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اللغات

اللغتان الرﺳميتان للمنظمة العالمية ھما :اﻹنجليزية والفرنسية .ﺳوف يعمل المكتب الكشفي العالمي على توﻓير جميع وثاﺋق المؤتمر
باللغتين .ويسعى المكتب الكشفي العالمي إلى إتاحتﮭا أيضا باللغات العربية والروﺳية واﻹﺳبانية ﻛلما أمكن ذلك  -وھي لغات العمل
الثالث اﻹﺿاﻓية للمنظمة العالمية للحرﻛة الكشفية.
وﻓي حالة وجود ﺧالف أو تضارب ينشأ عن تفسير وثيقة المؤتمر ھذه أو أي وثيقة رﺳمية أﺧرى للمنظمة العالمية ،تكون الغلبة
للنص اﻹنجليزي.
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الوثيقة  ١١تطوير المؤتمر الكشفي العالمي ومنتدى الشباب الكشفي العالمي إلى حدث جديد
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .1الخلفية
تم إنﺷاء ﻓريق عمل اللجنة الكشفية العالمية بشأن تطوير ﻛل من منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والمؤتمر الكشفي العالمي؛ إﺳتجابة
لقرار المؤتمر  2017-7لوﺿع مقترح لتيسير دمج منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والمؤتمر الﻛﺷفي العالمي معا ﻓي "حدث جديد "
ﻓي عام  20231وﻛان ھدﻓ ﮭا مواصلة تحديث إجراءات اتﺧاذ القرار ﻓي المنظمة العالمية للحرﻛة الﻛﺷفية لﺿمان المزيد من مﺷارﻛة
الﺷباب والﺷفاﻓية والﺷمولية والفعالية وإتاحة ﻓرص تبادل الممارﺳات الجيدة؛ لذا تم تكليف ﻓريق العمل بما يلي:
•
•
•
•

االﺳتفادة من التجديد والتحديث الذي تم تنفيذه ﺧالل المؤتمر الﻛﺷفي العالمي .2017
إدﺧال التطورات الجديدة ﻓي عام .2021
وﺿع أﺳس "الحدث الجديد" ﻓي عام .2024
ﺿمان أن "الحدث الجديد" يجمع بين العناصر التعليمية وعناصر التعلم التي تعزز ﻓرص التنمية الشخصية للمشارﻛين
وصنع القرار بشكل أﻛثر ﻓعالية.

وتمثلت مﮭمة ﻓريق العمل ﻓي وﺿع مقترحات مبنية على مﺷاورات واﺳعة النطاق مع الجمعيات الﻛﺷفية الوطنية والمﺷارﻛين
الﺳابقين ﻓي منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والحاﺿرين ﻓي المؤتمر الﻛﺷفي العالمي ،ومع جميع األعﺿاء اﻵﺧرين بشكل صريح
ومفتوح؛ مما يﺿمن ﺳماع أصوات الﺷباب بﺷﻛل ﻓعال ﻓيما يتعلق بالعمليات المﺳتقبلية لمنتدى الشباب الﻛﺷفي العالمي وتداﺧله مع
المؤتمر الﻛﺷفي العالمي؛ وأجرى ﻓريق العمل مﺷاورات واﺳعة النطاق ﺧالل عمله ،مع انجاز أربع مراحل مميزة للمشاورات
بلغات العمل الﺧمس للمنظمة العالمية للحرﻛة الﻛﺷفية ،بما يﺿمن تمثيل جميع األﻗاليم .واﺳتجاب أﻛثر من  500ﺷﺧص من أﻛثر
من  100جمعية ﻛﺷفية وطنية ﻓي مرحلة المشاورات النﮭاﺋية؛ حيث تم بحث معظم المبادئ المعروﺿة ﻓي ھذا المؤتمر.
حددت المﺷاورات عموما دعما ﻛبيرا لتطوير إجراءاتنا ﻓي إتﺧاذ القرار ،وﻛان ھناك دعم ھاﺋل للجمع بين عناصر المؤتمر الﻛﺷفي
العالمي ومنتدى الﺷباب ،وتحﺳين مﺷارﻛة الﺷباب ،والحفاظ على المعتقدات الكشفية للمنظمة العالمية للحرﻛة الﻛﺷفية ،واﺳتيعاب
التنوع الثقاﻓي ﻓي إجراءات اتﺧاذ القرار؛ ولم تﻛن ھناك ﻓي أي وﻗت من األوﻗات أثناء المشاورات رﻏبة ﻛبيرة ﻓي اﻹبقاء على
منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والمؤتمر الﻛﺷفي العالمي ﻛحدثين منفصلين.
صا للتطورات التاريﺧية وبيانات
ويمﻛن اﻹطالع على التقرير الﻛامل لفريق العمل من ﺧالل ھذا الرابط والذي يتﺿمن ملخ ً
مﺷارﻛة الﺷباب المﺳتمدة من منتديات الﺷباب الكشفية العالمية الﺳابقة والمؤتمرات الﻛﺷفية العالمية والتجديدات والتحديثات األﺧيرة
المنفذة عام  ، 2017باﻹﺿاﻓة إلى مقترح تم وﺿعه بﺈﺳتﺧدام عدد من المبادئ لتطوير ﺷﻛل ﻛل من منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي
والمؤتمر الﻛﺷفي العالمي ودمجﮭما معا ﻓي "حدث جديد" بحلول عام 2024.

 .2ضمان مشاركة أكثر جدوى ومساهمة فعالة من الشباب
حدد ﻓريق العمل عددا من النقاط الرﺋيﺳة لﺿمان المﺷارﻛة المجدية للﺷباب ،ومساھمتﮭم الفعالة ﻓي المنظمة العالمية للحرﻛة
الﻛﺷفية .وﻛانت الرﺳالة األﺳاﺳية التي نتجت عنﮭا ھذه المﺷاورات ھي الحاجة إلى إتباع نﮭج ﺷامل تجاه أي من ھذه التطورات.
ترد أدناه التوصيات الرﺋيسة واﻹﺷارة إلى مقترحات المؤتمر ذات الصلة:
•
•
•

ينبغي اﺳتﺧدام األحداث الﻛﺷفية العالمية واﻹﻗليمية الموجودة ،لتوﻓير المزيد من الفرص التعليمية للﺷباب .ألنه ﺳتتحقق
مكاﺳب وﻓواﺋد تربوية ﻛبيرة عندما يتم تمﻛين مجموعات من الﺷباب من اﻹجتماع :إﻗليميا وعالميا؛ لتبادل الفكر ومناﻗﺷة
األﻓﻛار الجديدة) أنظر مﺳودة الﮭدف رﻗم  2.14من الﺧطة العالمية الثالثية ومﺳودة القرار  - 2021و.
التغييرات الﮭيكلية وحدھا لن تكون ﻛاﻓية ﻹحداث التغييرات الالزمة لتحقيق ھدف زيادة مشارﻛة الشباب؛ ومن ثم يتطلب
األمر تغييرات واﺳعة النطاق ﻓي المواﻗف واالتجاھات (أنظر مﺳودة القرار  -2021و).
ويلزم اتباع نﮭج اﺳتراتيجي جديد وﺷامل لمشارﻛة الشباب لدعم "الحدث الجديد"( .انظر مسودة القرار  -2021و).

 .3المقترح
يﮭدف المقترح المقدم إلى اﺳتحداث "حدث جديد" ليحل محل الﺷﻛل القاﺋم حاليًا لكل من منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والمؤتمر
الﻛﺷفي العالمي ﻓي عام  2024وما بعده ،وﺳوف يحول ھذا "الحدث الجديد" الﺷﻛل الحالي لمنتدى الﺷﺑاب الكﺷفﻲ إلى ﺷكل جديد

 1بسبب جاﺋحة ﻛوﻓيد 19-العالمية وتأجيل المؤتمر الكشفي العالمي ال  42الذي ﻛان من المقرر عقده ﻓي األصل ﻓي عام  ،2020والذي يعقد اﻵن ﻓي عام
 ،2021تتم اﻵن اﻹﺷارة إلى أن ھذا الدمج إلى "حدث جديد “ﺳوف يحدث ﻓي عام .2024
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يمكن من االﺳتفادة منه ودمجه ﻓي تجرﺑة ﻗوية داعمة ومحفزة لتمكين الشباب أثناء المؤتمر الﻛﺷفي العالمي ،حيث ال يوجد أي مﮭام
دﺳتورية محددة تحتاج إلى إلغاء أو تعديل ﻓي المؤتمر الكشفي العالمي؛

 .4المبادئ
تم تحديد أربعة أبعاد رﺋيﺳة "للحدث الجديد" ،وھي طرق العمل والبرنامج ومﺷارﻛة الﺷباب والدعم التﺿامني .وﻛل بعد من ھذه
األبعاد له عدد من المبادئ ،وﺳوف تعزز الﻛثير من التجديدات المقترحة من ﺧالل ھذه المبادئ مﺷارﻛة الﺷباب بشكل عام ،وﺳوف
تدعم مشارﻛة جميع المﺷارﻛين ،بغض النظر عن الﺳن؛ ومن ھنا ،يجب اﺳتخدام المبادئ الواردة أدناه لتوجيه تطوير "الحدث
الجديد" ﻓي عام .2024
من المﮭم اﻹﺷارة إلى أن بعض المبادئ المذﻛورة أدناه تﺷﻛل ﻓي الوﻗت الراھن جزءا من األعمال التحﺿيرية والتنظيمية لكل من
منتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي والمؤتمر الﻛﺷفي العالمي االﻓتراﺿيين لعام  ،2021ولﻛن ينبغي تعزيزھا وتطويرھا ﻛجزء من
"الحدث الجديد".
ينبغي إعادة التأﻛيد على أن "الحدث الجديد" ﺳوف يحول الﺷكل الحالي لمنتدى الﺷباب الﻛﺷفي العالمي إلى ﺷكل جديد يمكن من
االﺳتفادة منه ودمجه ﻓي تجربة ﻗوية ومحفزة لتمكين الشباب ﺧالل المؤتمر الكﺷفﻲ العالمﻲ ،حيث ال يوجد أي مﮭام دﺳتورية
محددة تحتاج إلى إلغاء أو تعديل ﻓي المؤتمر الكشفي العالمي؛ إﺿاﻓة إلى ذلك ،تم إجراء تحليل مفصل لقرارات المؤتمر الﺳابقة،
وﻗد تم تنسيق المبادئ المقترحة لتتماﺷى وﻗرارات المؤتمر السابقة ذات الصلة.

 .4.1طرق العمل
 .4.1.1ينبغي توﻓير أنﺷطة ما ﻗبل المﺷارﻛة ،والتي تتﺿمن تدريبا ومناﻗﺷات لجميع المﺷارﻛين ،ﻹتاحة الفرص للتعاون الدولي
ووﺿع مﺳودة القرارات.
 .4.1.2ينبغي توﻓير الفرص لمﺳاعدة الوﻓود على ﻓﮭم دورھا ﻓي "الحدث الجديد" والغرض من "الحدث الجديد" بشكل عام.
 .4.1.3ينبغي أن تﻛون ھناك اﺳتعدادات ﺳابقة للحدث ،بما ﻓي ذلك تدريب ﻛل ﺷخص من المﺷارﻛين ﻓي الحدث.
 .4.1.4ينبغي اﻛتﺷاف نﮭج ﺷامل لالﺳتعدادات ،باﺳتﺧدام طرق اﻓتراﺿية ﺳابقة للحدث إﺿاﻓة إلى طرق مادية ﻓي موﻗع الحدث
من بدايته.
 .4.1.5ينبغي أن تتيح التوﻗيتات الزمنية لتﺧطيط "الحدث الجديد" للمﺷارﻛين القيام بأعمال تحﺿيرية نﺷطة بما ﻓي ذلك المناﻗﺷات
المتعلقة بقواعد اﻹجراءات ومﺳودة القرارات.
 .4.1.6ينبغي توﻓير إرﺷادات توجيﮭية مبﺳطة ووثاﺋق داعمة لمﺳاعدة الجمعيات الﻛﺷفية الوطنية على ﻓﮭم ﻗواعد اﻹجراءات
لفقرة المؤتمر المتعلقة "بالحدث الجديد" بما ﻓي ذلك إعداد مﺳودة القرارات.
 .4.1.7ينبغي توﻓير منصة عالية الجودة على اﻹنترنت وتطبيق على الﮭاتف المحمول ﻗبل وأثناء وبعد "الحدث الجديد" لتوﻓير
اتصاالت ﻓعالة بما ﻓي ذلك ما يلي:
• ﻓرص إجراء االتصاالت مع وﻓود الجمعيات الﻛﺷفية الوطنية األﺧرى
• توﻓير لوحة رﺳاﺋل مفتوحة لﻸﺳﺋلة ﻗبل الحدث وأثناء الحدث،
• دعم ﻗرارات المؤتمر،
• نموذج للتعليقات،
• تحديث دوري للمعلومات المتعلقة بالحدث على التطبيق.
 .4.1.8يجب أن تكون جميع المستندات بسيطة وواﺿحة ومرﻓق بﮭا ملخصات بيانية حيثما أمكن؛ ﻛما ينبغي أيضا أن تكون ﻛل
المستندات متاحة بجميع لغات العمل ،وأن تصدر ﻓي الوﻗت المناﺳب؛ ﻛذلك ينبغي تحسين نوعية الترجمة المقدمة وزيادة
عدد المترجمين المتطوعين.
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الوثيقة  ١١تطوير المؤتمر الكشفي العالمي ومنتدى الشباب الكشفي العالمي إلى حدث جديد
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .4.1.9ﻓي إطار اﻹﺳتعداد "للحدث الجديد" ،ينبغي وﺿع مجموعة أدوات لدعم الجمعيات الﻛﺷفية الوطنية ،يجب أن تشمل
مجموعة األدوات ھذه ما يلي:
• الغرض من "الحدث الجديد"،
• التزامات الجمعيات الﻛﺷفية الوطنية،
• عملية اﺧتيار الوﻓد،
• وصف دور رؤﺳاء الوﻓود وأعضاء الوﻓود،
• ايضاحات للمشارﻛين الجدد،
• مسرد مصطلحات يحتوي على مصطلحات المؤتمر،
• طرق ديمقراطية للتصويت على ﻗرارات المؤتمر.
 .4.1.10تمشيا مع ﻗواعد السلوك للمنظمة العالمية للحرﻛة الﻛﺷفية والسياﺳة العالمية للحماية من األذى ،ينبغي أن تﻛون ھناك
ثقاﻓة إيجابية واﺿحة لﺿمان عدم ﻗبول الﺳلوك ﻏير األﺧالﻗي وﻏير الالﺋق.
 .4.1.11من الﺿروري ﻗبل تقديم طلب اﺳتﺿاﻓة "الحدث الجديد" أن يتلقى البلد المﺿيف المحتمل رﺳالة دعم من حﻛومته لدعم
ﻛل جمعية ﻛﺷفية وطنية وتﺳمح لﮭا بالدﺧول إلى البلد ،بما ﻓي ذلك تسﮭيل إصدار تأﺷيرات الدﺧول ،عند الضرورة،
وھذا بالفعل ﺷرط بالنﺳبة للبلد المﺿيف ،وھو أمر حاﺳم ومﮭم لﺿمان وجود حدث ﺷامل تماما.

 .4.2البرنامج
 .4.2.1ينبغي أن يوﻓر برنامج "الحدث الجديد" ارتباطا وثيقا باﺳتراتيجيات المنظمة العالمية للحرﻛة الكشفية ،ﻓي ﺳياق األحداث
اﻹﻗليمية والعالمية األﺧرى.
 .4.2.2يجب أن تستند ﻓقرات برنامج "الحدث الجديد" إلى الطريقة الكشفية وﻗيم الكشاﻓة ،ويجب أن تشمل ما يلي:
• الفرص التعليمية للجميع،
• الممارﺳات المستدامة،
• تبادل أﻓضل الممارﺳات ومشارﻛة الثقاﻓات،
• جلسات وطرق عمل ملﮭمة ومحفزة ومتجددة،
• مناﻗشات،
• موﺿوعات متنوعة ثقاﻓيا،
• أﺳاليب تصويت ﺷاملة ثقاﻓيا،
• أنشطة ﻛشفية ﻛجزء من البرنامج االجتماعي،
• مجموعات عمل ﻓرعية دولية وتضم أجياال مختلفة،
• عدد أﻗل من الجلسات العامة،
• االحتفال بالنجاح،
• مساحة آمنة (ﺧدمة األذن المصغية) لﻸﺷخاص الذين يحتاجون إلى الدعم،
• تخطيط زمني للتوﻗيتات يضمن عدم تفويت المتدينين لﺷعاﺋرھم وصلواتﮭم الدينية للمشارﻛة ﻓي المناﻗشات.
 .4.2.3ينبغي إتاحة الفرص ﻹﺷراك األﺷخاص من ﺧالل االﺳتﺧدام الفعال للبث الحي والتحديثات المباﺷرة لتوﻓير المزيد من
الﺷفاﻓية ﻓي اتﺧاذ القرار.
 .4.2.4ينبغي إﺷراك الميسرين ومقدمي العروض المدربين ذوي المﮭارات الذين ينتمون إلى ﺧلفيات مختلفة ﻛلما أمكن ذلك؛
حيث تحتاج أي مناﻗشة جماعية ﻛبيرة إلى اﺳتخدام أﺳاليب وطرق تشارﻛية تراعي االعتبارات الثقاﻓية.
 .4.2.5يجب اتباع التوﻗيتات ﻓي البرنامج .وھذا يعني:
• إتاحة المزيد من الوﻗت للتنقل بين الجلسات وأماﻛن الراحة.
• عدم التسامح ﻓي تجاوز مدة أي جلسة لوﻗتﮭا والتعدي على ﻓترات الجلسات األﺧرى.
• تشجيع المشارﻛين على االلتزام بالجدول الزمني ،و
• االﺳتعانة بالمسئولين عن ﺿبط الوﻗت ﻓي الجلسات.
 .4.2.6ينبغي على البرنامج أن يوﻓر مﺳارات مﺧتلفة طوال ﻓترة "الحدث الجديد" ،ولﻛن ينبغي مراعاة ما ھو مخطط بالتوازي
مع جلسات التصويت للمؤتمر.
 .4.2.7يجب أن تكون الجلسات الجانبية متعددة اللغات ﻛلما ﻛان ذلك ممكنا.
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 .4.2.8يجب تحديد وﻗت إﺿاﻓي (مق ارنة بالمؤتمرات الﻛشفية العالمية الﺳابﻗة) للﺳماح للوﻓود بمناﻗﺷة المشكالت.
 .4.2.9وإذا ﻛان ذلك ممﻛنا ،يجب تحديد مواعيد جلﺳات تصويت المؤتمر أثناء "الحدث الجديد " ﻓي وﻗت مناﺳب أثناء ھذا
الحدث (ﻓي وﻗت مبكر عن وﻗت انعقاده ﻓي المؤتمرات الﻛﺷفية العالمية الﺳابﻗة) ﻹتاحة الوﻗت للوﻓود لمناﻗﺷة الطرق
الممﻛنة لتنفيذ ما تم إﻗرار.

مرﻓق بوثيقة المؤتمر ھذه نموذج برنامج لالﺳترﺷاد به.

 .4.3مشارﻛة الشباب
 .4.3.1يجب دعم الشباب بشكل مناﺳب وإﺷراﻛﮭم بنشاط ﻓي ﻛل مرحلة من مراحل وﺿع وتنظيم "الحدث الجديد" ،والعمل ﻓي
ﺷراﻛة مع الراﺷدين.
 .4.3.2ينبغي منح الشباب الفرصة للمشارﻛة ﻓي "الحدث الجديد" ﻓي جميع األدوار ،ﺳواء ﻛأعضاء وﻓود أو مراﻗبين أو بمختلف
الصفات واألدوار التنظيمية.
 .4.3.3ﻓي مثل ھذه الحالة التي ﻗد يظل ﻓيﮭا انتﺧاب مﺳتﺷارين ﺷباب ﻓي اللجنة الﻛﺷفية العالمية ﺷرطا مطلوبا من أجل "الحدث
الجديد" ﻓي عام ( 2024أنظر مﺳودة القرار  - 2021ز ،ووثيقة المؤتمر  ،)10ﻓقد تم وﺿع ﺳيناريوھين للنظر ﻓيﮭما
مبدﺋيا:
• انتخابات عبر اﻹنترنت للمستشارين الشباب ﻓي اللجنة الكشفية العالمية ،منفصلة عن "الحدث الجديد"،
• جلسة منفصلة  /يوم منفصل ﻓي "الحدث الجديد" ،والذي لن يكون متاحًا إال ألعضاء الوﻓود الذين تقل أعمارھم عن
 26عاما ،والذين ﺳينتخبون بعد ذلك المستشارين الشباب ﻓي اللجنة الكشفية العالمية.

 .4.4الدعم التضامني
 .4.4.1يجب الحفاظ على النﮭج الحالي المتمثل ﻓي ترﻛيز تمويل الدعم التضامني ألولئك الشباب ،الذين تقل أعمارھم عن 26
عاما ،من أجل "الحدث الجديد" .وﺳوف يﺳاعد ذلك على تأﻛيد إلتزام المنظمة العالمية للحرﻛة الﻛﺷفية المﺳتمر بمشارﻛة
الﺷباب ﻓي عمليات وإجراءات اتﺧاذ القرار.
مالحظة :يدعو ﻗرار المؤتمر  2017-7إلى برامج الدعم التضامني للترﻛيز على الشباب الذين تقل أعمارھم عن  30عا ًما .ﻓي عام  ،2017تم إدارة
صندوق الدعم التضامني لمنتدى الشباب الكشفى العالمى والمؤتمر الكشفى العالمى لدعم الشباب ﻓقط ،الذين تقل أعمارھم عن  26عاما ،والذين ﻛانوا
مؤھلين لحضور ﻛال الحدثين .وﻛانت النتيجة زيادة ﻛبيرة ﻓي عدد الشباب الذين يحضرون المؤتمر الكشفى العالمى.
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الملحق  -نموذج البرنامج
التوقيت

االثنين

األحد

األرﺑعاء

الثالثاء

الخميس

- 08.45
09.00

تأمالت

- 09.00
09.15

اﻹعالن عن رﺋيس اللجنة الكشفية
العالمية /نواب رﺋيس اللجنة
الكشفية العالمية

تقارير وتحديثات من
األحداث الكشفية العالمية

- 09.15
09.30

التدريب ألﻏراض
 - 09.30اجتماع اللجنة
محددة مرتبط
09.45
الكشفية
بفرص التمويل
 - 09.45العالمية (تابع)
(السبت واألحد)

الجمعة

االجتماعات اﻹﻗليمية

جلسات جانبية رﻗم
1

جلسة جانبية  -1مسودة القرارات
والتعديالت الدﺳتورية والمواﺿيع
الرﺋيسية

10.00

-10.00
10.15

عرض مقدمي طلبات
اﺳتضاﻓة األحداث الكشفية
العالمية

جلسات
جانبية
رﻗم 4

تقارير من الشرﻛاء (ﻓيديو ﻓي جلسة
عامة ثم جلسات جانبية مع ملصقات /
أﻛشاك واألﺳئلة واألجوبة)

مختبر
االبتكار

تقرير عن ﺧدمات المنظمة
العالمية للحرﻛة الكشفية

- 10.15
10.30

اﺳتراحة القﮭوة
- 11.00
11.15

التصويت على اللجنة
جلسة جانبية  -٢مسودة القرارات الكشفية العالميه واألحداث
الكشفية العالمية
والتعديالت الدﺳتورية والمواﺿيع
الرﺋيسية

- 11.15
11.30
- 11.30
11.45
التدريب ألﻏراض
اجتماع اللجنة
محددة مرتبط
الكشفية
بفرص التمويل
 - 11.45العالمية (تابع)
(السبت واألحد)
12.00

الجلسة االﻓتتاحية ،ﻛلمة رثاء لمن ﻗضوا
نحبﮭم ،التقارير -رﺋيس اللجنة الكشفية
العالمية واألمين العام لـلمنظمة العالمية
للحرﻛة الكشفية.

- 12.00
12.15

"عيادة" ﺧدمات المنظمة
العالمية للحرﻛة الكشفية ﻓي
ﻓترات الجلسات الجانبية /
األﻛشاك تبدأ أثناء اﺳتراحة
القﮭوة

العروض التقديمية من مقدمي طلبات
اﺳتضاﻓة المؤتمر الكشفى العالمى التالي

اﺳتراحة القﮭوة

االنتقال
اﺳتعراض وتقييم األحداث
الكشفية العالمية (التقدم
والماﺿي) ﻓي الجلسات
الجانبية **

االنتقال

جلسات
جانبية
رﻗم 5

تقارير ﻓيديو عن رؤية 2023
والتقرير المالي

- 12.15
12.30

التصويت ﻓي المؤتمر الكشفى
العالمى

التخطيط للمستقبل  -العصف
الذھني لﻸﻓكار لتنفيذ الخطة
الثالثية (ليست ملزمة ،ولكن
اﻗتراحات للنظر ﻓيﮭا)

تقرير مصور (ﻓيديو) عن الجﮭود
المشترﻛة بين المنظمة العالمية للحرﻛة
الكشفية والجمعية العالمية
للمرﺷدات وﻓتيات الكشاﻓة

التخطيط للمستقبل  -العصف
الذھني لﻸﻓكار لتنفيذ الخطة
الثالثية  -تابع

مختبر
االبتكار
القالدات واألوﺳمة.

تقرير مصور (ﻓيديو) عن جﮭود صندوق
التمويل الكشفي العالمي
تقرير مصور (ﻓيديو) عن مرﻛز
ﻛانديرﺳتيج الكشفي الدولي

إعالن المؤتمر الكشفى العالمى

الغداء
- 14.00
14.15
التدريب ألﻏراض
اجتماع اللجنة
محددة مرتبط
- 14.15
الكشفية
14.30
بفرص التمويل
العالمية (تابع)
(السبت واألحد)
- 14.30

التدريب (مع العمل الجماعي ﻓي الفرق
الدولية)  -بما ﻓي ذلك اﺳتراحة القﮭوة

جلسات جانبية حول
التقرير المالي ورؤية
2023

جلسات
جانبية
رﻗم 2

جلسة مناﻗشة الخطة الثالثية (جلسات
جانبية)

جلسة التصويت بالمؤتمر

( 45دﻗيقة لكل منﮭما)

14.45
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تنفيذ نتاﺋج المؤتمر ﻓي جمعيتك الكشفية الوطنية  /تقييم المؤتمر

- 14.45
15.00

العمل معًا لتحقيق أھداﻓنا  -جلسات جانبية تستكشف ﻛيفية عمل
المنظمة العالمية للحرﻛة الكشفية نحو ﺧطة ثالثية وﻗرارات
جديدة

- 15.00
15.15
- 15.15
15.30

اﺳتراحة القﮭوة

اﺳتراحة القﮭوة
-16.15
16.00
-16.30
16.15
-16.45
16.30

مرحبًا بالعالم (االجتماع األول للفرق
الدولية ومقدمي ﻓقرات التعارف) -
ليس حفل اﺳتقبال

جلسة التصويت بالمؤتمر (تابع)

- 16.45
17.00
-17.15
17.00
-17.30
17.15
-17.45
17.30

الكشاﻓة وما
تملك من
روحانية

التدريب المباﺷر
وجﮭا لوجه على
نظام التصويت

تقرير ﻓترة الثالث ﺳنوات وعرض الكشاﻓة
العالمية (ﻓيديو ﻓي الجلسة العامة ثم جلسات
جانبية مع الملصقات  /األﻛشاك واألﺳئلة
واألجوبة)

العرض التقديمي من
جانب مرﺷحي اللجنة
الكشفية العالمية ولقاء
المرﺷحين

جلسات
جانبية
رﻗم 3

جلسة اﻛتشاف اﻹﺳتراتيجية (جلسات
جانبية)

الجلسة الختامية
ﻛلمة وداع رﺋيس اللجنة الكشفية العالمية المنتﮭية واليته ،تقدير
النمو بالجمعيات الكشفية الوطنية ،تنصيب اللجنة الكشفية
العالمية الجديدة ،وﻛلمة رﺋيس اللجنة الكشفية العالمية الجديدة،
وعبارات الشكر
التدريب على الموﺿوع الرﺋيسي ذي األولوية

نتاﺋج االنتخابات

-18.00
17.45

وﻗت حر
 19.00وما
بعدھا

وﻗت حر

حفل االﻓتتاح

األمسية الدولية.

أمسية المضيفين
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الحفل الختامي

