأعضــاء فــي تصويــت متســاٍو تماًمــا 

فــي اللجنــة الكشــفية العالميــة .
1.2 نطلب من اللجنة الكشفية العاملية ومستشاري الشباب:
- تقييم نقدي للقيمة المضافة للنظام الحالي.

ــباب  ــراك الش ــروح إش ــا ب ــي قدًم ــة للمض ــة محتمل ــة ،كطريق ــي إمكاني ــر ف - النظ
ــاء  ــن خــالل إنش ــة م ــفية العالمي ــة الكش ــي اللجن ــة ف المجــدي ، عكــس األدوار الحالي
نظــام المستشــارين الراشــدين) أكبــر عمــرًا مــن الشــباب( للجنــة الكشــفية العالميــة 

ــباب . للش
1.3 نوصي الجمعيات األعضاء بما يلي:

- اتخــاذ الخطــوات التــي تســمح لممثليهــم بالحصــول علــى مســتوى كاٍف مــن اإلعــداد 
ــر.  ــدى والمؤتم ــب المنت ــع جوان ــي جمي ــاط ف ــاهمة بنش ــى المس ــم عل ــان قدرته لضم
ــرة  ــوال فت ــم ط ــات ودعمه ــذه الفعالي ــى حضــور ه ــباب عل ــجيع الش ــا يجــب تش كم

ــداد واألنشــطة. اإلع

وإذ نرحــب باقتــراح تطويــر حــدث جديــد فــي عــام 2023 ؛ مــع مراعــاة المواقــف المختلفــة 
المتعلقــة بتمكيــن الشــباب فــي عمليــات صنــع القــرار بيــن المنظمــات واألقاليــم األعضــاء ؛

1.4 ندعو أيضًا الجمعيات األعضاء إىل:
- زيــادة تمثيــل الشــباب فــي المؤتمــر الكشــفي العالمــي ، ولجعــل الشــباب أعضــاء فــي 

وفودهــا كناخبيــن.
1.5 ندعو املستشارين الشباب للجنة الكشفية العاملية إىل:

- العمــل علــى إنشــاء شــبكة تتألــف بشــكل مثالــي مــن ممثــل واحــد علــى األقــل مــن 
ــدى: ــة  عضــو حضــرت المنت كل جمعي

- ضمان التواصل المستمر بين المستشارين الشباب والذين يمثلونهم.
- تطوير آلية دعم للشباب.

- ضمان استمرار العمل الذي بدأ في هذا المنتدى.
- البحــث عــن قنــاة اتصــال أخــرى ســهلة الوصــول إلــى جانــب » Youth Wall’« للتأكد 

مــن أن كل الكشــافين علــى اطــالع تام بــكل المســتجدات.
ــفي  ــر الكش ــي المؤتم ــن ف ــة كناخبي ــود الوطني ــي الوف ــباب ف ــراك الش ــجيع إش - تش

ــي. العالم
1.6 ندعو املشاركني يف عملية مراجعة املنتدى إىل:

ــي  ــباب ف ــاهمة الش ــدة ومس ــاركة الجي ــان المش ــن التدابيرلضم ــة م ــع مجموع - وض
ــاق. ــان االتس ــد لضم ــدث الجدي الح

- نسعى جاهدين للحفاظ على القيمة التعليمية للمشاركين األقل خبرة.
- اقتــراح حــدث ســابق لهــذا النمــوذ	 الجديــد مــع التركيــز علــى المشــاركين األقــل 

خبــرة ، بهــدف ضمــان إعدادهــم المناســب للمؤتمــر
- وضع جدول أعمال موحد لجميع المشاركين.



ى
تد

من

ب 
شبا

ال

المنتدى الكشفي 
34العربي الرابع للشباب

التأثير االجتماعي ...
ــة  ــية.مع مالحظ ــر سياس ــة غي ــة تربوي ــي حرك ــفية ه ــة الكش ــى أن الحرك ــير إل إذ نش
أنها)الكشــفية( تتخــذ إجــراءات سياســية مســتنيرة بشــأن القضايــا التــي تتعــارض مــع تعريــف 
ــم ، ال  ــا قي ــة له ــع وكمنظم ــن المجتم ــه كجــزء م ــن أن ــية ، معلني ــر السياس الحركــة غي

ــية. ــافة سياس ــون الكش ــب أن تك ــن أن تتجن يمك
النظر في الكشافة كحركة سياسية غير حزبية.

ــا  مالحظــة أن الحركــة الكشــفية قــد اتخــذت وستســتمر فــي اتخــاذ مواقــف بشــأن القضاي
ــق  ــل فــي خل ــا المتمث ــى هدفه ــدة للوصــول إل ــا الطريقــة الوحي ــة، ألنه ــة العالمي االجتماعي
ــي  ــاط ف ــاركة بنش ــة بالمش ــفية الوطني ــات الكش ــماح للجمعي ــك الس ــل، وكذل ــم أفض عال

ــق تأثيــر اجتماعــي. ــا وخل تطويــر مجتمعه
3.1 ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:

-  مراجعــة مفهــوم »غيــر سياســي« فــي الدســتور مــن أجــل تمكيــن الكشــافين مــن أن 
يكونــوا مواطنيــن فاعليــن فــي األزمنــة المعاصــرة.

3.2 ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
- مواصلــة الترويــج ألدوات مواصلــة المشــاريع الناجحــة التــي تخلــق تأثيــًرا اجتماعًيــا 
ــى  ــك ، عل ــي ذل ــا ف ــتهدفين ، بم ــتفيدين المس ــى المس ــتداًما عل ــل مس ــل األج طوي
ــل  ــادل أفض ــات تب ــم ، وعملي ــة والتقيي ــات المراقب ــر ، آلي ــال ال الحص ــبيل المث س

الممارســات وتنســيق المشــاريع الكبيــرة ، إلــخ.

حول التنوع والشمول ...
إدراك أن كل فرد فريد من نوعه وعضو في مجتمع متنوع ؛

إذ نشير إلى أن الحركة الكشفية مفتوحة للجميع ،
التأكيد على أن الحركة الكشفية تستند إلى القيمة ؛

وإدراكا لوجود حواجز قانونية في بعض البلدان فيما يتعلق بالتنوع والشمول.

ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
ــكان ،  ــد اإلم ــم ، عن ــع أنحــاء العال ــي جمي ــة ف ــات الكشــفية الوطني ــج للجمعي - التروي

ــم. ــي العال ــودة ف ــة الموج ــات الفردي ــوع التوجه إلدراك تن
ــط  ــي تخطي ــتخدامها ف ــة الس ــة المعني ــفيةة الوطني ــات الكش ــار للجمعي ــم إط - تصمي
ــاواة  ــن المس ــردي وتضم ــوع الف ــار التن ــي االعتب ــذ ف ــي تأخ ــطة الت ــذ األنش وتنفي

ــز. دون تميي
ــات  ــع خلفي ــفية م ــة( للكش ــة واالجتماعي ــم )المالي ــع الدع ــة م ــة مريح ــق بيئ - خل

ــادي ــي واالقتص ــع االجتماع ــة والوض مختلف
- ضمــان تمكيــن الكشــافين ذوي الخلفيــات المختلفــة والحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة 

مــن المشــاركة فــي تقديــم البرامــج ذات المســتوى العالمــي.
- إنشاء وتعزيز استخدام لغة أكثر شمولية في جميع البيئات الكشفية.
- تثبيط التمويل الذي يتعارض مع معايير التنوع والشمول لحركتنا.

- تثبيط تمويل وتشجيع األحداث والبرامج التي تتعارض مع التنوع والشمول.
- ضمان تمثيل التنوع بين الجنسين في جميع مستويات الكشافة.

- التأكــد مــن أن جميــع األحــداث الكشــفية يمكــن الوصــول إليهــا ومناســبة لألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة.
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حول االتصاالت والمشاركة االستراتيجية ...

1.4 نطلب من املنظمة العاملية للحركة الكشفية القيام بما يلي:
- التواصــل الفعــال مــن خــالل الرســائل واإلعالنــات عبــر القنــوات الرســمية و عبــر 
اإلنترنــت والعمــل علــى تقليــل القنــوات غيــر الرســمية غيــر الضروريــة إلــى الحــد 

األدنــى مــن أجــل تبســيط االتصــاالت والوصــول إلــى الجميــع.
4.2 نوصي الجمعيــــــات األعضاء بما يلي:

التأكد من توعية القادة والشباب ؛
o ما الكشفية العالمية.

o األحداث العالمية القادمة.
o تأثير الكشفية كحركة عالمية.

حول الحوكمة ودعم الجمعيات الكشفية الوطنية:
إذ نشــير إلــى مبــادئ إشــراك الشــباب المقترحــة فــي الخطــة الثالثيــة والحاجــة إلــى تطبيقها 

على المســتوى التشــغيلي.
5.1 نشجع املؤتمر الكشفي العاملي على:

- البــدء فــي مراجعــة وتقديــم توصيــات بشــأن اإلدمــا	 الكامــل المحتمــل لمستشــاري 
الشــباب فــي اللجنــة الكشــفية العالميــة

5.2 ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
- تشجيع الجمعيات األعضاء على مشاركة الشباب في جميع مستويات هيكل إدارتها. من 

الضروري أن يتم دعم هؤالء الشباب في هذه األدوار من قبل الجمعيات األعضاء.
- تقديم مواد إرشادية وتدريبية للجمعيات األعضاء حول كيفية:

- إعداد الشباب للمشاركة في محادثات الحوكمة ؛
- اختيار الشباب الذين سيكونون قيمة)مضافة( على المستوى الوطني والعالمي ؛
- ضمان االستمرارية على المدى الطويل مع تغيير الوفود بين منتديات الشباب.

- تطوير ممارسات حوكمة أفضل تتعلق بتحقيق الرؤية 2023 من خالل أساليب ، على 
سبيل المثال ال الحصر ، تحسين المساءلة والشفافية لمن ننتخبهم من خالل زيادة التواصل 

بشأن تقدمهم.
 WSYF و ، Facebook( القيام بإنشاء مساحة في المنصات الحالية عبر اإلنترنت -

app ، scout.org ، إلخ( ، حيث يعمل مستشارو الشباب على التواصل والتشاور 
والتفاعل مع الشباب في جميع أنحاء العالم ، وإنشاء حوار من خالل مشاركة 

أعمالهم وتحديثها.
5.3 نطلب من مستشاري الشباب يف اللجنة الكشفية العاملية:

- العمل من أجل مشاركة أكبر للشباب في رؤية 2023 من خالل تحسين التعاون بين 
المستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية والمستشارين اإلقليميين للشباب 

وغيرهم من الشباب.

حول أهداف التنمية المستدامة ...
باإلشــارة إلــى قــرار »تحويــل عالمنــا: خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030« الــذي اعتمدته 

الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام 2015 ؛
ــال  ــالل األعم ــن خ ــم م ــي العال ــر ف ــر كبي ــداث تغيي ــى إح ــرد عل ــوة كل ف ــظ ق وإذ نالح
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ــراءات ؛ ــدء اإلج ــى ب ــع عل ــدرة الجمي ــك ق ــة وكذل ــرة اليومي الصغي
مــع األخــذ فــي االعتبــار التعديــالت المقترحــة علــى مشــروع القــرار بشــأن خطــة التنميــة 
ــام H-2017( 2030( فــي المنتــدى الكشــفي العالمــي الثالــث عشــر للشــباب. المســتدامة لع

ــة  ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــًيا ف ــون دوًرا أساس ــباب يلعب ــأن الش ــام ب ــن ت ــى يقي ــا عل فإن
المســتدامة ، وأن مستشــاري الشــباب هــم فــي وضــع رئيســي لالســتفادة مــن أفــكار هــؤالء 

ــا. ــا أيًض ــل عليه ــباب والعم الش
6.1 ندعو إلى:

ــراءات  ــدء اإلج ــداف وب ــذه األه ــي ه ــى تول ــم عل ــي العال ــافين ف ــع الكش ــث جمي - ح
ــام 2030 ــول ع ــداف بحل ــذه األه ــى ه ــول إل للوص

- تشــجيع مستشــاري الشــباب ، كجــزء مــن اللجنــة الكشــفية العالميــة ، علــى مواصلــة 
جهودهــم لجعــل االجتماعــات علــى مســتوى العالــم أكثــر اســتدامة

6.2 نوصي املنظمة العاملية للحركة الكشفية بما يلي:
- المساعدة في تقديم إرشادات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

- إنشاء مساحة على scout.org تعرض أفضل الممارسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة 
في المجتمعات المحلية بهدف إلهام جميع الجمعيات الكشفية الوطنية للعمل بنشاط على 

تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على جميع المستويات.
- أخــذ أهــداف التنميــة المســتدامة فــي االعتبــار فــي جميــع أجــزاء المنظمــة الكشــفية 
ــل أكثــر مــن ذلــك ،  ــة ليــس فقــط فــي البرنامــج وكموضــوع تعليمــي ، ب العالمي
ــي  ــى المســتوى المحل ــرار عل ــع الق ــع مســتويات صن ــي جمي ــا ف ــي النظــر إليه وينبغ
والوطنــي واإلقليمــي والدولــي ألن أهــداف التنميــة المســتدامة ال تهــم مجموعــة واحدة 

ــا. ــك مع ــن كل ذل ــرار ولك ــع الق لصن

وأخيــــــــــرا ...
نشجع المنظمة العالمية للحركة الكشفية على خدمة جميع شباب الحركة ، وليس فقط أولئك 

الذين يمكنهم حضور المنتديات والمؤتمرات.
نشجع المنظمة العالمية للحركة الكشفية على خدمة الكشافين من جميع األعمار والخلفيات ، 

وليس فقط أولئك الذين يمكنهم حضور الفعاليات الدولية.

الخالصة
ــا الشــباب  ــد أعده ــذا اإلعــالن ق ــواردة فــي ه ــات ال ــة أن البيان ــى حقيق ــاه إل نســترعي االنتب
الذيــن يمثلــون جمعياتهــم األعضــاء بعــد مناقشــات ومــداوالت فــي فــرق دوليــة مكونــة مــن 
ــل  ــذا اإلعــالن يمث ــإن ه ــي ، ف ــة. وبالتال ــة وجنســيات مختلف ــات متنوع كشــافين مــن خلفي

ــاركين ككل. ــكار وآراء المش ــل أف بالكام
إذ نشــير إلــى أن هــذا هــو أكبــر منتــدى شــبابي للكشــفية علــى مســتوى العالــم مــن حيــث 
ــا نطلــب مــن المؤتمــر الكشــفي العالمــي  عــدد الجمعيــات الممثلــة وكذلــك الشــباب ، فإنن
ــة  ــباب للجن ــارين الش ــاء والمستش ــات األعض ــع الجمعي ــة وجمي ــفية العالمي ــة الكش واللجن
الكشــفية العالميــة تبنــي اإلعــالن الختامــي لمنتــدى الكشــافة العالمــي الثالــث عشــر 

ــم. ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــباب ف ــات الش ــرام آراء واحتياج واحت
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توصيات 
 المنتديات الكشفية العربية للشباب  
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توصيات المنتدى الكشفي العربي األول للشباب
بورتسودان - السودان - 2010      

إعمــاال لسياســة مشــاركة الشــباب فــي اتخــاذ القــرار، وترجمــة لحــرص المؤتمــر الكشــفي 
العربــي الـــ25 – القاهــرة 2007 بإقامــة المنتــدى الكشــفي  العربي  للشــباب كآليــة ديناميكية 
وواقعيــة لمشــاركة الشــباب فــي صنــع القرار،جــاء انعقــاد المنتــدى الكشــفي العربــي األول 

للشــباب فــي إطــار انعقــاد المؤتمــر الكشــفي العربــي الـــ26 بجمهوريــة الســودان، 
ــيد  ــن الس ــة م ــة كريم ــر 2010م وبعناي ــن 18-22 يناي ــرة م ــي الفت ــدى ف ــد المنت ــم عق ت
ــالم  ــعار "الس ــت ش ــودان تح ــة بورتس ــا مدين ــي حاضرته ــر وف ــر األحم ــة البح ــي والي وال

والوحــدة" 
وقــد شــارك فــي المنتــدى  وفــود مثلــت الجمعيــات الكشــفية العربيــة األتيــة: األردن –اإلمارات 
– تونــس – الجزائــر – الســعودية– الســودان –ســوريا –ســلطنة عمــان – الكويــت – 
ليبيــا– اليمــن، وقــد اتســمت أعمــال المنتــدى  بالحيويــة الفاعلــة، والحــوار الجــاد، وخرجــت 

بالتوصيــات التاليــة:
 األولوية االسرتاتيجية األوىل : "مشاركة الشباب يف اتخاذ القرار"

التوصية أ: 
المنتدى الكشفي العربي األول للشباب

ـ يثمن قرار المؤتمر الكشفي العربي الـ 25 بإقامة المنتدى الكشفي العربي للشباب كآلية 
إلشراك الشباب في صنع واتخاذ القرار .

ـ الحظ قلة عدد المشاركين في هذا المنتدى مقارنة بالعدد المرتقب للمشاركة وفي هذا 
الخصوص يوصي المنتدى الكشفي العربي األول للشباب باآلتي :

ـ التأكيد على أهمية انعقاد المنتدى الكشفي العربي للشباب مستقباًل على هامش 
المؤتمرات الكشفية العربية 

ـ أن تقوم اللجنة الكشفية العربية بحث الجمعيات الكشفية العربية على ضرورة المشاركة 
في المنتديات الكشفية العربية بأكبر عدد ممكن من الشباب حسب الشروط المتبعة 

للمشاركة.
دليل تنظيم املنتدى الكشفي العربي للشباب

التوصية  ب: 
المنتدى الكشفي العربي للشباب

يوصي باآلتي:
ـ تغيير اسم وثيقة "دليل تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب" واستبدالها بـ"الئحة تنظيم 

المنتدى الكشفي العربي للشباب"
ـ تغيير اسم لجنة منتدى الشباب واستبدالها باللجنة الكشفية العربية االستشارية للشباب.

ـ تعديل دور المنتدى الكشفي العربي للشباب من لجنة تنظيمية للمنتدى الكشفي العربي إلى 
لجنة استشارية في جميع األنشطة التي تتعلق بالشباب، ومنها التحضيرللمنتدى الكشفي العربي 

للشباب .
ـ أن تكون اللجنة الكشفية العربية االستشارية للشباب تحت إشراف مباشر من قبل اللجنة 

الكشفية العربية، وتجتمع على هامش اجتماعاتها الدورية.
ـ أن تكون عملية التنسيق بين أعضاء اللجنة االستشارية فيما بينها وبين اللجنة الكشفية العربية 

عن طريق األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية
ـ دعوة اللجنة الكشفية العربية لحضور فعاليات المنتدى الكشفي العربي للشباب واإلشراف على 
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بعض جلساتها.
ـ زيادة مدة المنتدى الكشفي العربي للشباب إلى4 أيام عمل دون احتساب أيام االستقبال 

والمغادرة.
ـ تغيير شرط المشاركة في المنتدى الخاص بالعمرليصبح من 18 إلى 30 سنة باعتماد تعريف 

جامعة الدول العربية لفئة الشباب العمرية.
اللجنة الكشفية العربية االستشارية للشباب

 التوصية ج: 
المنتدى الكشفي العربي للشباب

ــر  ــي تطوي ــباب، ف ــارية للش ــة االستش ــفية العربي ــة الكش ــة دور اللجن ــى أهمي ــد عل ـ يؤك
ــم  ــبة لنظرائه ــال بالنس ــو الح ــا ه ــباب كم ــة للش ــة الموجه ــفية العربي ــطة الكش األنش

ــرى ــفية األخ ــم الكش ــي واألقالي ــتوى العالم ــى المس ــارين عل المستش
ــارية  ــة االستش ــفية العربي ــة الكش ــاء اللجن ــفر ألعض ــات الس ــر إمكان ــة توفي ــدرك أهمي ـ ي

ــه. ــل وج ــى أكم ــا عل ــوم بعمله ــل أن تق ــن أج ــباب م للش
وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى باآلتي:

ـ تخصيــص الدعــم المــادي الــالزم للجنــة الكشــفية العربيــة االستشــارية لشــباب مــن 
ــم  ــا التنظي ــه، ومنه ــل وج ــى أكم ــا عل ــة بعمله ــوم اللجن ــى تق ــة حت ــل وإقام تنق

ــتقبل ــي المس ــباب ف ــة للش ــفية العربي ــات  الكش ــير المنتدي ــى س ــراف عل واإلش
ــد  ــباب بقص ــي للش ــفي العالم ــدى  الكش ــي المنت ــي ف ــباب العرب ــل الش ــة تمثي ـ أهمي
ــي. ــفي العالم ــباب الكش ــائر الش ــرى وس ــم األخ ــع األقالي ــرات م ــادل الخب ــتعراض وتب اس

األولوية االسرتاتيجية الثانية: "اليافعون والقادة الشباب" 
التوصية د:

ــة  ــزة الدولي ــم والجائ ــافي العال ــام كش ــج وس ــدى "برنام ــاص بالمنت ــور األول الخ المح
ــباب" للش

المنتدى الكشفي العربي األول للشباب: 
ـ يدرك قلة عدد قواعد كشافي العالم في اإلقليم الكشفي العربي.

ــة  ـ يالحــظ العضويــة الضعيفــة لإلقليــم الكشــفي العربــي فــي شــبكة كشــافي العالــم وقل
ــباب ــة للش ــزة الدولي ــى الجائ ــن عل ــدد الحاصلي ع

ـ يــدرك أهميــة برنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب كحــل أمثــل للحــد مــن 
التســرب علــى مســتوى مرحلتــي الكشــاف المتقــدم والجوالــة

ــى  ــة للشــباب عل ــزة الدولي ــم والجائ ـ يالحــظ ضعــف اإلعــالم عــن برنامــج كشــافي العال
ــة ــفية الوطني ــات الكش ــتوى الجمعي مس
وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى  باآلتي:

ــباب  ــة للش ــزة الدولي ــم والجائ ــافي العال ــام كش ــج وس ــاص ببرنام ــط خ ــاء راب ـ إنش
ــةwww.arabscout .org , يتضمــن  ــة الكشــفية العربي ــع الرســمي للمنظم ــى الموق عل
ــم  ــة قواعــد كشــافي العال ــا، وقائم ــة االنخــراط فيه ــذه البرامــج وكيفي التعريــف به
ــى وســام كشــافي  ــم الكشــفي العربــي باإلضافــة إلــى قائمــة الحاصليــن عل فــي اإلقلي
ــت  ــس الوق ــي نف ــزًا وف ــك حاف ــون ذل ــى يك ــباب حت ــة للش ــزة الدولي ــم أو الجائ العال

إنشــاء قاعــدة بيانــات للمشــاركين فــي هــذه البرامــج.
ــة  ــرات خاص ــدار نش ــى إلص ــة عل ــفية العربي ــة الكش ــة للمنظم ــة العام ــوة األمان ـ دع
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ــى  ــة عل ــة دوري ــك بصف ــباب، وذل ــة للش ــزة الدولي ــم والجائ ــافي العال ــج كش ببرنام
ــة الالزمــة  ــا بانتظــام وبالكمي ــم توزيعه ــي، وأن يت ــوع وإلكترون أن تصــدر بشــكل مطب

علــى الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة
ــة للشــباب فــي كل  ــزة الدولي ــم والجائ ــة لبرنامــج كشــافي العال ـ وضــع فقــرة ثابت

ــة والشــباب ــي تســتهدف الفتي البرامــج الكشــفية الت
ــبوك  ــع الفايس ــي وموق ــد االلكترون ــة, كالبري ــال الحديث ــائل االتص ــتخدام وس ـ اس
واليوتيــوب الســتقطاب الفتيــة والشــباب، للتفعيــل والترويــج لبرنامــج كشــافي العالــم 
والجائــزة الدوليــة للشــباب, بحســبانها الوســائل األقــرب فــي توصيــل المعلومــة للفئــة 

المســتهدفة لهــذه البرامــج
ـ تنظيــم نــدوة خاصــة ببرنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب فــي أجندة 

المنظمــة الكشــفية العربية بشــكل دوري
ــل  ــى تفعي ــة عل ــفية الوطني ــات الكش ــة لحــث الجمعي ــفية العربي ــة الكش ــوة اللجن ـ دع
برنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب وذلــك بإقامــة نــدوات وأنشــطة 

خاصــة بهــذه البرامــج 
ـ دعــوة اللجنــة الكشــفية العربيــة لحــث الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي ال تملــك 
ــا بيــن المؤتمــر  ــرة م ــى األقــل خــالل الفت ــم إلنشــاء واحــدة عل قواعــد لكشــافي العال

والـ27. الـ26 

املحور الثاني الخاص بموضوع املنتدى  "السالم والوحدة"
التوصية هـ:

المنتدى الكشفي العربي للشباب
ـ يدرك دور الكشفية في تعزيز السالم والوحدة في اإلقليم العربي

ــة  ــفية الموجه ــطة الكش ــة واألنش ــج التربوي ــي المناه ــدة ف ــالم والوح ــة الس ــدرك أهمي ـ ي
للشــباب

وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى  باآلتي:
ـ تعزيز مفهوم السالم والوحدة داخل المناهج الكشفية العربية

ــي  ــي والوطن ــتوى العرب ــى المس ــدة" عل ــالم والوح ــا " الس ــطة محوره ــم أنش ـ تصمي
ــي والمحل

ـ إيجــاد آليــات لزيــادة تطبيــق فاعليــة مفهوم الســالم والوحــدة داخل األنشــطة الكشــفية 
العربيــة التربويــة كشــارات الهواية واألوســمة.

ــفية  ــرات الكش ــي نش ــدة ف ــالم والوح ــوع الس ــة لموض ــاحة إعالمي ــص مس ـ تخصي
ــي ــي والمحل ــي والوطن ــتوى العرب ــى المس ــادرة عل الص

ـ إقامــة أنشــطة محورهــا "الكشــفية ودورهــا فــي تعزيــز الســالم والوحــدة"، علــى أن 
تتضمــن مشــاركات مــن األقاليــم الكشــفية األخــرى حتــى يتــم إبــراز هــذا الموضــوع 

ــم. المه
ــوم الســالم والوحــدة فــي األنشــطة  ــة لدعــم مفه ـ اســتخدام وســائل االتصــال الحديث

الكشــفية.
ـ إعــداد دليــل تربــوي يتضمــن أنشــطة كشــفية تعــزز ثقافــة الســالم والوحــدة )ويعمــم 
هــذا فــي أي وثيقــة تــم إصدارهــا ســابقًا مــن قبــل المنظمــة الكشــفية العربيــة فــي هــذا 

المجــال مثــل دليــل التربيــة مــن أجــل الســالم( 
ـ تضميــن دور الكشــفية فــي تعزيــز وترســيخ مفهــوم الســالم والوحــدة داخــل البرامــج 
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الكشــفية التدريبيــة الرســمية المعتمــدة .
ـ تأكيــد ثقافــة الحــوار والمناقشــة وتقبــل الــرأي اآلخــر لــدى الشــباب بحيــث ينعكــس 

ذلــك إيجابــًا علــى الســالم والوحــدة داخــل المجتمعــات العربيــة
ــدول  ــفية بال ــاء الكش ــع األزي ــى جمي ــة عل ــفية العربي ــة الكش ــارة المنظم ــاد ش ـ اعتم
ــفية  ــدة الكش ــق الوح ــو تحقي ــام نح ــوة لألم ــون خط ــأنها أن تك ــن ش ــي م ــة الت العربي

ــة  . العربي
املحور الثالث الخاص باالحتفال بالذكرى املئوية للكشفية العربية

التوصية و :
المنتدى الكشفي العربي للشباب في إطار انطالق ثالثية االحتفاالت بالمئوية الكشفية العربية 

يطرح المنتدى  األفكار التالية:
تصميم مجسم تذكاري يخلد شعار مئوية الكشفية العربية .   •

إقامة تجمعات كشفية عربية كبرى في عام المئوية تجمع جميع المراحل العمرية.  •
إقامة دورة رياضية أولمبية كشفية عربية تقام على شرف المئوية.  •

القيام برحالت بين الدول العربية باسم المئوية .  •
زرع مائة شجرة في كل دولة على شكل الشعار الكشفي .  •

إقامة أنشطة التحدي والمغامرات بمناسبة المئوية .  •
استحداث يوم كشفي عربي على غرار إشراقة شمس الكشفية بالمئوية العالمية،وليكن   •

يوم تأسيس أول فرقة كشفية عربية .
إصدار موسوعة وفيلم وثائقي يخلد تاريخ الحركة الكشفية العربية في مائة عام.  •

إصدار طابع بريدي يحمل شعار المئوية الكشفية العربية، في جميع دول اإلقليم الكشفي   •
العربي.

إقامة مجموع 100 نشاط كشفي على مستوى الجمعيات واإلقليم خالل فترة االحتفال.  •
يقترح المنتدى جملة من شعارات االحتفال بالمئوية وهي كاآلتي: وطن واحد بال   •

حدود، وطن واحد يدًا بيد، وطن واحد وقرن جديد، مئوية الحركة الكشفية تاريخ، تواصل 
ومستقبل.

تأليف نشيد خاص بالمئوية الكشفية العربية.  •
ــة الحركــة  ــي مئوي ــة يحك ــات الكشــفية العربي ــن الجمعي ــل بي ــة معــرض متنق إقام  •

ــة. ــفية العربي الكش
إصدار كتيب يقدم أبرز الشخصيات الكشفية العربية في قرنها األول.  •

إنشاء موقع خاص بالمئوية الكشفية العربية.  •
القيام بتصميم علم يحمل شعار المنظمة الكشفية العربية وشعار مئوية الكشفية العربية   •

وشعارات الجمعيات الكشفية الوطنية على أن يسجل كأكبر علم في العالم  .
إقامة مهرجان خاص باألنشودة الكشفية العربية على مر 100 سنة.  •

تصميم زي كشفي موحد خاص بمئوية الحركة الكشفية.  •
إنشاء مكتبة كشفية ورقية وإلكترونية .  •

ــي  ــي فــي شــكل ماراثــون وطن ــم العرب ــن دول اإلقلي ــا بي ــم تناقله ــة يت شــعلة المئوي  •
ــة. ــم المئوي ــتضيفة لمخي ــة المس ــي الدول ــعلة ف ــار الش ــي مس وينته

كتابــة موســوعة لمئويــة الحركــة الكشــفية يحتــوي علــى تاريــخ جميــع الجمعيــات   •
الكشــفية العربيــة.

ــة  ــال بمئوي ــة لالحتف ــة وإذاعي ــج تليفزيوني ــالت وبرام ــالت ومقاب ــص مج تخصي  •
العربيــة. الكشــفية  الحركــة 
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توصيات المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب
وهران - الجزائر  - 2013 
يتقدم المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب بالشكر والتقدير لكل من:

1.والي والية وهران المحترم.
2.رئيس المجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران وكافة أعضاء وأطر المجلس الشعبي 

الوالئي.
3. المحافظ الوالئي وأعضاء المحافظة الوالئية لوهران فى الكشافة اإلسالمية 

الجزائرية.
4.القيادة العامة للكشافة االسالمية الجزائرية.

5.اللجنة الكشفية العربية.
6.األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

7.لجنة المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب.
املحور األول: األولوية األوىل: "مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار"

المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب،
- يقــدر إقامــة المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب للمــرة الثانيــة علــى التوالــي بالتزامن 
ــة  ــة ديناميكيــة لمشــاركة الشــباب فــى عملي مــع المؤتمــرات الكشــفية العربيــة كآلي
ــة  ــة للحرك ــة و العربي ــاكل الوطني ــى الهي ــابة ف ــادات ش ــروز قي ــرار، و ب ــع الق صن

الكشــفية.
- ينظــر بســعادة إلنتخــاب إثنيــن مــن القيــادات الشــابة فــى اللجنــة اإلستشــارية الشــبابية 

العالميــة فــى النــدوة الكشــفية العالميــة الحاديــة عشــرة للشــباب فــى البرازيــل 2011 .
ــة  ــفية العربي ــدوة الكش ــى الن ــاركين ف ــع المش ــاركة جمي ــعادته بمش ــن س ــر ع - يعب
الثانيــة للشــباب فــى المؤتمــر الكشــفي العربــي الســابع والعشــرين. وكذلــك تخفيــض 

رســوم المشــاركة للشــباب فــى المؤتمــر الكشــفي العربــي.
- يالحــظ إنخفــاض تمثيــل الشــباب فــى الهيــاكل الكشــفية الوطنيــة المختلفــة بالرغــم 

مــن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل ذلــك.
- يالحــظ وجــود عــدد مــن القــادة الشــباب الموهوبيــن فــى المجــاالت العلميــة المختلفــة 

مــن بيــن المشــاركين فــى المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي  للشــباب.
ــباب األول                   ــدى الش ــة منت ــذ توصي ــت لتنفي ــي بذل ــودات الت ــن رضــاه بالمجه ــر ع - يعب
ــفية  ــات الكش ــي الجمعي ــم ف ــافى العال ــام كش ــج وس ــد برنام ــة قواع ــة بإقام و المتعلق

ــة. العربي
وبهذا الخصوص فأنه يوصي بما يلي:

أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بتشــجيع القيــادات الشــابة للمشــاركة فــى 	 
ــك تشــجيع  ــى ســلوفينيا و كذل ــباب ف ــي عشــر للش ــي الثان ــدى الكشــفي العالم المنت

ــة. ــة القادم ــارية العالمي ــباب اإلستش ــدى  الش ــة منت ــة لجن ــح لعضوي الترش
أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة باســتمرار بتضميــن المشــاركين الشــباب فــي 	 

المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب ضمــن الوفــود العربيــة لحضــور المؤتمــر الكشــفي 
. لعربي ا

أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بزيــادة تمثيــل الشــباب فــى أعمــار )18 – 26( 	 
عامــًا ضمــن الهيــاكل الوطنيــة فــى الجمعيــات الكشــفية العربيــة.

ــة 	  ــع اللجن ــاون م ــة بالتع ــفية العربي ــة الكش ــة للمنظم ــة العام ــوم األمان أن تق
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ــم  ــة بتنظي ــات المعني ــث والجه ــباب الثال ــي للش ــفي العرب ــدى الكش ــة للمنت التحضيري
ــة  ــازات العلمي ــى اإلنج ــوء عل ــليط الض ــك لتس ــي األول و ذل ــفي العلم ــى الكش الملتق

ــة. ــفية العربي ــة الكش ــبي الحرك لمنتس
ــباب 	  ــدى الش ــة منت ــة ولجن ــفية العربي ــة الكش ــة للمنظم ــة العام ــتمر األمان أن تس

بحــث الجمعيــات الكشــفية العربيــة التــي مازالــت لــم تقــم بتنفيــذ  قواعــد لبرنامــج 
وســام كشــافى العالــم بإقامــة القواعــد والبــدء بتنفيــذ البرنامــج فــى الفتــرة مــا بيــن 

ــة والثالثــة. الندوتيــن الثاني
املحور الثاني: املنتدى الكشفي العربي للشباب:

المنتدى الكشفي العربي للشباب:
- يالحــظ قلــة عــدد المشــاركين فــى المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي  للشــباب مقارنة 

بالمنتــدى الكشــفي العربي للشــباب األول بالســودان.
- يالحــظ أن أعمــار المشــاركين فــى المنتــدى  ضمــن العمــر المحــدد ضمــن الئحــة 

تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب.
- يعبــر عــن تقديــره  للقــرار المتعلــق بتحويــل دليــل تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي 
للشــباب إلــى الئحــة تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب و كذلــك قــرار اللجنة 
الكشــفية العربيــة بدعــوة رئيــس لجنــة منتــدى  الشــباب لحضــور إجتماعــات اللجنــة 

الكشــفية العربيــة.
- يقــدر أن معظــم المشــاركين لــم تتــح لهــم الفرصــة لإلطــالع علــى طريقــة كتابــة 
ــر عــن رضــاه  ــه يعب ــات فإن ــة التوصي ــًا فــي جــودة نوعي ــر أحيان ــا يؤث ــات مم التوصي

حــول الموضــوع الرئيســي للمنتــدى الكشــفي العربــي  الثانــي للشــباب.
وبهذا بالخصوص فإنه يوصي بما يلي:

ــفية 	  ــات الكش ــث الجمعي ــة بح ــة العام ــة واألمان ــفية العربي ــة الكش ــوم اللجن أن تق
العربيــة بالتعــاون مــع لجنــة منتــدى الشــباب علــى المشــاركة فــى النــدوة الكشــفية 

ــر. ــة للشــباب بصــورة أكب ــة الثالث العربي
ــرات 	  ــع المؤتم ــي للشــباب بالتزامــن م ــدى الكشــفي العرب ــم المنت أن يســتمر تنظي

ــة. الكشــفية العربي
أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بترشــيح مشــاركين مؤهليــن تنطبــق عليهــم 	 

الشــروط الــواردة فــى الئحــة تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب.
أن تتكــرم الدولــة المســتضيفة للمنتــدى الكشــفي  العربــي  الثالــث  للشــباب بدعــوة 	 

ــل3 أشــهر  ــة للشــباب أو ممثــل عنهــا لحضــور إجتمــاع تنســيقي قب ــة التحضيري اللجن
علــى األقــل فــى مــكان إنعقــاد المنتــدى  لترتيــب وتنســيق فعاليــات البرنامــج و األمــور 

اللوجســتية.
أن تقــوم اللجنــة التحضيريــة للمنتــدى  الكشــفي العربــي  الثالــث  للشــباب بتضميــن 	 

جلســة مــن » الفكــرة إلــى التوصيــة« والتــي تتعلــق بكيفيــة كتابــة التوصيــات ضمــن 
وثائــق المنتــدى  التــي تعمــم مســبقا علــى المشــاركين.

 أن تقــوم اللجنــة التحضيريــة للمنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث للشــباب بتقديــم 	 
تقريــر مفصــل عــن تنفيــذ توصيــات المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب.

أن يتــرك للجنــة التحضيريــة للمنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث للشــباب الخيــار 	 
فــى إختيــار الموضــوع الرئيســي للمنتــدى  والــذي قــد ال يكــون مرتبطــًا بالموضــوع 
الرئيســي للمؤتمــر العربــي وقــد يكــون مرتبطــًا بمواضيــع تخــص الشــباب و قضاياهــم 

و تحدياتهــم التــي تواجههــم بصــورة أكبــر.
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المحور الثالث: المنتديات الكشفية الوطنية للشباب:
المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:

ــدى  الكشــفي   ــة المنت ــة مــن طــرف لجن ــودات المبذول ــره للمجه ــر عــن تقدي يعب  -
العربــي  األول  للشــباب بإصدارهــا دليــل تنظيــم المنتديــات الوطنيــة للشــباب - الوثيقــة 

ــي للشــباب. ــي الثان ــدى الكشــفي العرب رقــم 3 مــن وثائــق المنت
- يعبــر عــن ســعادته بإقامــة المنتديــات الكشــفية الوطنيــة للشــباب فــى كل مــن الجزائر 

و األردن وانتخــاب لجــان شــبابية فــى كل منهما.
وبهذا الخصوص فإنه يوصي بما يلي:

أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة باإلســتفادة مــن تجربــة إقامــة المنتديــات  	   
الوطنيــة فــى كل مــن الجزائــر واألردن، و دليــل تنظيــم المنتديــات الوطنيــة للشــباب 
ــن  ــث للشــباب ممثلي ــي الثال ــدى الكشــفي العرب ــى  المنت ــون المشــاركون ف ــث يك بحي

ــي. ــى المســتوى الوطن ــن عل منتخبي
المحور الرابع: الموضوع الرئيسي للمنتدى »الكشفية والمواطنة الفاعلة«

المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:
إطلــع علــى أوراق العمــل المقدمــة مــن المشــاركين و الحــظ أن هنــاك تفاوتــًا فــي   -

فهــم تعريــف حــول المواطنــة الفاعلــة.
ــة إلتفــات أوراق العمــل المقدمــة إلــى المنتــدى إلــى دور اإلســالم فــى  الحــظ قل  -

ــباب. ــدى الش ــة ل ــة الفاعل ــز المواطن تعزي
يدرك أن مبادئ الحركة الكشفية تعزز قيم المواطنة الفاعلة لدى منتسبيها.  -

وبهذا الخصوص فإنه يوصي بما يلي:
ــوم 	  ــف و مفه ــة بوضــع تعري ــفية العربي ــة الكش ــة للمنظم ــة العام ــوم األمان أن تق

توافقــي للمواطنــة الفاعلــة بمعانيهــا الوطنيــة والعربيــة و ذلــك بتشــكيل لجنــة مــن 
ــادة. ــًا لتعريــف مفهــوم القي ــة المشــكلة عالمي ــى غــرار اللجن ــن لذلــك عل المختصي

أن يتــم إدرا	 المعــارف الخاصــة بمفهــوم المواطنــة مــن المنظــور اإلســالمي ضمــن 	 
المناهــج الكشــفية العربيــة المطــورة.

أن يتــم إعتمــاد عــام 2014 عامــا للمواطنــة الفاعلــة فــى كل الــدول العربيــة تصاحبه 	 
إقامــة أنشــطة وفعاليــات تعــزز المواطنــة الفاعلة.

أن يتــم تضميــن مفهــوم المواطنــة الفاعلــة فــى أنظمــة التدريــب و التأهيــل القيادي 	 
الرســمي إعتبــارا مــن نهايــة المؤتمر الكشــفي .

ــا 	  ــن خالله ــوم م ــي يق ــل«، و الت ــاف مواطــن فاع ــادرة » الكش SAC - إطــالق مب
ــزام  ــد بالت ــلي يفي ــم تسلس ــى رق ــة و الحصــول عل ــاق المواطن ــالوة ميث ــافون بت الكش
وهــذا الميثــاق علــى أن تكلــف  اللجنــة التحضيريــة للمنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث 

ــادرة. للشــباب بمتابعــة هــذه المب
األجتماعــي  التواصــل  شــبكة  و  واإلعــالم  الكشــفية  الخامــس:  المحــور 

لتكنولوجيــا وا
المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:

يــدرك أهميــة اإلعــالم و دوره فــي نشــر الحركــة الكشــفية وتنميــة العضويــة علــى   -
ــة، والمرئيــة و المســموعة و المقــروءة. مختلــف المســتويات اإللكتروني

يعبر عن تقديره إلقامة دبلوما اإلعالم و االتصال للعام الخامس على التوالي.  -
يالحــظ ضعــف التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث واألنشــطة الكشــفية أحيانــًا في وســائل   -
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اإلعــالم المختلفــة.
يؤكــد علــى أهميــة اللجــان الوطنيــة  لإلعــالم  داخــل الجمعيــات الكشــفية العربيــة   -
ودورهــا فــى تســويق الحركــة الكشــفية وتســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة.

يالحــظ أن الوجــود الرســمي للجمعيــات الكشــفية العربيــة علــى شــبكات التواصــل   -
ــات. ــم الجمعي ــدى معظ ــوب ل ــتوى المطل ــى المس ــرق  إل ــم ي ــي ل االجتماع

ــي  ــتوى اإلعالم ــى المس ــريع الحاصــل عل ــق التطــور التكنولوجــي الس ــب بعم يراق  -
ــال. ــات واالتص ــورة المعلوم ــوء ث ــى ض ــم ف ــى العال ــي ف واإللكترون

يثمــن الخطــوة التــي قامــت بهــا الكشــافة اإلســالمية الجزائريــة بإنشــاء مجموعــة   -
ــبوك.  ــى الفيس ــباب عل ــي للش ــي الثان ــفي العرب ــدى  الكش ــة للمنت خاص

و بهذا الخصوص فإنه يوصي بما يلي:
ــن 	  ــباب المهتمي ــادة الش ــام الق ــال أم ــة المج ــفية العربي ــات الكش ــح الجمعي أن تتي

ــل  ــالم داخ ــة اإلع ــة لجن ــى عضوي ــاركة ف ــي بالمش ــي واإللكترون ــال اإلعالم بالمج
ــة. ــات الوطني الجمعي

أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بتعزيــز تواجدهــا فــى كل شــبكات التواصــل 	 
االجتماعــي لتغطيــة أخبارهــا وفعاليتهــا، وكذلــك التواصــل مــع الراغبيــن بذلــك مــن 

خــار	 الحركــة الكشــفية مــع توحيــد المرجعيــة اإلعالميــة فــى ذلــك.
أن تقــوم اللجنــة العربيــة الفرعيــة لإلعــالم و االتصــال بالعمــل علــى تحديــد هويــة 	 

بصريــة موحــدة فــى مختلــف المواقــع االجتماعيــة واإللكترونيــة،  وكذلــك أن تشــجع 
مبــادرات الشــباب فــى مجــال تطويــر التطبيقــات الكشــفية للهواتــف الذكيــة وتشــجيع 
مســتخدمي موقــع التويتــر العالمــي فــي الكشــافة العربيــة علــى وضــع بوابــة ُمعنونــة 

ُموحــدة لألخباروالتعليقــات.
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مخرجات
 المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب

مسقط  - سلطنة عمان 2016
 بعــد جهــود مكثفــة دامــت 4 أيــام بســلطنة عمــان، ســبقتها مشــاورات قبــل انطــالق فعاليــات 
المنتــدى بيــن مختلف الشــباب الكشــفي مــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة وممثلــي الجمعيات 
الكشــفية العربيــة   فــي المنتــدي، اختتــم المنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث للشــباب  أعمالــه 
ــفية  ــة كش ــي  17 جمعي ــاركة ممثل ــدى مش ــث شــهد المنت ــر 2016   ، حي ــوم 04 نوفمب ي
عربيــة باإلضافــة لبولنــدا وكوريــا ، وقــد شــارك فــي إخــرا	 توصياتــه حوالــي  70 شــابًا 
ــة  ــة  والمديري ــفية العربي ــة الكش ــن المنظم ــاون بي ــي  بالتع ــفي العرب ــم الكش ــن  اإلقلي م
العامــة للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان ومشــاركة منظمــة اإليسيســكو ، و تحــت شــعار  
ــالل  ــقط، خ ــان -مس ــلطنة عم ــي حاضــرة س ــة ف ــئولية االجتماعي ــفي  والمس ــباب الكش الش

الفتــرة مــن 31 أكتوبــر 2016 إلــى 4 نوفمبــر 2016 . 

حيث تم انتخاب اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب ممثلة في:
بدر عثمان – فلسطين              رئيسًا للجنة.  •

خبيب الموحلي – تونس            نائبًا لرئيس للجنة.  •
عبد اهلل الحمادي – اإلمارات        مقررًا  •

وعضوية كل من :   •
ناصر الهنائي – سلطنة عمان .  •

أحمد طه - السودان   •
عبد العزيز الضبيبي – الكويت   •

ومن الجدير بالذكر أن منتدى السلطنة أسس لرؤية مشتركة وخارطة طريق نحو إطار 
سياسات أفضل من أجل دعمنا في التعامل مع الشباب، عبر ما وفرته سلطنة عمان من بيئة ممكنة 

وأدوات واليات لتسهيل عمل المشاركين في المنتدى وفي هذا اإلطار: 
• يطيب لنا أن نعتز بالدعم الذي تحظي به كشافة ومرشدات عمان من لدن 

ــا  ــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم الكشــاف األعظــم للســلطنة والــذي مكنه جالل
ــا. ــومة له ــداف المرس ــق األه ــن تحقي م

 كمــا نقــدم الشــكر والتقديــر لــوزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة فــي المديريــة العامــة 
ــا. للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان علــى اســتضافتها لمنتدان

• كما نعبر عن امتنانا لكل الجهود المبذولة من اإلقليم الكشفي العربي – المنظمة الكشفية 
العربية والتي ساهمت في إنجاح فعالياته وتحقيق أهدافه.

• ونثمن مشاركة المنظمة اإلسالمية للتربية والثقافة والعلوم اإليسيسكو في منتدانا.

محور: المساواة في تكافؤ فرص التعلم للشباب
المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب    

يقــر بالوضــع الصعــب للعديــد مــن الشــباب الكشــفي، ومــا تمــر بــه المنطقــة العربيــة   •
مــن إشــكاليات، ومــن ضمنهــا تحديــات العمــل الكشــفي فــي اإلقليــم العربــي.

يؤمــن أن مشــاركة الشــباب فــي األحــداث اإلقليميــة )العربيــة( والعالميــة أمــر غيــر   •
ــدث. ــكان الح ــى م ــن وإل ــل م ــة التنق ــى تكلف ــر إل ــع بالنظ ــر للجمي ُمتوف
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يعــي أن الحركــة الكشــفية هــي حركــة مفتوحــة للجميــع دون تمييــز فــي الجنــس   •
ــة. ــدرة المالي ــة والق ــرق أو الطائف والع

بهذا الخصوص يوصي باآلتي:
ــة 	  ــطة العربي ــي األنش ــتخدامها ف ــم اس ــي ت ــات واألدوات الت ــع واآللي ــر المراج توفي

ــًا. ــع الكتروني ــة للجمي ــون متاح ــة وتك والعالمي
ــة علــى البــث 	  ــدورات العالمي ــة وال ــة والعالمي عــرض أغلــب فقــرات األحــداث العربي

ــع الشــباب الكشــفي العربــي والعالمــي. المباشــر وتكــون مفتوحــة لجمي
ــة 	  ــفية العربي ــة الكش ــا المنظم ــد تؤمنه ــن بع ــم ع ــدة للتعل ــر قاع ــى توفي ــل عل العم

ــناد. ــاركة واإلس ــس المش ــر ومقايي ــا معايي ــع له وتوض
محور: مشاركة الشباب

المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب    
ــفي  ــم الكش ــان واإلقلي ــلطنة عم ــدات بس ــافة والمرش ــة للكش ــة العام ــود المديري ــي جه •يع
ــذي  ــر المســبوق مــن المشــاركين ال ــدول وغي ــر مــن ال ــدد الكبي ــي بوجــود هــذا الع العرب

ــم.    ــن شــباب اإلقلي ــرؤى بي ــب ال ــي تقري ــر بشــكل واضــح ف أثم
•يثمــن مــا أقدمــت عليــه المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان من تشــجيع 

المشــاركة فــي المنتــدى مــن خــالل المشــاركين مــن رســوم المشــاركة واإلقامة.
بهذا الخصوص يوصي باآلتي:

نناشــد صانعــي القــرار بالجمعيــات الكشــفية العربيــة تطويــر آليــات جــادة لمشــاركة 	 
ــي  ــي والوطن ــتوى المحل ــى المس ــات عل ــم السياس ــرارات ورس ــع الق ــي صن ــباب ف الش

ــي. واإلقليم
ــر 	  ــرار عب ــع الق ــي صن ــي ف ــكل فعل ــباب بش ــات النخــراط الش ــداد آلي ــى إع ــو إل ندع

وصــف وظيفــي جديــد –مســئول وطنــي للشــباب -يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة الجمعيــة 
الكشــفية الوطنيــة وُمنســقًا مــع مستشــاري الشــباب واللجنــة التحضيريــة.

ــداث 	  ــي كل األح ــين ف ــن الجنس ــباب م ــراك الش ــى إش ــفية إل ــات الكش ــوة الجمعي دع
ــا. ــًا لطبيعته ــة وفق ــة والعالمي االقليمي

حث الجمعيات المستضيفة للمنتديات القادمة على تخفيض رسوم االشتراك.	 
ــم وإدارة 	  ــي تنظي ــي ف ــفي العرب ــباب الكش ــل دور الش ــن تفعي ــد م ــى مزي ــل عل العم

ــة. ــفية العربي ــداث الكش األح
محور: تحديات الشباب

المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب .
يدرك أن التحديات أمام الشباب هي تحديات متغيرة.  •

يعــرف جيــدًا أن تحديــات الشــباب ال يمكــن حلهــا كشــفيًا فقــط بــل أكبــر وأعمــق من   •
ذلك.

بهذا الخصوص نوصي باآلتي:
نطالب المعنيين في الجمعيات الكشفية الوطنية :

بتضميــن تعلــم نوعــي حــول الســالم والتعايــش ومواجهــة التطــرف والمواطنــة فــي 	 
ــادي.  ــل القي المناهــج الكشــفية وأنظمــة التأهي

إيجاد بيئة شبابية حاضنة ألفكار المعرفة ومجابهة ومواجهة الفكر المتطرف الذي ما 	 
يزال يسعى الى تهميش الشباب بداًل من إدماجهم في المجتمع وتشغيلهم فيه بدل االشتغال به.

العمــل بأســلوب علمــي للحــد مــن مخاطــر التطــرف عبــر وضــع المعاييــر التربويــة 	 
ــة  ــات الدوري ــات واالجتماع ــة والنقاش ــة والتطويري ــوث الميداني ــة والبح ــداد الدراس وإع
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ــادة  ــر وزي ــذه المخاط ــل ه ــن لتقلي ــن والمختصي ــن المهتمي ــرة بي ــرأي والخب ــادل ال لتب
ــادة. ــد بالقي ــي العه ــة وحديث ــة الجوال ــة التعايــش والســلم خصوصــا مرحل الوعــي وثقاف

ندعو اإلقليم الكشفي العربي والمنظمة الكشفية العالمية دعوة شركائها لعمل دورات 	 
تدريبية إقليمية حول سبل معالجة تحديات ومشاكل الشباب في اإلقليم.

محور: السياسات الوطنية لمشاركة الشباب   
المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب    

• يعي أهمية وجود سياسيات وطنية للشباب في بعض الجمعيات الكشفية العربية 
بهذا الخصوص يوصي باآلتي:

• يدعو الجمعيات الكشفية العربية إلى التركيز على إنشاء مبادرات فردية متميزة عبر إنشاء 
مشاريع صغيرة عن طريق تدريب الشباب الباحثين لزرع روح االبتكار من خالل تشجيعهم    على 

إنشاء نماذ	 أولية استرشاديه )Prototype( على فترات قصيرة.
• يدعو الهياكل اإلقليمية والمحلية إلى دعم السياسات الوطنية لمشاركة الشباب.   

• يدعو الى إطالق مبادرة إقليمية لدعم السياسات الوطنية للشباب يقوم من خاللها اإلقليم 
الكشفي العربي بتقديم دعم فني للجمعيات الكشفية الراغبة بذلك والحصول على دعم فني لبناء 

سياسات وطنية للشباب، واالستثمار في البحوث المعنية بالشباب وبالتجارب الناجحة ونشر هذه 
التجارب وتعميمها.

•توفير فرص متعددة للجمعيات لتقييم السياسة الوطنية للشباب على غرار نظام GAST معتمدًا 
من اللجنة الكشفية العربية والعالمية -دليل جودة السياسة الوطنية للشباب.

محور: قدرات الشباب
المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب    

• يدرك أن المشاركين في المنتدى ليسوا بنفس الكفاءة وليسوا بنفس االستعداد والفهم 
للمنتدى.

• يالحظ تأخر الجمعيات الكشفية الوطنية في إرسال مشاركيها في المنتدى.
بهذا الخصوص يوصي باآلتي:

يدعــو الجمعيــات الكشــفية العربيــة إلــى أن تكــون لــدى مشــاركيها فكــرة واضحــة عن 	 
ســير منتديــات الشــباب قبــل المنتــدى بفتــرة كافية.

ــاركين 	  ــار المش ــر اختي ــزام بمعايي ــة االلت ــفية الوطني ــات الكش ــن الجمعي ــب م يطل
ــًا. ــن وطني ــوا منتخبي ــل أن يكون ويفض

دعوة اللجنة التحضيرية القادمة إلى النظر في الئحة تنظيم منتدى الشباب.	 
يدعو اللجنة التحضيرية القادمة إلى تحديد وصف وظيفي لكل اعضائها ومنها مكلف 	 

باإلعالم.
دعوة إلى تفعيل أكثر لذوي اإلعاقة وتطوير آليات دمجهم.	 
ــة إلدارة 	  ــاءات ودورات عربي ــم لق ــن تنظي ــد م ــى المزي ــفي إل ــم الكش ــوة اإلقلي دع

ــوارث. ــات والك األزم
مزيد تفعيل دور الشباب العربي في تنظيم ادارة االحداث الكشفية العربية.	 
المزيد من االهتمام ببرامج عالم أفضل 	 
دعوة الى تضمين بعض مفاهيم التقاليد والمهارات الكشفية في المناهج المدرسية وفقا 	 

لطبيعتها.
محور: الموضوع الرئيسي للمنتدى الشباب والمسؤولية االجتماعية

المنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب    
•يقر باالنخراط والحرص على تحقيق الوعي بالمسئولية االجتماعية كمساهمين إيجابيين في 
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مجتمعاتنا العربية، ونعترف بالعمل المستمر الذي تقوم به الجمعيات الكشفية إلشراك الشباب في 
بناء مجتمع سليم، 

بهذا الخصوص يوصي باآلتي:
ــداد 	  ــة، وإع ــال التطوعي ــاريع األعم ــي مش ــة ف ــة والجماعي ــادرات الفردي ــجيع المب تش

ــذ  ــع األخ ــا، م ــا وتحفيزه ــي، ودعمه ــل التطوع ــة للعم ــتراتيجيات العملي ــط واالس الخط
ــرات القائمــة فــي مجــال العمــل  ــة والخب ــود المبذول ــار االســتفادة مــن الجه ــن االعتب بعي

ــي. التطوع
ــة، 	  ــة والمرئي ــروءة والمســموعة والمكتوب ــا المق ــكل أطيافه اســتغالل وســائل اإلعــالم ب

ــة  ــي خدم ــاهمة ف ــي، والمس ــل التطوع ــرة العم ــيِّ فك ــئة، لتبن ــباب والناش ــة الش لتوعي
ــاًل. ــا ًوتكاف ــال ًوتضامن ــد؛ تفاع ــق الواح ــروح الفري ــل ب ــات، والعم المجتمع

تحفيــز األنشــطة الكشــفية االجتماعيــة المصاحبــة للمناهــج الكشــفية، وتوجيههــا، 	 
ــي،  ــل الجماع ــي العم ــاهمة ف ــة، للمس ــباب الفردي ــادرات الش ــم مب ــي دع ــاهم ف ــي تس ك

ــة. ــئولية االجتماعي ــل المس ــي تحمُّ ــاركة ف والمش
ــي لتعزيــز قــدرات الشــباب 	  ــة بوضــع مقتــرح تدريبــي عمل ــة التحضيري أن تقــوم اللجن

ــة. ــل المســئولية االجتماعي لتحم
ــة فــي 	  ــة والجماعي ــادرات الفردي ــة إلــى تشــجيع المب ــات الكشــفية الوطني دعــوة الجمعي

ــذا المجــال. ــي ه ــباب ف ــم الش ــك، ودع ــط لذل ــي والتخطي ــل االجتماع ــع مراحــل العم جمي
ــئة 	  ــباب والناش ــا	 الش ــة إلدم ــي المختلف ــل االجتماع ــبكات التواص ــل ش ــتثمار وتفعي اس

للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي االجتماعــي، والمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع، وطــرح 
ــة، والتفاعــل وتشــريك كافــة الجهــات. برامــج خاصــة عــن المســؤولية االجتماعي

توجيــه المناهــج والبرامــج الكشــفية بكافــة مســتوياتها علــى المســتوى الوطنــي فــي دعــم 	 
وإشــراك وتمكيــن الشــباب واألجيــال علــى المشــاركة )البرامــج االجتماعيــة(.

تكثيــف الــدورات والبرامــج التدريبيــة بيــن الشــباب لتنميــة قدراتهــم فــي مجــال الخدمــة 	 
والمســئولية االجتماعيــة وطنيــا وإقليميا.

االســتفادة مــن ا لدعــم المقــدم للعمــل التطوعي لــدى الشــباب، وتكييــف األنظمــة والتكيف 	 
معهــا بمــا يجــذب الشــباب للعمــل التطوعــي والمســئولية االجتماعيــة.

دعــوة اللجنــة التحضيريــة إلــى رصــد البرامــج واألنشــطة التــي تجمــع بيــن المســئولية 	 
ــرها  ــع ونش ــي المجتم ــاء األســري ف ــة للبن ــج المنتجــة والداعم ــن البرام ــة وبي االجتماعي

علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
تشــجيع الفــرق الكشــفية علــى المســاهمة بفعاليــة وجديــة فــي دعــم برامــج المســئولية 	 

ــع  ــزة ذات الطاب ــج الممي ــة للبرام ــاء األولوي ــة، وإعط ــا خاص ــبابية منه ــة والش االجتماعي
االجتماعــي.

إجــراء مزيــد مــن األبحــاث والدراســات حــول المســئولية االجتماعيــة، وتعريــف موحــد 	 
ــفية. ــة بالحركــة الكش ــئولية االجتماعي ــوم المس لمفه

إتاحــة الفــرص القياديــة للشــباب فــي العمــل التطوعــي والتخطيــط لــه، واالســتفادة 	 
مــن الموهوبيــن منهــم وإبــراز الكفــاءات الخاصــة والمتميــزة.

إتاحــة الفرصــة للشــراكة مــع المنظمــات ذات العالقــة بمــا يفيــد وينتــج مزيــدا مــن 	 
ثقافــة خدمــة وتنميــة المجتمــع.

االهتمــام بالجانــب البيئــي مــن المســؤولية االجتماعيــة وتشــجيع الشــباب علــى كل ما 	 
ــات  ــر للنفاي ــا يخــدم ذلــك مــن تدوي ــم وم ــة أوطانه ــة ونظاف ــة البيئ يســهم، فــي حماي

أو حمايــة للمــوارد، والثقافــة االســتهالكية وغيرهــا.
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جلسة االحتياجات ، النجاحات ، التحديات 
التحــــديات  االحتيــاجات النجـــاحات

- التباين في أداء المجموعات 
الكشفية بين محافظات المملكة 

المختلفة .
- قلة الوعي بأهمية ودور 

الحركة الكشفية في المجتمع 
المحلي .

- شح الموارد المالية واالمكانات 
المحدودة.

- المشاركات الفاعلة والحضور الدائم في 
المحافل العربية والعالمية .

- تنفيذ عديد من الحمالت التطوعية والمجتمعية 
المؤثرة .

- تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المحلية 
والعربية .

- تأسيس عدة فرق موسيقية وفنية على قدر عال 
من الحرفية . 

- توسيع دائرة التفاعل مع 
المجتمع المحلي .

- الحاجة إلي زيادة  التغطية 
اإلعالمية لألنشطة الكشفية.  

األردن 

-ضعف الوعي بالدور الكشفي 
خاصة  بالمخيمات الكشفية .

- العزوف عن الحركة الكشفية 
بسبب وسائل الرفاهية الكثيرة 

- ظهور بعض الجمعيات التطوعية 
والتي تحفز المتطوعين ببعض 

الحوافز. 

 - زيادة عدد الدورات التدريبية  الكشفية.  
- إعداد عشائر نموذجية للجوالة .

- حث الجمعية الدائم للشباب بالقيام باألعمال 
التطوعية وتسهيلها لهم .

- جذب  المتطوعين في الحركة الكشفية في 
العديد من الفعاليات  .

- زيادة المخيمات الكشفية 
والتسويق للحركة الكشفية عن 
طريق وسائل التواصل االجتماعي

اإلمــارات

- نقص في عدد القائدات. 
- تواجد المنافسة مع جمعيات 

اخرى. 
- محدودية الموارد المالية .

- المنتدى الوطني للشباب الكشفي – 2013 و 
. 2016

- إشراك الجنسين في كل االنشطة 
- تطبيق نظرية المقاربة بالمشروع 

- تكثيف وجود الحركة الكشفية 
داخل  المدارس. 

-الزيادة في انتشار الهياكل 
الكشفية في المناطق المنعزلة  .

- تطوير الشراكات   

تونــس 

- نقص الوعي بالمسؤولية لدى 
الشباب ومع  نقص العضوية .

- عدم وجود توازن بين تطلعات 
الشباب وما يقدم لهم .

- تفاعل الشباب مع  األنشطة 
المبرمجة من طرف األقسام  ، 

المراحل 

- بعث مشروع منتدى وطني في كل سنة 
وتنصيب مجلس من الشباب على مستوى كل 

مفوضية. 
- استئناف لقاءات المسئولين عن الشباب 

وتدريبهم على كيفية تطبي المناهج العربية 
المطورة .

- إبرام اتفاقية مع وزارة الشباب لتوفير 
اإلمكانات الالزمة إلقامة أنشطة شبابية   

- زيادة تفعيل دور الشباب في 
صناعة واتخاذ القرار. 

- زيادة في المستوى المعرفي  
والمهاري  للمسئولين من  الشباب 

- نقص االمكانات الالزمة إلقامة 
أنشطة شبابية .

الجزائر 

- قلة المنتديات الداخلية 
والمعسكرات داخل السعودية. 

-قلة عدد الكشافين في المملكة. 

- معسكر خدمة الحج والعمرة .
- مشروع رسل السالم .

- المشاركة وتنظيم وحضور المؤتمرات الدولية 
والمحلية. 

- تمكين القيادات الشابة.
- العمل على تطوير فرق 

المرشدات .
- تثقيف األهل وإنشاء منصات 

توعوية مستمرة.

السعودية 

-المشاكل االقتصادية والنزاعات  
التي تؤثر في العمل الكشفي .

- تسرب القادة .

- مشــاركة الكشــافة فــي وضــع قانــون البيئــة 
ــي  ــفية مختصــة ف ــات كش ــص مجموع وتخصي

ــي . المجــال البيئ
ــع  ــراكات م ــب الش ــي أغل ــافة ف ــود الكش - وج

ــزاع . ــل الن ــي ح ــات ف المنظم
فــي  للشــباب  الوطنــي  الكشــفي  -المنتــدى 

. الســودان 

-العمل على زيادة فرص التدريب 
الكشفي للشباب .

- تطوير المناهج الكشفية 
الوطنية وتعميمها .

- إيجاد آليات لزيادة فرص 
المشاركات الخارجية والداخلية . 

السودان

- وجود فجوة بين األجيال .
 - مشاكل مالية وتمويلية. 

- صعوبة التواصل مع الشباب 
العربي .

- تدريب ناجح وفعال للكوادر الشبابية على 
المناهج المطورة -

- زيادة مشاركة الشباب في الهيئات اإلدارية 
الكشفية .

الشــباب  مشــاركة  زيــادة   -
العربيــة  بالبرامــج  الســوري 

. والعالميــة 
العربيــة  المنتديــات  زيــادة   -
ــي بيــن ســوريا  والتواصــل العرب

ــي  ــم العرب والعال

سوريا
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- عدم مجانية المشاركات على 
المستوى الخارجي .

- نقص دورات تأهيل القيادات 
الكشفية .

- مركزية الفعاليات الكشفية 
- ال توجد مرجعية لمرحلة 

الجوالة .

- إقامة المنتدى الكشفي العماني األول للشباب 
- مشاركة الشباب في دورة الكفاح من أجل 

البقاء على قيد الحياة .
- المشاركة في دورة اإلبحار والمغامرة لقادة 

الكشافة وعشائر الجوالة.  
- مشاركة الشباب في دورة قادة المستقبل 

ودورة المهارات والفنون الكشفية .

- إشراك الشباب تحت مظلة الدعم 
الشامل .

- إشراك مؤسسات القطاع الخاص 
للعمل في دعم النشاط الكشفي في 

السلطنة. 

سلطنة 
عمان

- تفكك جغرافية عمل الجمعية 
بسبب المعوقات التي يفرضها 

االحتالل .
- صعوبة مشاركة الجمعيات 
العربية في فعاليات الكشافة  

الفلسطينية .

ــة  ــي بجمعي ــراف العالم ــى االعت ــول عل - الحص
الكشــفية  بالمنظمــة  الفلســطينية  الكشــافة 

العالميــة .
ــن  ــدة م ــادة موح ــكيل قي ــى تش ــدرة عل - الق
ــات  ــم الصعوب ــفية رغ ــات الكش ــة المفوضي كاف
ــة  ــاركة التجرب ــى مش ــم عل ــرص الدائ - الح
ــة  ــل العربي ــي المحاف ــطينة ف ــفية الفلس الكش

والعالميــة .

- تطوير برامج تربوية تهدف 
لزيادة إدراك الشباب لمسئوليتهم 

تجاه المجتمع .
- زيادة العمل على بناء اتفاقيات 

توأمة بين جمعية الكشافة 
الفلسطينية و الجمعيات العربية 

والعالمية . 
- زيادة التفاعل بين الحركة 

الكشفية الفلسطينية ومؤسسات 
المجتمع المدني .

فلسطـين

الكشــافة  بيــن  الموازنــة   -
. والعمــل  والدراســة 

- توصيل فكرة الكشافة للمجتمع. 

األول  القطــري  الكشــفي  المنتــدى  إقامــة   -
للشــباب .

- زيادة الكوادر القيادية 
معســكرات  إقامــة  زيــادة   -

كشــفية   قطـــــر 
- عــدم وجــود خطــة لزيــادة 
الحركــة  فــي  العضويــة 

. لكشــفية ا

- تشكيل اللجنة الشبابية . - تدريب القيادات الكشفية على 
االبداع في تطبيق البرامج التي 

توافق المراحل السنية لتتواكب 
مع التطور. 

الكويت 

- قلة الموارد المالية من حيث 
الجهة الداعمة .

- كثرة الجمعيات وهو بالذات 
التحدي األكبر لالتحاد .

- وجود إتحاد يضم أكثر من 30 جمعية على 
اختالف مذاهبها وطوائفها .

- بروز االتحاد في جميع االنشطة العربية 
والدولية .

ــي  ــدور اإلعالم ــن ال ــد م - مزي
لألنشــطة الكشــفية .

- إقامة استضافات أكثر بين 
االتحاد والجمعيات العربية لتبادل 

الخبرات. 

لبــــنان 

- تأثير المشاغل واألعمال. 
والدراسة على النشاط الكشفي.

-صعوبات في إقامة األنشطة بسبب 
عدم االستقرار األمني .

- تأهيل عدد كبيرمن القادة الشباب .
- عضوية الشباب في اللجان الكشفية الليبية 

والعربية .

- تعزيز إقامة مخيمات ومنتديات 
للشباب . 

- زيادة عدد المشاركين في 
الوفود باالنشطة العربية 

والعالمية .

ليبيا 

- ضعف التسويق للحركة 
الكشفية .

- قلة اإلمكانات المادية .

- إنعقاد المنتدى الوطني للشباب األول والثاني.  
- تمكين الشباب في مجالس اإلدارات بالجمعيات 

المركزية الكشفية واللجان الفرعية لالتحاد.
- تصدر الشباب في إدارة األحداث الكشفية.

- توحيد الجمعيات الكشفية 
المصرية والزي الكشفي .
- إنشاء لجنة تنمية موارد 
باالتحاد الكشفي المصري .

مصر 

- قلة الموارد وضعف المبادرة .
- ضعف الوعي واالهتمام بالحركة 

الكشفية  لدى المجتمع .
 

- توزيع المساعدات لفك الحواجز عن الطرقات 
وفتح الطريق لألسر المتضررة .

- العمل على نشر الوعي والمسئولية االجتماعية 
بين الشباب .

- المشاركة الفعالة في قيام مخيمات وملتقيات 
بيئية . 

- تحقيق حس المسئولية البيئية.
التعرف على التعدد الثقافي المتنوع بالمغرب. 

- زيادة القوافل والموارد 
والمبادرات اإلنسانية في حملة 

مستعد المختصة بخدمة وتنمية 
المجتمع .

- إشراك الشباب في الملتقيات 
البيئية .

إنشاء مخيمات متعددة الثقافات 
الوطنية.

المغرب 

- التوزيع الجغرافي للنشاط 
الكشفي .

- قلة الدعم .

- استمرار الحركة الكشفية في موريتانيا.

- تنظيم أنشطة وفعاليات للمراحل .
-تطوير و تأهيل القيادات .

- إيجاد برامج مشوقة للفتية 
والشباب.

موريتانيا 
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