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 .1استراتيجية الكشفية
 .1.1رؤية 2023
"رؤية  " 2023هي النسخة الحالية من استراتيجية الكشفية كما وافق عليها المؤتمر الكشفي العالمي ال  .)2014( 40وتوفر
االستراتيجية ثالثة عناصر أساسية:
• مهمة ،والتي كانت موجودة منذ عام  1999وتصف الغرض واألعمال وقيم الحركة الكشفية بطريقة أبدية ،و
• رؤية ،تصف تطلعات الحركة وأحالمها وأهدافها للمستقبل ،و
• ستأولويات استراتيجية تصف ما تحتاج الحركة إلى التركيز عليه لتحقيق رؤيتها.
استراتيجية الكشفية– رؤية 2023
المهمة

الرؤية

األولويات االستراتيجية الست

تتمثل مهمة الكشافة في المساهمة في
تعليم وتربية الفتية والشباب ،من خالل
نظام القيم المبني على وعد وقانون
الكشافة؛ للمساعدة في بناء عالم أفضل
يحقق فيه الجميع ذاتهم كأفراد ،مع لعب
دور بناء في المجتمع.

بحلول عام  2023سوف تكون الكشافة
الحركة الشبابية التربوية الرائدة في
العالم ،وتعمل على ت ّمكن  100مليون
من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في
إحداث تغيير إيجابي في مجتمعاتهم وفي
العالم على أساس القيم المشتركة.

•
•
•
•
•
•

مشاركة الشباب
الطرق التربوية
التنوع واالندماج
األثر االجتماعي
االتصاالت والعالقات
الحوكمة

استراتيجية الكشافة هي استراتيجية للحركة ككل ،يتم تنفيذها على مستويات الحركة المختلفة (المستوي الوطني واإلقليمي
والعالمي) .وهذا يعني أنها تتطلب التزاما ً مشتركا من جميع الجمعيات الكشفية الوطنية ،وكذلك الهيئات المختلفة بالمنظمة العالمية
للحركة الكشفية (األقاليم وعلى المستوى العالمي)؛ لتحقيق األهداف المحددة في "رؤية ."2023
خالل المؤتمر الكشفي العالمي  ،)2021( 42ستتاح للوفود فرصة من أجل:
• التعرف على التقدم المحرز في جميع أنحاء الحركة نحو تحقيق االستراتيجية ،و
• تقديم التوجيه للجنة الكشفية العالمية المنتخبة حديثا للمرحلة التالية من التنفيذ ( )2021-2024و
• تقديم التزام من كل جمعية كشفية وطنية منفردة حول كيفية مساهمتها في الموضوعات الرئيسة األربعة لـ "رؤية "2023
 التأثيروالنمو واالثر والوحدة خالل السنوات الثالث المقبلة.ويمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول استراتيجية الكشفية وكل أولوية من أولوياتها االستراتيجية على
الرابط.scout.org/vision:

 .1.2الخطط الثالثية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية على الصعيدين العالمي واإلقليمي
يتم تنفيذ استراتيجية الكشفية للمنظمة العالمية للحركة الكشفية على المستويين العالمي واإلقليمي من خالل سلسلة من الخطط التي
تستمر ثالث سنوات متتالية ،وقد تم تصميم االستراتيجية الحالية للكشافة؛ ليتم االنتهاء منها في ثالث فترات تبلغ كل فترة ثالث
سنوات ،وعندما أدت جائحة كوفيد  19-العالمية إلى تأجيل المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعين  ،تم وضع خطة لمدة عام
واحد لسد الفجوة بين الخطط الثالثية ؛ هذا ،وتستمر الخطة العالمية الثالثية المقترحة  2024-2021في العمل لتحقيق رؤية 2023
حتى تتم الموافقة على استراتيجية جديدة للكشافة من قبل المؤتمر الكشفي العالمي .)2024( 43

خطة -2014
2017

خطة -2017
2020

خطة عام
2021-2020

2024-2021
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من خالل قرار المؤتمر  ، 2014-6الذي أقر استراتيجية الكشفية ،طلب المؤتمر الكشفي العالمي من األقاليم مواءمة خططها مع
األولويات االستراتيجية الست الستراتيجية الكشفية ،مع السماح بالمرونة الالزمة لتلبية احتياجات وواقع السياقات اإلقليمية المعنية
لكل منها.
وقدمت مجموعة تنسيق ا لنمو واالستراتيجية التابعة للجنة الكشفية العالمية دعما منتظما لألقاليم طوال فترة الثالث سنوات بشأن
عمليات التخطيط الثالثية المعنية لها ،وعملت على تسهيل المواءمة مع الخطط العالمية الثالثية واستراتيجية الكشفية ،ومن المتوقع
أن تستمر هذه الجهود في السنوات الثالث المقبلة.
يتم تحقيق المزيد من المواءمة من خالل خطة التشغيل الرئيسة وعملية التخطيط التشغيلي السنوية للمكتب الكشفي العالمي ،وهذا
يسمح لألمين العام بتوجيه تنفيذ االستراتيجية على المستوى التشغيلي؛ مع دمج أولويات الخطط الثالثية العالمية واإلقليمية والتوجيه
االستراتيجي من خالل للجان الكشفية العالمية واإلقليمية.

 .1.3التزام الجمعيات الكشفية الوطنية
ليس المقصود من " رؤية " 2023أن تكون" استراتيجية المستوى العالمي " ولكن تعبيرا عن أحالمنا وتطلعاتنا المشتركة كـ 171
جمعية كشفية وطنية ،والتي تمثل أكثر من  54مليون كشاف في جميع أنحاء العالم.
وبالتالي ،فإن االلتزامات الواضحة مطلوبة من جميع الجمعيات الكشفيه الوطنية إذا أردنا تحقيق هذه األهداف الطموحة معا؛ من
هنا ،فإن المؤتمر الكشفي العالمي  42يمثل فرصة ممتازة لرسم هذه االلتزامات الفردية مع قيادة كل الجمعيات الكشفية الوطنية الـ
171؛ حتى نتمكن معا من رؤية أين ستقودنا جهودنا المشتركة ،وما الجهود التي سوف تظل مطلوبة "لسد الفجوة" نحو تحقيق
"رؤية ."2023
باإلضافة إلى ذلك ،تم إصدار مجموعة أدوات محدثة؛ لتخطيط ورصد وتقييم الخطط االستراتيجية الخاصة بالجمعيات الكشفية
الوطنية خالل هذه الفترة الثالثية والتي يمكن االطالع عليها في خدمة الحوكمة الرشيدة ،وهي إحدى خدمات المنظمة العالمية
للحركة الكشفية ؛ يمكن طلب المزيد من الدعم االستشاري المحدد من جانب الجمعيات الكشفية الوطنية من خالل خدمات المنظمة
العالمية للحركة الكشفية.

 .2قياس التقدم نحو رؤية 2023
خالل الفترة الثالثية  ، 2020-2017وضعت مجموعة تنسيق النمو واالستراتيجية التابعة للجنة الكشفية العالمية نظاما لرصد
األهداف المحددة في الخطة العالمية الثالثية  2020-2017من خالل  33مؤشرا رئيسا لألداء .وبصرف النظر عن مؤشرات األداء
الرئيسية ،تستخدم المنظمة العالمية للحركة الكشفية مجموعة من "المؤشرات الوصفية" لمتابعة التقدم المحرز في تحقيق
"الموضوعات الرئيسة" بشكل عام من “ رؤية ."2023
وقد تم قياس هذه المؤشرات بانتظام خالل الفترة الثالثية؛ إلعالم الرؤية االستراتيجية للجنة الكشفية العالمية؛ وسيتم مشاركتها مع
الجمعيات الكشفية الوطنية مرتين خالل الفترة الثالثية :من خالل تقرير المراجعة لمنتصف المدة المنشور في أوائل عام 2019
وفي النهاية من خالل تقرير الفترة الثالثية النهائي ،والمقرر في يوليو .2021
الموضوع الرئيسي

التأثير
"...الحركة الشبابية التربوية
الرائدة في العالم”...

النمو
"  -تمكين  100مليون
شاب…”
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مؤشر مرحلي
تنظيم  50حدثا تعليميًا وتربويًا عالميا وإقليميا يلهم ويحفز الجمعيات الكشفية الوطنية لتحسين
الجودة والتأثير التربوي لبرامج الشباب فيها.
عقد  15شراكة عالمية تعزز مهمة المنظمة العالمية للحركة الكشفية.
اعتبار صناع القرار هذا التأثير مساهما رئيسا في تطوير وتنفيذ سياسة التعليم والشباب في
 ٪20من الجمعيات الكشفيه الوطنية.
تدريب ودعم  15ممثال من الشباب كل فترة ثالثية لتطبيق إجراءات للمساعدة في الترويج
للمنظمة العالمية للحركة الكشفية ألصحاب المصلحة الرئيسيين على المستوى العالمي.
زيادة الحصة السوقية العالمية بنسبة  2في المائة.
دعم  %30من كل الجمعيات الكشفية الوطنية ،بعد تطبيق اداة تقييم الدعم العالمي في مجال
وضع وتنفيذ خطط التنمية المستدامة.
دعم  % 20من الجمعيات الكشفية الوطنية في تنويع عضويتها بالتواصل مع واإلنخراط في
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المجتمعات التي لم تكن الكشفية موجودة بها من قبل.
الترحيب بعدد  15جمعية عضوا جديدا.
قياس تأثيرها االجتماعي ،بمشاركة  50من الجمعيات الكشفية الوطنية ،كأساس إلجراء تحليل
عالمي.
األثر االجتماعي
"...أن يكونوا مواطنين فاعلين إحياء خدمة المجتمع في  ٪ 20من الجمعيات الكشفية الوطنية حيث لم تكن في السابق أولوية.
مما يحدث تغييرا إيجابيا في قياس الفرق الكبير إحصائيًا على المستوى العالمي في تطوير المهارات والمواقف والسلوكيات
بين الكشافين وغير الكشافين.
مجتمعاتهم وفي العالم…”
تجميع  1مليون دوالر من مصادر تمويل جديدة لدعم مشاريع تنمية المجتمع.
تعزيز أن  ٪ 100من الجمعيات الكشفية الوطنية تعتبر المنظمة العالمية للحركة الكشفية حركة
موحدة تستند إلى القيم المشتركة.
التأكيد على أن  ٪30من الجمعيات الكشفية الوطنية اضافت عناصر التربية من أجل السالم
والتفاهم بين الثقافات في برامجها للشباب (حيث كانت غير موجودة سابقا).
الوحدة
 ) 1إشراك أفراد من خمسة أقاليم على األقل ،وضمان زيادة التوازن بين الجنسين ،واحتساب ما
” ...بناء على القيم المشتركة”.
ال يقل عن  ٪40من الشباب دون سن  30في جميع مجموعات العمل العالمية.
 ٪ 50 )2من الجمعيات الكشفية الوطنية مشاركة في المبادرات اإلقليمية.
إلهام  ٪70من الجمعيات الكشفية الوطنية التخاذ رؤية  2023كمرجعية عند وضع
االستراتيجيات الوطنية.

 .3الخطة العالمية الثالثية 2024-2021
تغير السياق الذي تعمل فيه الحركة الكشفية بشكل كبير؛ بسبب تأثير جائحة كوفيد19-العالمية ،وعليه فأن هذه الخطة الثالثية
عنصرين مهمين ،هما :المجاالت األساسية طويلة المدى المرتبطة بالوصول إلى رؤية  ،2023ودعم الجمعيات الكشفية الوطنية
للتعافي من آثار الوباء العالمي.

 .3.1أبرز المالمح
ترغب اللجنة الكشفية العالمية في أن تسلط الضوء في المؤتمر على األولويات الرئيسة التي انبثقت عن مرحلة التحليل لوضع
مسودة أهداف الخطة الثالثية ،والتي تعتبر حاسمة ومهمة لتحقيق رؤية :2023
•
•
•
•

االحتفاظ بالعضوية واستعادة وتنمية العضوية.
االستقرار المالي للجمعيات الكشفيه الوطنية وتعافيها من آثار الجائحة.
التنوع واالندماج
الحماية من األذى.

 .3.2التنفيذ
نظرا للتقلبات الحالية وعدم القدرة على التنبؤ والطبيعة المتطورة لوباء كوفيد19-العالمي ،وعدم اليقين بشأن بيئة ما بعد الوباء،
سوف تواصل الكشافة العالمية استخدام نهج سلس ومرن لتنفيذ الخطة الثالثية .واستنادا إلى الممارسات المتبعة خالل خطة السنة
الواحدة ،سيتم مراجعة التنفيذ على أساس منتظم لضمان استمرار ارتباطه بالجهود التى تبذل استجابة لالحتياجات التي يحتمل أن
تتغير وتتطور في الجمعيات الكشفية الوطنية.
سوف تستمر خدمة المنظمة العالمية للحركة الكشفية في تقديم دعم مخصص للجمعيات الكشفيه الوطنية عند الطلب ،وسيتم تنفيذ أي
أهداف من أهداف الخطة الثالثية التي تركز على تقديم الدعم وتعزيز قدرات الجمعيات الكشفية الوطنية بشكل أساسي من خالل هذه
الخدمات؛ ومن شأن هذا األمر األمر أن يوجد المرونة والسالسة؛ لدعم الجمعيات الكشفيه الوطنية على أساس واقعها واحتياجاتها
المحددة.

 .3.3مسودة األهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية للسنوات 2024-2021
يمكن االطالع على مسودة األهداف المقترحة في وثيقة المؤتمر  6ب.
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 .3.4التحقق من توافر الموارد لتحقيق األهداف المقترحة
قام المكتب الكشفي العالمي بإجراء" فحص للموارد " لتحقيق األهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية للسنوات ،2024-2021
وتم استخدام المنهج التالي:
• مراجعة الموارد المستخدمة لتنفيذ الخطة العالمية الثالثية  2020-2017عبر المجاالت الثالثة التالية :المتطوعين (معبرا
عنهم بعدد المتطوعين المشاركين) ،والموظفين (معبرا عنهم بالمعادل من الموظفين بدوام كامل) ،والمصروفات التشغيلية
(معبرا عنها بالدوالر األمريكي).
• مراجعة التقييم األولي لموارد الخطة العالمية الثالثية للسنوات  2020-2017مقابل الموارد الفعلية المستخدمة في تنفيذ
أهدافها والنتائج المحققة.
ومن المقدر أن التنفيذ الكامل لألهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية للسنوات  2024-2021سوف يتطلب الموارد التالية:
المصروفات التشغيلية
المتطوعون
الموظفون
 120متطوعا
األرقام الفعلية
 4,400,000دوالر
 39المعادل من الموظفين بدوام
 198مستشارا بالمنظمة العالمية
للفترة -2017
أمريكي
كامل
للحركة الكشفية
2020
 186متطوعا
 4,500,000دوالر
التقديرات للفترة  40.45المعادل من الموظفين بدوام
 198مستشارا بالمنظمة العالمية
أمريكي
كامل
2024-2021
للحركة الكشفية
•
•
•
•

وتجدر اإلشارة إلى أن التقديرات المذكورة أعاله ال تشمل سوى الموارد على المستوى العالمي ،وال تشمل المخصصات
والموارد اإلقليمية لتحقيق األهداف المقترحة.
تعكس الموارد المقدرة زيادة الحاجة إلى تقديم الخدمات إلى الجمعيات الكشفية الوطنية بشأن االستدامة ،والحماية من
االذى ،وتنمية الموارد وجمع التمويل وغيرها.
سوف تعتمد اللجنة الكشفية العالمية خطة ثالثية نهائية ،والتي تتطلب تحديد أولويات األهداف لتتناسب مع الموارد
المتاحة (انظر القسم .)4.3
وبالنظر إلى الطبيعة المتطورة للوباء وموقف ما بعد الوباء ،سوف تجري مراجعة تنفيذ الخطة الثالثية على أساس
منتظم لضمان استمرار الصلة واالستجابة لالحتياجات التي يحتمل أن تتغير في الجمعيات الكشفية الوطنية.

 .4عملية وضع الخطة الثالثية
وافقت اللجنة الكشفية العالمية أوالً على عملية التخطيط للخطة الثالثية األصلية والتي وضعتها مجموعة تنسيق النمو واالستراتيجية
التابعة لها في اجتماعها في سبتمبر  . 2019وكانت نتيجة هذه العملية مسودة أولية للخطة العالمية الثالثية للسنوات ،2023-2020
مع ظهور جائحة كوفيد 19-العالمية وما تبعها من تأجيل للمؤتمر الكشفي العالمي  ،42تم تعليق هذه الخطة .بعد إطالق مبادرة
االستجابة الفورية لجائحة كوفيد 19-لمدة  100يوم ،وخطة المنظمة العالمية للحركة الكشفية لمدة عام واحد ،وتم تأكيد منهج
التخطيط الثالثي الجديد في ديسمبر .2020
هذا المنهج المحدث مبني على مبدأين:
 .1أن التحليل الداخلي والخارجي األساسي الواسع النطاق كان سليما ،وأن المحصلة الناتجة ،والمتمثلة في مسودة أهداف
الخطة العالمية الثالثية للسنوات  ،2023-2020توفر أساسا متينا لتكون بمثابة نقطة انطالق.
 .2كان من الضروري تحديث المسودة األصلية ألهداف الخطة الثالثية؛ لتعكس البيئة والسياق المتغيرين لواقع ما بعد كوفيد-
 ، 19من أجل االستجابة بشكل أفضل لالحتياجات الملحة للجمعيات الكشفيه الوطنية ،ومراعاة التنوع اإلقليمي.
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 .4.1مرحلة التخطيط
مراحل
التخطيط

اإلطار
الزمني

التحليل

أكتوبر
2019
يناير
2020

اإلجراءات المتخذة
•

تحليل الوضع الداخلي-استنادا إلى تحليل شامل للخطط اإلقليمية الثالثية مقابل األولويات
االستراتيجية ،وتقييم الخطة العالمية الثالثية  ،2020-2017واالجتماعات الثنائية التي
عقدها أعضاء اللجنة الكشفية العالمية مع الجمعيات الكشفية الوطنية خالل المؤتمرات
اإلقليمية ،وبيانات أداة تقييم الدعم العالمي ،وتدريب“ نموذج مع اللجان اإلقليمية والعالمية
والمتطوعين على المستوى العالمي وموظفي المكتب الكشفي العالمي.
تحليل الوضع الخارجي استنادا إلى تدريب "تحليل األوضاع السياسية واالقتصادية
واالجتماعية الثقافية والتكنولوجية" التي أجريت مع اللجان اإلقليمية والعالمية وموظفي
المكتب الكشفي العالمي ،بما في ذلك استعراض اتجاهات الشباب العالمية.
تحليل أصحاب المصلحة الخارجيين-استنادا إلى مقابالت متعمقة مع شركاء المنظمة العالمية
للحركة الكشفية الرئيسيين حول تصورهم لنقاط القوة والضعف في الحركة الكشفية ودراسة
نتائج المنتدى العالمي للتعليم غير الرسمي.

تحديد
األولويات

فبراير
2020

•

ورشة عمل التخطيط الثالثي -شارك فيها أكثر من  45ممثال من المستويين اإلقليمي
والعالمي ،بما في ذلك مشاركون دون سن  30عاما ،وكان الغرض الرئيس من ورشة العمل
هو صياغة مسودة مبدئية لألهداف استنادا إلى بيانات من مرحلة التحليل.

تحليل الوضع
المحدث
(فحص واقع
جائحة كوفيد-
)19

نوفمبر
– 2020
فبراير
2021

•

إجراء مسح ميداني لحالة الحركة -لفهم تأثير الوباء العالمي على الجمعيات الكشفية الوطنية
واحتياجاتها وأولوياتها المتغيرة.
تحليل الوضع الداخلي -استنادا إلى تحليل االحتياجات المتغيرة للشباب والجمعيات الكشفية
الوطنية التي تم تجميعها من خالل  15ورشة عمل مع اللجان اإلقليمية والمتطوعين على
المستوى العالمي وموظفي المنظمة العالمية للحركة الكشفية.

تحديث وضع
األولويات

فبراير-
مارس
2021
مارس
2021

•

المراجعة والتحقق من الوضع الفعلي للمسودة األصلية للخطة الثالثية في ضوء الواقع
الجديد لجائحة كوفيد 19-وما بعد الوباء ،كما هو معلن بموجب تحليل الوضع المحدث.

•

فحص الموارد-تقييم الموارد المطلوبة (المتطوعين والموظفين ومصروفات التشغيل) لتنفيذ
مسودة األهداف والتحقق من العمل الجاري (انظر القسم .)4-3

•

وبعد مراجعة التغييرات التي طرأت على مسودة األهداف المبدئية ،وافقت اللجنة الكشفية
العالمية على مسودة األهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية للسنوات 2024-2021
للتشاور مع الجمعيات الكشفية الوطنية.

•
•

فحص الموارد

مارس
موافقة اللجنة
الكشفية العالمية 2021
المبدئية

•

 .4.2مرحلة التشاور مع الجمعيات الكشفية الوطنية
ستتاح لجميع الجمعيات الكشفية الوطنية الفرصة لتقديم التعليقات بشأن مسودة األهداف المقترحة للخطة العالمية الثالثية للسنوات
 2024-2021من خالل عملية تشاركية سوف تساهم فيها الجمعيات الكشفية الوطنية للمساعدة في دعم مرحلة التشاور.
مراحل التشاور مع
الجمعيات الكشفية
الوطنية
التشاور مع الجمعيات
الكشفية الوطنية

اإلطار
الزمني
أبريل –
أوائل
يونيو
2021

اإلجراءات المتخذة
•
•

التعليقات -ستتاح لجميع الجمعيات الكشفية الوطنية الفرصة لتقديم تعليقات حول
مسودة األهداف المقترحة المبينة في وثيقة المؤتمر 6ب من خالل عملية تشاركية
ندوات عبر اإلنترنت -للحصول على فهم متعمق للمقترح ،وطرح األسئلة وتقديم
التعليقات.
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تجميع التعليقات

يونيو
2021

•

سوف يقوم فريق تنسيق النمو واالستراتيجية التابع للجنة الكشفية العالمية بتوحيد
وتجميع كل التعليقات والتوصية بأي تغييرات على األهداف المقترحة.

موافقة اللجنة الكشفية
العالمية النهائية

يوليو
2021

•

سوف تنظر اللجنة الكشفية العالمية في التغييرات المقترحة وتعتمد المجموعة
النهائية من األهداف المقترحة ،والتي سيتم عرضها على المؤتمر الكشفي العالمي
الثاني واالربعين.

 .4.3مرحلة الموافقة
بمجرد إصدار النسخة المحدثة من وثيقة المؤتمر 6ب لكل الجمعيات الكشفية الوطنية (المتوقع بحلول أوائل يوليو  ،)2021ستبدأ
المرحلة الرسمية للنظر في المقترح:
•

سيتم استقبال التعديالت على المستوى االستراتيجي للخطة من خالل االيميل  resolutions@scout.orgحتى 36
ساعة قبل جلسة التصويت األولى على قرارات المؤتمر.
وسوف يتم تنظيم جلسات مناقشة حول الخطة الثالثية في جلسات جانبية لمزيد من المعلومات للوفود .وسوف تعقد هذه
الجلسات خالل كل من منتدى الشباب الكشفي ،العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي .ومن شأن ذلك أن يتيح للوفود وقتا كافيا
لفهم التعديالت المقترحة ،وتوحيد وتجميع المقترحات الجديدة واتخاذ قرار بشأن موقفها قبل جلسة التصويت المحددة.

•

سوف يتم تسجيل أي مدخالت خالل الجلسات الجانبية بشأن الخطة الثالثية والتي ستكون ذات طبيعة تشغيلية ،وسيتم
تقديمها إلى اللجنة الكشفية العالمية عند االنتهاء من الخطة.
وسوف تجري مراجعة األهداف المقترحة للخطة الثالثية (وأي تعديالت مقدمة) أثناء النظر في مسودة القرار  -2021ج
في المؤتمر.

•

•

 .4.4مرحلة االنتهاء
بعد اختتام المؤتمر الكشفي العالمي الـ  ،42سيتم تنفيذ الخطوات التالية لوضع اللمسات األخيرة على الخطة الثالثية :2024-2021
•

سوف يقوم المكتب الكشفي العالمي بما يلي:
 oتجميع النسخة النهائية لألهداف المقترحة بصيغتها المعدلة خالل المؤتمر ،إلى جانب قرارات المؤتمر المعتمدة؛
إلدراج الشروح مع المدخالت التشغيلية المسجلة طوال العملية.
 oإعداد وثيقتين إضافيتين ،تشمالن ما يلي لتمكين اللجنة الكشفية العالمية المنتخبة حديثا من الحصول على فهم
كامل لمجاالت العمل المتبقية:
"ما تبقى على الطاولة “ ،وهي تفاصيل تلك األجزاء من العمل التي لم يتم فيها التوصل إلى قرار
نهائي من قبل اللجنة الكشفية العالمية المنتهية واليتها أو تركت للنظر فيها من قبل اللجنة الكشفية
العالمية القادمة.
"العمل الجاري " وهو تفاصيل تلك المشاريع غير المدرجة في األهداف المقترحة ،ولكن يجري حاليا
العمل عليها من جانب المكتب الكشفي العالمي.
"االعتبارات الرئيسة " داخل الكشافة العالمية التي يراها المكتب الكشفي العالمي مهمة بالنسبة للجنة
الكشفية العالمية للنظر فيها عند وضع اللمسات األخيرة على الخطة الثالثية

•

سوف تقوم اللجنة الكشفية العالمية المنتخبة حديثا بما يلي:
 oالنظر في الوثائ ق المذكورة أعاله ووضع نسخة نهائية من الخطة العالمية الثالثية  2024-2021بعد المؤتمر.
 oنشر الخطة العالمية الثالثية النهائية  2024-2021وتعميمها على كل الجمعيات الكشفية الوطنية وأصحاب
المصلحة اآلخرين ،في موعد أقصاه  31ديسمبر .2021

صفحة  7من

7

الوثيقة ٦أ استراتيجية الكشفية  -مسودة الخطة العالمية الثالثية 2024-2021
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

