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اإلصدار :يوليو 2021

جدول األعمال المبدئي
اإلصدار :يوليو 2021

تقدم هذه الوثيقة لمحة عامة عن جدول األعمال المؤقت للمؤتمر
الكشفي العالمي .42

جدول األعمال
المفصل:

scoutconference.org/agenda

النسخة المفصلة من جدول األعمال المؤقت مع مواضيع
الجلسات الكاملة والجدول الزمني بالساعات ،متاحة على موقع
 .scoutconference.orgسوف يتمكن المشاركون أيضًا من
االطالع على جدول األعمال التفصيلي ،وتفضيل الجلسات التي ي رغبون في حضورها والوصول إلى الحدث من خالل منصة
المشاركة بالقرب من وقت المؤتمر.
مسئول االتصال:

Karin Nolke Grubbstöm
karin.nolke@scout.org

قائمة المحتويات
1.

هيكلية جدول األعمال 2 ............................................................................................................................

2.

المؤتمر الكشفي العالمي  - 42جدول األعمال المبدأى 4 ....................................................................................

اللغات

اللغتان الرسميتان للمنظمة العالمية هما :اإلنجليزية والفرنسية .سوف يعمل المكتب الكشفي العالمي على توفير جميع وثائق المؤتمر
باللغتين .ويسعى المكتب الكشفي العالمي إلى إتاحتها أيضا باللغات العربية والروسية واإلسبانية كلما أمكن ذلك  -وهي لغات العمل
الثالث اإلضافية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.
وفي حالة وجود خالف أو تضارب ينشأ عن تفسير وثيقة المؤتمر هذه أو أي وثيقة رسمية أخرى للمنظمة العالمية ،تكون الغلبة
للنص اإلنجليزي.

الصفحة  1من 6

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .1هيكلية جدول األعمال
يبدو هيكل جدول أعمال المؤتمر الكشفي العالمي  ، 42مختلفا عن المؤتمرات السابقة ،بسبب طبيعة التنظيم االفتراضي .وهذه
فرصة عظيمة لعدد أكبر من األعضاء للمشاركة في المؤتمر أكثر من أي وقت مضى.
جلسات عامة تبث مباشرة
سوف تكون هناك فترة يومية تبلغ حوالي أربع ساعات ،يجتمع خاللها جميع أعضاء الوفود ،للعمل في المؤتمر وإجراء التصويت
والمشاركة في فقرات المؤتمر الرئيسية .سوف تبدأ فترة األربع ساعات هذه في الساعة  12:00بتوقيت جرينتش الرئيسي كل يوم.
يمكنك اتباع هذا الرابط لمعرفة التوقيت في المنطقة الزمنية الخاصة بك وإضافته في التقويم الخاص بك .سيتم استخدام أدوات
المشاركة االفتراضية للمؤتمرات لضمان مدخالتك وآرائك في المناقشات والقرارات.

البرامج المباشرة والمحتوى المسجل مسبقًا
سوف يتم تقديم مجموعة متنوعة من الجلسات ،وورش العمل المباشرة األخرى إلى المشاركين خارج الفترة الرسمية اليومية،
وسيتم تكرار هذه الجلسات لضمان وصول الحاضرين من جميع أنحاء العالم إلى البرنامج .وسوف تكون عناصر البرنامج هذه
أساسية للتعرف على مختل ف المبادرات الكشفية ،والمشاركة مع الجمعيات الكشفية الوطنية األخرى ،وتبادل أفضل الممارسات .كما
سيتم تسجيل بشكل مسبق العروض التقديمية والتقارير والجلسات المختارة لتيسير الوصول إليها عند الطلب .سيتم إصدار نظرة
عامة كاملة على جلسة ورشة العمل المعروضة في يوليو .2021
باإلضافة إلى ذلك ،يمكن للمشاركين االنضمام إلى األنشطة االجتماعية طوال المؤتمر ،لالستمتاع ببعض اللحظات الممتعة مع
زمالئهم الكشافين .وستتيح المساحات االفتراضية المخصصة للتشبيك وفترات االستراحة وسيلة غير رسمية للتواصل مع
المشاركين اآلخرين ،إلجراء مناقشات مهمة.

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

الصفحة  2من 6

توفيق جداول األعمال الشخصية
سوف يكون كل وفد مشارك قادرا على وضع جدول أعمال المؤتمر الخاص به ،بناء على احتياجاتهم ومناطقهم الزمنية ،لضمان
التجربة األكثر فائدة .تذكر أن هناك جلسات مكررة خارج فترة األربع ساعات اليومية الستيعاب المناطق الزمنية المختلفة.
نوصي بشدة جميع الوفود بوضع جدول أعمال ما بعد الجلسة العامة مباشرة فقط والمشاركة في العديد من ورش العمل والمحتوى
المسجل مسبقًا الذي سيتم عرضه.

الصفحة  3من 6

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .2المؤتمر الكشفي العالمي  - 42جدول األعمال المبدئي
الجلسات العامة
جلسات جانبية رسمية
ورشات بناء القدرات
المعارض
التشبيك
األنشطة االجتماعية وفترات الراحة
توقيت
جرينتش
الرئيسي

 24أﻏﺴﻄﺲ  -اﻟﺜﻼﺛﺎء

0:00
8:00

االجتماعات اإلقليمية
**

8:00
12:00

االجتماعات اإلقليمية
**

 25أﻏﺴﻄﺲ  -اﻷرﺑﻌﺎء

*

تحديد الوقت الذي يخصص إذا قرر المؤتمر تخصيص وقت إضافي للتصويت

**

االجتماعات اإلقليمية
اإلقليم األفريقي  24 -أغسطس  2021من الساعة  14:00إلى الساعة  16:00بتوقيت جرينتش الرئيسي (اعثر على التوقيت المحلي)
•
اإلقليم العربي  24 -أغسطس  2021من  13-00 -11:00بتوقيت جرينتش الرئيسي (اعثر على التوقيت المحلي)
•
اإلقليم اآلسيوي الباسيفيكي  24 -أغسطس  2021من  08:00 -06:00بتوقيت جرينتش الرئيسي ( اعثر على التوقيت المحلي)
•
اإلقليم اليورو أسيوي  24 -أغسطس  2021من الساعة  10:00إلى  13:00بتوقيت جرينتش الرئيسي ( اعثر على التوقيت المحلي)
•
اإلقليم األوروبي  24 -أغسطس  2021من  13:00 - 11:00بتوقيت جرينتش الرئيسي ( اعثر على التوقيت المحلي)
•
اإلقليم األمريكي  24 -أغسطس  2021من الساعة  22:00إلى  25أغسطس  2021الساعة  00:00بتوقيت جرينتش الرئيسي ( اعثر على التوقيت المحلي)
•

 26أغسطس -

 27أغسطس -

 28أغسطس -

 29أغسطس -

الخميس

الجمعة

السبت

األحد

أسئلة وأجوبة حول كيفية اعتماد
المتطوعين في الكشافة العالمية

جلسات أسئلة وأجوبة والتشبيك
مسودة القرارات
التعديالت على الدستور

الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة

الترحيب بالعالم
ورش عمل بناء القدرات والشركاء

مساحة التشبيك

ورش عمل مع عروض الجمعيات الكشفية
الوطنية

ورش عمل مع الجمعيات الكشفية الوطنية
والشركاء

الحدث االجتماعي الدولي

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*كيف يمكنك البقاء آمنًا أثناء الحدث
*قابل فرقتك الدولية
*الحوار

عرض الكشافة العالمية
خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية

مساحة التشبيك

مساحة التشبيك

جلسات أسئلة وأجوبة والتشبيك

جلسة أسئلة وأجوبة حول المخيم الكشفي
العالمي الخامس والعشرين (جمهورية
كوريا)2023 ،

مسودة القرارات
التعديالت على الدستور

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

الصفحة  4من 6

تنفيذ نتائج المؤتمر في جمعيتي الكشفية
الوطنية

جلسات الدعم اليومية

جلسات الدعم اليومية

جلسات الدعم اليومية

جلسات الدعم اليومية

جلسات الدعم اليومية

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*مساحة الرفاهية
*المساحة الروحية

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*مساحة الرفاهية
*المساحة الروحية

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*مساحة الرفاهية
*المساحة الروحية

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*مساحة الرفاهية
*المساحة الروحية

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*مساحة الرفاهية
*المساحة الروحية

استديو البث المباشر للمؤتمر

استديو البث المباشر للمؤتمر

استديو البث المباشر للمؤتمر

استديو البث المباشر للمؤتمر

استديو البث المباشر للمؤتمر

استراتيجية الكشفية– رؤية 2023

تقديم التقارير

جلسة افتتاحية
افتتاح رسمي وتوحيد الحركة للقدوم م ًعا
واالحتفال بالقوة واإلنجازات على مدار
الثالث سنوات الماضية
(المشاركات الرمزية وتعيين الموظفين وتقرير
الثالث سنوات الماضية وتقرير منتدى الشباب)

استراحة
12:00
16:00

*تقرير األعمال
*االحتفال بالنمو
*الترحيب باألعضاء الجدد في المنظمة العالمية
للحركة الكشفية
*عرض الخطة الثالثية 2024-2021

االجتماعات اإلقليمية
**

العثور على
التوقيت المحلي

استراحة

حلقة نقاش
استراحة

استراحة

تقديم التقارير

عروض المرشحين للجنة الكشفية
العالمية 2024-2021
تعليمات التصويت
جلسات تعارفيه ،المرشحين للجنة الكشفية
العالمية .2024-2021
استراحة
التقرير المالي 2021-2017
التعديالت على الدستور

الموعد النهائي الساعة  15:00بتوقيت جرينتش
الرئيسي  -تعديالت التعديالت على الدستور

جلسة التصويت

جلسات جانبية

الصفحة  5من 6

لنتحدث عن خدمات المنظمة العالمية
للحركة الكشفية

جلسات جانبية
اكتشاف العالم الخطة الثالثية -2021
2024

جلسات جانبية
مسودة القرارات
التعديالت على الدستور

المخيم الكشفي العالمي ( 24أمريكا الشمالية،
.)2019

مسودة القرارات
التعديالت على الدستور

التصويت على - 2021ب -نظام رسوم
التسجيل في المنظمة العالمية للحركة
الكشفية

اختتام اليوم

االجتماع في فرق دولية

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

تقديم التقارير

تقديم التقارير

المنتدى العالمي للتربية غير الرسمية (البرازيل،
.)2019

المخيم الكشفي على الهواء (جوتا) المخيم الكشفي
عبر اإلنترنت (جوتي) (.)2020-2017

قرارات المؤتمر

جلسة التصويت

الخطة العالمية الثالثية

صندوق التمويل الكشفي العالمي.
مركز كأديرتي الكشفي الدولي.

لنتحدث عن تنمية الشباب في عالم ما بعد
الجائحة
حلقة نقاش مع المنظمة العالمية للحركة الكشفية
والشركاء

استراحة

مقدمي العروض الستضافة األحداث
الكشفية العالمية

*المخيم الكشفي العالمي السادس والعشرون
*لقاء الجوالة الكشفي العالمي السادس عشر
*المؤتمر الكشفي العالمي الثالث واألربعون ومنتدى
الشباب الكشفي العالمي الخامس عشر

قرارات المؤتمر

جلسة التصويت
مسودة القرارات

استراحة
استراحة
قرارات المؤتمر

جلسة التصويت
مسودة القرارات

قرارات المؤتمر

جلسة التصويت
مسودة القرارات

استراحة

قرارات المؤتمر

جلسة التصويت
مسودة القرارات

اإلعالن عن انتخاب اللجنة الكشفية
العالمية 2024-2021

اإلعالن عن المستضيفين لألحداث الكشفية
العالمية المستقبلية والرئيس الجديد للجنة
الكشفية العالمية ونواب الرئيس

االجتماع في فرق دولية

االجتماع في فرق دولية

استراحة
الجلسة الختامية
ختام رسمي وتوحيد الحركة لالتحاد معًا
واالحتفال بالقوة ومستقبل الحركة الكشفية
(منح وسام الذئب البرونزي ،وكلمة الوداع التي
يوجهها رئيس اللجنة الكشفية العالمية المنتهية مدته
وتنصيب أعضاء اللجنة الكشفية العالمية الجدد
وكلمة رئيس اللجنة الكشفية العالمية الجديد وكلمات
العرفان)

16:00
17:00

االجتماع في فرق دولية

جلسات أسئلة وأجوبة والتشبيك
االجتماعات اإلقليمية
**

مسودة القرارات
التعديالت على الدستور

*وقت إضافي للتصويت إذا لزم األمر
عرض الكشافة العالمية
خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية

مساحة التشبيك
17:00
22:00
الترحيب بالعالم

الكشفية من أجل أهداف التنمية المستدامة
ورش العمل

جلسة أسئلة وأجوبة حول المخيم الكشفي
العالمي الخامس والعشرين (جمهورية
كوريا)2023 ،

الحدث االجتماعي الدولي

الحدث االجتماعي الدولي

ورش عمل بناء القدرات والشركاء

عرض الكشافة العالمية
خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية

أسئلة وأجوبة حول كيفية اعتماد
المتطوعين في الكشافة العالمية

مساحة التشبيك

كيف تجعل التكنولوجيا مطبقة
*كيف يمكنك البقاء آمنًا أثناء الحدث
*قابل فرقتك الدولية
*الحوار

22:00
23:00

ورش عمل مع عروض الجمعيات الكشفية
الوطنية

مساحة التشبيك

مساحة التشبيك

تنفيذ نتائج المؤتمر في جمعيتي الكشفية
الوطنية

الموعد النهائي الساعة  23:59بتوقيت جرينتش
الرئيسي  -القرارات العاجلة والتعديالت على مسودة
القرارات

الوثيقة  ١النسخة  - ٣جدول األعمال المبدئي
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

الصفحة  6من 6

