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المنتدى الكشفي
العربي الرابع للشباب

أبنانى الكرام شباب الحركة الكشفية
تقــــديراً لقيمــة تمكيــن الشــباب ومشــاركتهم فــي صنــع القــرار  ،بحســبانهم
أعضــاء فــى حركــة تربويــة شــبابية كالكشــفية ،تعمــل علــى توفيــر البيئــة
الممكنــة لالرتقــاء بقدراتهــم العقليــة والبدنيــة والروحيــة واالجتماعيــة..
كان حــرص اإلقليــم الكشــفى العربــى على تنظيــم المنتديــات الكشــفية العربية
للشــباب التــى تســبق المؤتمــرات الكشــفية العربيــة ،حتــى تتيــح الفرصــة
ألكبــر عــدد مــن الشــباب للمســاهمة بآرائهــم ومقترحاتهــم البنــاءة إلثــرى
المؤتمــر وترفــده بمــا يلبــى احتياجاتهــم كفتيــة وشــباب ويحقــق طموحاتهــم.

وإيمـــاناً منــا بالــدور الفعــال الــذي يمكــن أن يلعبــه الشــباب فــي إحــداث
التغييراإليجابــي داخــل الحركــة الكشــفية وخارجهــا ،عبــر إتاحــة الفــرص
لألعضــاء الشــباب لتجربــة األدوار القياديــة ،وتطوير مهــارات التواصــل الحديثة.
وانطالق ـًا مــن مخرجــات المؤتمــر الكشــفي العالمــي الـــ 40الــذي عقــد عــام
 2014بســلوفينيا حيــث تمــت المصادقــة علــى السياســة الكشــفية العالميــة
لمشــاركة الشــباب وحــث الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة بقــوة علــى تنفيــذ هــذه
السياســة علــى جميــع المســتويات داخــل الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة.

الشباب

ومــن هنــا يدخــل اإلقليــم الكشــفي العربــي خــال هــذه المرحلــة برصيــد
تربــوي عميــق الجــذور وهــو يدعــم مشــاركة الشــباب ،ويجــد نفســه فــي
مقدمــة ســرب المبــادرة ليتــواء مــع العالــم ويحافــظ علــى القيــم واألصالــة
العربيــة ،وهــو يأخــذ بالحداثــة والتطويــر العالمــى ،لــذا فقــد حــرص المؤتمــر
الكشــفي العربــي الـــ 25الــذى عقــد بالمركز الكشــفي العربــي بالقاهــرة 2007
بمبــادرة مــن األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة وموافقــة كريمــة من
اللجنــة الكشــفية العربيــة علــى إقامــة المنتديــات الكشــفية العربيــة للشــباب
كآليــة ديناميكيــة وواقعيــة لمشــاركة الشــباب فــي صنــع واتخــاذ القــرار.

منتدى

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

إن المنتــدى الكشــفي العربــي الرابــع للشــباب أخــذ مــن «الكشــفية وأهــداف
التنميــة المســتدامة» موضوعــه الرئيــس فــي النقــاش كخارطــة طريــق ،
وأولويــة دائمــة ألعضــاء الحركــة الكشــفية ،فالشــباب عمومًا والشــباب الكشــفي
بخاصــة عنصــر أساســي فــي البنــاء والتقــدم والعيــش الكريــم ،والمجتمعــات
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 ســليماً.
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ونــود فــي الختــام أن نتقــدم بكلمــة شــكر وتقديــر وعرفــان لالتحــاد العــام
للكشــافة والمرشــدات المصــري علــى اســتضافته لهــذا المنتــدى وتوفيــر كافة
التســهيالت لمشــاركة الشــباب العربــي فــي هــذا المحفــل الشــبابي المهــم،
متمنيــن للشــباب الكشــفي العربــي كل التوفيــق والنجــاح ،كمــا يســعدني أن
أقــدم فيمــا يلــي :
•الئحة تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب.
•برنامج المنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب.
•مخرجات المنتدي الكشفي العربي الـ  19لعرفاء الطالئع.
•مخرجات المنتدي الكشفي العربي الــ 6لقادة الفرق.
•اإلعالن الختامي للمنتدي الكشفي العالمي الــ 13للشباب
•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 ...
ًومهمـًا فــي تنميـ ِ
المجتمعات
للشــباب دوراً كبيرا
إن ّ
المجتمعــات وبنا ِئهــا ،كمــا ّ
َّ
أن ُ
ـة ُ
ّ
ـات قو ّيــة ،فمــا بالنــا
التــي بهــا نســ ٍبة كبيــرة مــن الفئــة الشــابة هــي ُمجتمعـ ٌ
الشــباب الهائلــة
بشــباب كشــفي مــدرب وحامــل للمســئولية؛ وذلــك كــون طاقــة ّ
ـاس اإلنماء
ُحركهــا وترفعهــا ،لذلــك فالشــباب ركيــزة ّ
أي وطــن ،وأسـ ُ
هــي التــي ت ّ
وحماتهــا ،لقــد عملنــا علــى
وحضارتهــا ُ
وال ّتطــور فيهــا ،كمــا أ ّنهــم ُبنــا ُة مجدهــا َ
مــدار ثــاث ســنوات مــن نوفمبــر  2016آخــر منتــدى كشــفي للشــباب -ســلطنة
عمــان علــى وضــع جــدول زمنــي تحضيــري النعقــاد منتدانــا الكشــفي العربــي
الرابــع للشــباب ،فأننــا نحيــي أعضــاء اللجنــة التحضيريــة العربيــة للمنتــدى
وكذلــك الكشــافة والمرشــدات المصريــة؛ علــى القيمــة المضافــة وعلــى الجهــود
الدءوبــة التــي بذلوهــا طيلــة هــذه المــدة.

الشباب

كمــا تعلمــون فــإن منتدانــا الشــبابي تحــت شــعار الكشــفية وأهــداف التنميــة
ـد فــي ظــروف صعبــة وتحديــات كبــرى تمــر بهــا منطقتنــا
المســتدامة ُي َ
عقـ ُ
ـاريع
المشـ ِ
العربيــة ،ومــن ثــم فعلينــا أن نمضــي ُقدمــًا ُ
للمســاعد ُة علــى إنشــا ِء َ
الخدماتيـ ِ
ـة بســواعد شــبابية ،والتخطيــط إلقامــة ُمنتديــات شــبابية وفــق مقاييــس
َ
عرفـ ِ
ـة ،ومــن هنــا ســيكون
الم ِ
ـل ،ونقاشـ ٍ
علميـ ٍ
ـة وورش عمـ ٍ
ـات مــن شــأ ِنها توسـ ُ
َّ
ـيع َ
انعقــاد المنتــدى علــى أرض الكنانــة فرصــة لتبــادل الخبــرات وتعزيزهــا وفرصــة
للمشــاركة فــي وضــع تصــورات للمرحلــة القادمــة لــكل المجــاالت التــي تهــم
الفتيــة والشــباب.
وإنــا لنغتنــم هــذه الفرصــة للتنويــه بجهــود رئيــس وأعضــاء اللجنــة الكشــفية
العربيــة واإلقليــم الكشــفي العربــي علــى توجيهاتهــم وإرشــاداتهم ودعمهــم
االحترافــي لمســيرتنا.
بالتوفيق والسؤدد في أشغال منتدانا الشبابي.

منتدى

اللجنة التحضريية للمنتدى الكشفي العربي الثالث للشباب
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الئحة تنظيم المنتدى الكشفي العربي للشباب

ثانياً :الهدف:

الشباب

ً
ال  :التعريف:
أو ً
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.
تكوين أجيال من القيادات الشابة المؤهلة ،من خالل توفير المساحة الكافية
لمشاركتهم في عملية صنع القرار على أعلى مستوى في اإلقليم الكشفي
العربي.

ثالثاً :المعلومات األساسية لسير المنتدى:

منتدى

أ.الموضوع الرئيسي للمنتدى:
تختــار لجنــة المنتــدى باالتفــاق مــع اللجنــة الكشــفية العربيــة الموضــوع
الرئيســي للمنتــدى ،وهــذا تبع ـًا للموضوعــات الرئيســية للمؤتمــر الــذي
يصاحبــه المنتــدى ،أو تبع ـًا 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 مرناً ،بحيث يسمح للمشاركين
بمناقشة الموضوعات التي يقترحونها خالل الحدث.

المنتدى الكشفي
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جـ .طريقة العمــل بالمنتدى :

طريقــة العمــل بالمنتــدى هــي التــي يتــم إتباعهــا فــي الهيئــات الكشــفية
الدوليــة ،التخــاذ القرار،فالمشــاركون بالمنتــدى مدعــوون لمناقشــة
وتبــادل المواضيــع التــي تهمهــم بطريقــة ديموقراطيــة ،تتيح للمشــاركين
تبــادل الخبــرات والثقافــات المختلفــة فيمــا بينهــم ،باإلضافــة إلــى إثــراء
قدراتهــم الشــخصية ،فمــن المهــم اســتخدام طــرق مبدعــة و مختلفــة
ومناســبة للتفاعــل ،بحيــث تضمــن تحقيــق هــدف المنتــدى بنجــاح ،لكــي
تعطــي نموذج ـًا يحتــذي بــه فــي الجمعيــات ،لذلــك يفتــرض أن تتنــوع
جلســات المنتــدى بيــن الجلســات الرســمية والجلســات العامــة ،ومجموعات
العمــل ،وأنشــطة تبــادل الخبــرات ،لكننــا علــى يقيــن بــأن أهــم أوقــات
النقــاش ســتكون فــي األوقــات الجانبيــة غيــر الرســمية .

الشباب

منتدى

د .البُ عد التعليمي والتدريبي :
البــد أن يشــتمل محتــوى برنامــج المنتــدى علــى معلومــات وتعليمــات
كاف للمواضيــع المقدمــة ،حتــى يســمح للمشــاركين الذيــن
وشــرح
ٍ
مــن المحتمــل أن يكونــوا أقــل اســتعداداً مــن اآلخريــن بــأن يكــون لهــم
دور نشــط وفعــال بالمنتــدى ،والبــد مــن مراعــاة التــوازن بيــن فرصــة
التدريــب والتعليــم لــكل هــؤالء الذيــن لديهــم خبــرة قليلــة فــي مثــل
هــذه األحــداث ،وتقديــم برنامــج مناســب للوافديــن للمنتــدى ذوي الخبــرة
الكبيــرة فــي المشــاركة كممثليــن شــباب علــى الصعيديــن الوطنــي
والدولــي.
ومــن الضــروري أن يســود المنتــدى منــاخ يســمح بتفاعــل جميــع
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 الحق ـًا فــي
المؤتمــر ،وبالتالــي يعتبــر المنتــدى هــو قاعــدة التدريــب لهــؤالء الشــباب،
لذلــك البــد أن يتعلــم المشــاركون صياغــة التوصيــات وإجــراءات
التصويــت مــن خــال 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 ممكنـاً ،من خــال جعــل المحاضرات
متفاعلــة ومليئــة بالمشــاركة ،ويجــب أن تكــون طــرق طــرح المعلومــات
منظمــة بطــرق متعــددة ومتجددة.
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هــ .القيادة:
يجــب تشــجيع الشــباب المشــارك بالمنتــدى علــى إدارة المحاضــرات
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 .

رابعاً :المشـــاركون :
أ .نوعية المشاركة :

منتدى

الشباب

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 ُمســبقاً ،ولــكل جمعيــة الحــق فــي إرســال
اثنيــن مــن المشــاركين ،واثنيــن مــن المراقبيــن لحضــور المنتــدى،
ويفضــل أن تقــوم الجمعيــات بإرســال مشــاركين مــن الجنســين لحضــور
المنتــدى ،وكل وفــد مشــارك مــن أي جمعيــة لــه الحــق فــي صــوت
واحــد أثنــاء عمليــات التصويــت المختلفــة ،كمــا يمكــن مشــاركة أي
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
ا لتا لية :
•أن يتراوح عمر المشارك ما بين  25 – 18عامًا .
•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.
يمكــن للجمعيــات الكشــفية العربيةالعضــو بالمنظمــة الكشــفية العالميــة
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،طبقـًا للشــروط الســابق ذكرهــا ،مــع عــدم إغفــال تنوع
المشــاركين مــن النســيج المجتمعــي للدولــة (أعــراق  /طوائــف  /طبقــات
اجتماعيــة /محافظــات) وذلــك بقــدر المســتطاع ،ممــا يتيــح فرصــة
لتنــوع الــرؤي والوصــول بالنقــاش لألفضــل .
ويستحســن أن يتــم انتخــاب المشــاركين (الذيــن تنطبــق عليهم الشــروط)
فــي المنتــدى مــن قبــل أقرانهــم ،طبق ـًا 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،
طبقـًا للمعاييــر الموضوعــة ،ويجــب إعطــاء الجمعيــات المعلومــات الكافية
كاف،
عــن المواضيــع التــي ســيتم مناقشــتها بالمنتــدى مســبقًا بوقــت
ٍ
وبكافــة الطــرق الممكنــة ،حتــى يتســنى لهــا عرضهــا علــى المشــاركين
لإلعــداد للمنتــدى.

هـ .ضيوف رشف:

الشباب

منتدى

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
فــي المنتديــات الكشــفية اإلقليميــة للشــباب األخــرى ،وأعضــاء المكتــب
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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خامساً :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.

منتدى

الشباب

• 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 .
ال فأو ً
•المقرر :يقوم بتسجيل الجلسات أو ً
ال 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 انتخابهملمدة 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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الشباب

منتدى

ربما تود اللجنة أن تناقشها بالمنتدى.
 التأكد من أن برنامج المنتدى يقدم فرصًا لتنمية مهارات المشاركين فيعمليات اتخاذ القرار.
 التوصية للجنة الكشفية العربية بالموافقة على المحتوى الرئيسى وأجندةالمنتدى الكشفي العربي للشباب.
 إعداد المعلومات األساسية للمواضيع الرئيسية للمنتدى وإرسالها للجمعياتالكشفية الوطنية قبل الحدث عن طريق اإلقليم الكشفي العربي .
 صياغة برنامج المنتدى المفصل. اختيار طريقة العمل بالمنتدى ،بحيث تضمن خلق فرص مناسبة لتنميةالمهارات ،وأن يقوم المشاركون بإدارة المناقشات والمجموعات.
 إدارة جلسات المنتدى . اختيار لجنة الصياغة ولجنة فرز األصوات وإعالن أسمائهم في بدايةبرنامج المنتدى.
• الترشيح وعملية االنتخاب:
ســتتم عمليــة االنتخــاب عــن طريــق االقتــراع الســري مــن قائمــة
المرشــحين ،ولــن يتــم فــي أي حــال مــن األحــوال انتخــاب أكثــر مــن
شــاب واحــد مــن الجمعيــة الكشــفية الوطنيــة الواحــدة ،ويجــب مراعــاة
التوزيــع الجغرافــي لإلقليــم الكشــفي العربــي ،ويجــب علــى الجمعيــات
التــي ترشــح أحــد مشــاركيها لمنصــب عضــو لجنــة منتــدى الشــباب
التأكــد مــن أن هــذا الشــخص هــو عضــو أيض ـًا 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 لجنةالشباب.
 إذا كان الشخص التالي في االنتخابات غير متاح ،فألعضاء لجنةمنتدى الشباب حرية اختيار الشخص المناسب ليتولى المنصب ،أخذاً 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 الحقاً.
• التكوين:
تتكون من أي عدد من المتطوعين والمتفرغين للقيام بمهام استضافة
المنتدى باالتفاق مع اإلقليم الكشفي العربي ولجنة منتدى الشباب .
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منتدى

الشباب

• 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 لجانمختصة 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:
.أثالثــة مشــاركين بالمنتــدى يتــم ترشــيحهم مــن قبــل لجنــة تنظيــم
المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب بنــا ًء علــى قدراتهــم التــى مــن بينهــا
القــدرة علــى التحــدث باللغــة العربيــة بطالقــة .
 .بعضو من أعضاء لجنة منتدى الشباب.
 .جمنسق 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
يقدمها أحد المشاركين وتعزز بمشارك آخر من جمعية كشفية وطنية
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
كاف .
بالمنتدى دراستها قبل الجلسة الختامية بوقت
ٍ
•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

المنتدى الكشفي
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في إحدىاللجان السابقة وال يكونون من المرشحين النتخابات لجنة الشباب .
ملحوظــة  :يجب تحديد اللجنة وعرضها على المشاركين في بداية
برنامج المنتدى .
• المهام:
تقوم اللجنة بفرز وإعالن نتائج التصويت في أي قرار تدعو الضرورة لذلك
وخاصة فرز أصوات انتخابات لجنة الشباب .

سادساً :االختصاصات بالمنتدى:

الشباب

منتدى

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 بنا ًء
على توصية لجنة منتدى الشباب .
•متابعة توصيات المنتدى.
ب .دور اإلقليم الكشفي العربي :
كاف،
•إمداد الجمعيات بالمعلومات الالزمة عن المنتدى قبل الحدث بوقت
ٍ
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.
•إجراء جميع الترتيبات الالزمة لجعل الحدث متميزاً مهتدين في ذلك
بترتيبات المؤتمر الذي يصاحبه المنتدى .
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سابعاً :أمور تنظيمية :

منتدى

الشباب

أ .رئيس المنتدى :
•يتم اختياره من بين أعضاء المنتدى  ،ويكون حكم الرئيس هو القرار
النهائي إذا اختلف األعضاء،كما يشرف الرئيس على إدارة المنتدى بالتعاون
مع لجنة المنتدى .
ب  .اللغة الرسمية:
•اللغة الرسمية ،في المنتدى هي العربية حيث تخرج جميع الوثائق وتتم
جميع الحوارات بها ،مع إمكانية الترجمة لإلنجليزية والفرنسية .
جـ .شارة المنتدى :
•تكون لكل منتدى شارة ترمز إلى المنتدى ،يتم االتفاق عليها بين الجمعية
المستضيفة واإلقليم الكشفي العربي  ،على أن يتم وضع هذه الشارة على
جميع المطبوعات والمواد التي تخص المنتدى ،ويكون تصميم الشارة مستقى
من شارة المؤتمر الذي يصاحبه المنتدى .
د .التصويت :
•يقوم كل وفد باإلدالء بصوت واحد بغض النظر عن عدد المشاركين
بالوفد الذي يمثل الجمعية الكشفية الوطنية بالمنتدى.
•القرارات التي يتم التصويت عليها ستكون الموافقة عليها بأغلبية األصوات
( ،)1+%50وال 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
يصاحبه المنتدى من قبل رئيس المنتدى ومتابعة اللجنة الكشفية العربية
لهذه التوصيات  ،مع االهتمام بالنقاط التالية:
•تحدد لجنة التوصيات وقتًا معينًا لتسلم مسودة التوصيات.
•يجب أن تكون التوصيات المقترحة متوفرة ومكتوبة باللغة العربية
كاف لتتيح للمشاركين
واإلنجليزية ،وهذا قبل الجلسة الختامية بوقت
ٍ
دراستها.
•تقدم لجنة التوصيات مقترح التوصيات بالجلسة األخيرة ألخذ الموافقة
عليه ،وسيقوم الرئيس أو أي عضو من أعضاء لجنة منتدى الشباب بقراءة كل
توصية في دورها ،ويدعي للتحاور وإجراء أي تعديالت وتخرج التوصيات

المنتدى الكشفي
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الشباب

منتدى

النهائية عن طريق التصويت عليها.
•يمكن للمشاركين اقتراح تعديالت على التوصيات إذا تم وضع ذلك مسبقاً،
والبد أن يتعاونوا في كتابة التوصيات مع لجنة الصياغة لتخرج في صورتها
النهائية للتصويت.
•عندما يتم تعديل إحدى التوصيات من قبل واحد من المشاركين بموافقة
مشارك آخر على إجراء عملية التعديل ،سيتم وضع التعديل أمام المنتدى
للتصويت قبل التعديل النهائي وإذا ُفقد التعديل ،توضع التوصية حينئذ
للتصويت ،وإذا تم األخذ بالتعديل ،سيتم تعديل التوصية وفقًا لذلك قبل
وضعها أمام المنتدى.
•للرئيس الحق في الحد من عدد المرات وطول فترة المناقشة.
و  .متابعة تنفيذ التوصيات:
على أعضاء لجنة الشباب المرشحين من المنتدى متابعة توصيات المنتدى
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 :
•تقوم الجمعية المستضيفة بتسليم اإلقليم الكشفي العربي تقرير كامل
ال لجميع إجراءات المنتدى والبرامج والوثائق والمطبوعات والصور
وشام ً
والعناوين وأسماء المشاركين فور إنتهاء المنتدى .
•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  6 - 1سبتمرب 2019

يوم األحد املوافق :2019/9/1

االستقبال والتسجيل والتسكني للوفود وضيوف

18.00 - 17.00

املنتدى.

الجلسة التمهيدية:
•شرح إجراءات املنتدى.
•عرض البرنامج العام للمنتدى.

يوم االثنني املوافق :2019/9/2
9.45 - 9.00

الجلسة الترحيبية .

10.45 - 9.45

الشباب

منتدى

انتخاب لجان املنتدى:
•لجنة االنتخابات.
•لجنة إدارة املنتدى.
•لجنة الصياغة.
صورة جماعية.
بناء الفريق .
تقديم املرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى الخامس الشباب
الكشفي العربي .
غداء  -استراحة
العروض التقديمية للمرشحين للجنة التحضيرية للمنتدى
الخامس الشباب الكشفي العربي .

11.00 - 10.45
12.15 - 11.30
13.00 - 12.15
15.00 - 13.00
16.15 - 15.00
17.30 - 16.30
19.00 - 18.00

املمارسات األفضل في مشاركة الشباب.
كيفية صياغة وتعديل القرارات
تقريراللجنة التحضيرية الرابعة للشباب .
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 20.30 - 19.00عشاء
 22.00 - 21.00حفل االفتتاح وتكريم املواهب
 23.00 - 22.30جلسة مفتوحة (اختيارية)

يوم الثالثاء املوافق :2019/9/3
9.15 - 8.45
9.45 - 9.15

11.15 - 9.45

االفتتاح اليومي

مقدمة حول األهداف التنمية املستدامة ()SDGs
أوراق عمل الجمعيات الكشفية العربية

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

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

 23.00 - 22.30سهرة حول النارأو برنامج اجتماعي

يوم األربعاء املوافق :2019/9/4

الشباب

 18.00 - 17.30الجلسة االنتخابية للجنة التحضيرية الخامسة.
 19.30 - 18.00جلسات املنتدى املفتوحة  -مستشارو اللجنة العاملية
 20.30 - 19.30عشاء

منتدى

 9.15 - 8.45االفتتاح اليومي
 11.15 - 9.15السوق الحرة للمعرفة :املعرفة بأسعارمعقولة.
 13.30 - 11.15برنامج اجتماعي
 16.00 - 13.30غداء  -استراحة
 16.00 - 15.00ورشة الصياغة والتعديالت

 17.00 - 16.00جلسات املنتدى املفتوحة
 17.30 - 17.00اعالن شرم الشيخ للشباب الكشفي العربي (املسودة).

المنتدى الكشفي
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 22.00 - 17.30اليوم العربي
عشاء
األمسية العربية

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

13.00 - 9.15

13.30 - 13.00

االفتتاح اليومي

منتدى مفتوح حول :
•كيف نؤثرفي اآلخرين (75ق)
•كيف يرانا اآلخرون (75ق)

إعالن املنتدى

 15.00 - 13.30غداء  -استراحة

 16.00 - 15.00جلسات املنتدى املفتوحة

الشباب

منتدى

 17.00 - 16.00جلسة تقييم
 18.00 - 17.00الجلسة الختامية و حفل الختام
 20.00 - 19.00عشاء
 23.00 - 21.00برنامج اجتماعي

يوم الجمعة املوافق :2019/9/6

املغــــــــــادرة بســـــــــالمة اهلل
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منتدى
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المنتدي الكشفي العربي الـ 16لرواد الرهوط
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إعالن الجزائر  29أغسطس -أوت 2018
نحــن عرفــاء الطالئــع المشــاركون فــي المنتــدى الكشــفي العربــي التاســع عشــر لعرفــاء
الطالئــع والمنعقــد بواليــة العاصمة–الجمهوريــة الجزائريــة والبالــغ عددنــا  120مشــاركًا
بيــن فتيــة وفتيــات وقيــادات مــن 17دولــة عربيــة موزعيــن علــى النحــو التالــي :

األردن( ،)5اإلمــارات ( ، )2تونس(،)6الجزائــر( ، )18الســعودية ( ،)4الســودان ( ،)3ســوريا(،)6
ســلطنة عمــان ( ، )4فلســطين( ،)4قطــر( ،)5الكويــت ( ،)3ليبيــا( ،)4لبنان(،)4المغــرب(،)2
مصــر( ،)7موريتانيــا( ،)1اليمــن( ،)4اإلقليــم الكشــفي العربــي( ، )5الكشــافة اإلســامية
الجزائريــة( ، )8اللجنــة الفرعيةللبرامــج ( ،)2رؤســاء الوفــود ( ،)13المتطوعــون ()10
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
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 فإننــا نعــرب عــن جزيــل الشــكر واالمتنــان لســيادته علــى الرعايــة الســامية للمخيــمالكشــفي العربــي الــــ 32وكل األحــداث واألنشــطة العربيــة الموازيــة.
 نثمــن الجهــود المبذولــة مــن الكشــافة اإلســامية الجزائريــة واإلقليــم الكشــفيالعربــي -المنظمــة الكشــفية العربيــة فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي
العربــي الـــ  32وكل األحــداث واألنشــطة العربيــة الموازيــة.
 نبــارك للكشــافة اإلســامية الجزائريــة رجاالتهــا وســواعدها األبيــة علــى كل مــاقدمــوه مــن جهــد فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي العربــي الـــ  32وكل األحــداث
واألنشــطة العربيــة الموازيــة.
 نشكر الساد ة والة الجزائر العاصمة – البليدة وتبازة على ما قدموه من جهود من أجلإنجاح 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 إعالمياً.
• 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 نماذج
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.
• رصــد تدخــات الشــباب الكشــفي المميــزة فــي مجتمعاتهــم ،والعمــل علــى
تعميمهــا علــى الجمعيــات الكشــفية العربيــة .
• تفعيــل شــارات الهوايــات التــي تعمــل علــى إكســاب الشــباب ســلوك التنميــة
المســتدامة فــي األنشــطة والبرامــج الكبــرى.
• 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،
وكــذا المشــروعات 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.
• دعــم ورفــع كفــاءة البرامــج والمشــروعات المســتهدفة لتمكيــن الفتية والشــباب
مــن الفهــم والتدريــب عــي شــتى مجــاالت أهــداف التنميــة المســتدامة وتكــون
محــل اهتمــام المنظمــة الكشــفية العالميــة.
• تحديــد المشــكالت التــي تواجههــا برامــج وأنشــطة الفتيــة والشــباب لتيســير
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
(مثــاً :الصحــة  ،الحيــاة فــي البــر) فــي المجــال محــل المســح ســواء علــى
المســتوى العربــي كليـًا أو جزئيــا أو علــى مســتوى كل جمعيــة كشــفية وطنيــة
بعينهــا فــي شــكل مشــروعات رائــدة يمكــن إعــادة تنفيذهــا فــي جمعيــة كشــفية
عربيــة أخــرى.
• تعزيــز قــدرات الفتيــة والشــباب والقيــادات والهيــاكل الكشــفية علــى إدمــاج
أهــداف التنميــة المســتدامة فــي أنشــطة الكشــفية.
• دعــم مشــاركة الفتية والشــباب الكشــفي في المــداوالت والمنتديــات والمؤتمرات
الخاصــة بمجــاالت أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المســتوى الوطنــي خاصــة
فيمــا يتعلــق باســتراتيجية التنميــة المســتدامة ورؤيــة كل بلــد حــول أهــداف

المنتدى الكشفي
العربي الرابع للشباب

26

التنميــة المســتدامة.
• دعــم إطــاق مشــاريع وطنيــة تســمح بدمــج األهــداف واآلليــات ،وقيــاس
مســتويات التقــدم علــى نحــو شــامل اســتنا ًدا للمؤشــرات المعتمــدة أليــة هــدف
مــن األهــداف  17ووضــع اآلليــات العمليــة لقياســها.
• إطــاق حمــات توعويــة تدعــم الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة
تســتهدف كل شــرائح المجتمــع بمــا فــي ذلــك المــرأة والشــباب وذوي اإلعاقــة
والفئــات األكثراحتياج ـاً.
• مــؤازرة المبــادرات الوطنيــة للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي تمــر بمراحــل
مــا بعــد النــزاع إلرســاء الســام.
• 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
وطنيــة بيــن الجهــات ذات العالقــة ،وإنشــاء شــبكة جامعــة لشــبكات االبتــكار فــي
مجــال البيانــات.
والسالم وفي حفظ اهلل دمتم
الجزائر  29اوت 2018
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إعــــــــالن الجــــــزائر

 31أغسطس -اوت 2018
نحن قادة الفرق المشاركون في المنتدى الكشفي العربي السادس لقادة الفرق من:
األردن – اإلمــارات – تونــس – الجزائــر – الســعودية – الســودان – ســورية – ســلطنة عمــان-
فلســطين – الكويــت – لبنــان – ليبيــا -مصــر – المغــرب -موريتانيــا – اليمــن ،واألمانــة
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  96مشــاركًا
بيــن قيــادات وضيــوف مــن  16دولــة عربيــة.
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 نعــرب نحــن المشــاركون عــن تقديــم جزيــل الشــكر والتقديــر لفخامــة الرئيــسعبــد العزيــز بوتفليقــة رئيــس الجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطيــة الشــعبية علــى
الرعايــة الســامية للمخيــم الكشــفي العربــي الــــ 32وكل األحــداث واألنشــطة العربية
الموازيــة.
نثمــن الجهــود المبذولــة مــن الكشــافة اإلســامية الجزائريــة واإلقليــم الكشــفي
العربــي -المنظمــة الكشــفية العربيــة فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي العربــي
الـــ  32وكل األحــداث واألنشــطة العربيــة الموازيــة لــه.
 نبــارك للكشــافة اإلســامية الجزائريــة رجاالتهــا وســواعدها األبيــة علــى كل مــاقدمــوه مــن جهــد فــي ســبيل إنجــاح المخيــم الكشــفي العربــي الـــ  32وكل األحــداث
واألنشــطة العربيــة الموازيــة.
 نتقــدم بخالــص الشــكر والتقديــر للســادة :والة الجزائــر العاصمــة والبليــدة وتبــازةعلــى مــا قدمــوه مــن جهــود مــن أجــل إنجــاح المخيــم واألحــداث المصاحبــة .

وبعــد عــرض ورقــة العمــل االرئيســية وأوراق العمــل المقدمــة مــن الجمعيــات الكشــفية
العربيــة المشــاركة وبعــد المناقشــات المســتفيضة وتبــادل اآلراء.
توصل الحضورللنتائج التالية:
 العمــل علــى تعزيــز مبــادرات الجمعيــات الكشــفية العربيــة فــي مجــال تحقيــقأهــداف التنميــة المســتدامة وتغطيتهــا إعالمي ـاً.
 أن يســعى اإلقليــم الكشــفي العربــي  -المنظمــة الكشــفية العربيــة والجمعيــاتالكشــفية العربيــة الــى تجميــع ونشــر نمــاذج للممارســات األفضــل لتحقــق أهــداف
التنميــة المســتدامة لالســتفادة منهــا.
 تضميــن أنظمــة التدريــب والتأهيــل القيــادي علــى كافــة المســتويات موضوعــاتأهــداف التنمية المســتدامة.
 تشــجيع الجمعيــات الكشــفية العربيــة علــى تنظيــم المســابقات التنمويــة بشــكلجــذاب ومشــوق وتربــوي ورصــد جوائــز تضمــن التنافســية.
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 دعــوة الجمعيــات الكشــفية العربيــة إلــى إقامــة لقــاء عربــي دوري لتبــادلالخبــرات والتجــارب فــي مجــال الكشــفية والتنميــة المســتدامة.
 دعــوة اإلقليــم الكشــفي العربــي إلــى تنظيــم برنامــج كشــفي عربــي متخصــصفــي مبــادرات تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
 العمــل علــى دعــم أنشــطة برامــج عالــم أفضــل (وســام كشــافي العالــم ،البرنامجالعالمــي للبيئة ،رســل الســام .)... /
 حــث الجمعيــات علــى إبــرام الشــراكات مــع المؤسســات والمنظمــات ذات العالقــةبأهــداف التنمية المســتدامة.
 رصــد وتجميــع كتابــات القــادة المميزيــن فــي جمعياتهــم وفــي مجتمعاتهــموالعمــل علــى نشــرها علــى الجمعيــات الكشــفية العربيــة.
 تشــجيع تفعيــل شــارات الهوايــات التــي تعمــل علــى إكســاب الشــباب ســلوكومهــارات التنميــة المســتدامة.
 إنتــاج شــارة جديــدة لتشــجيع منتســبي الحركــة الكشــفية الذيــن يقدمــونمشــاريع خدميــة تنمويــة تحــت مظلــة اهــداف التنميــة المســتدامة.
 العمل على إصدار مطبوعة تعمل على ترسيخ ثقافة التنمية المستدامة. عمــل دراســة مســحية للمشــروعات والبرامــج واألنشــطة التــي تســتهدف الفتيــةوالشــباب فــي المجــاالت التــي تقــع فــي دائــرة اهتمــام المنظمــة الكشــفية العالمية
والتــي تدعــم تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.
 رصــد المشــروعات التــي طبقــت بالفعــل فــي المجــال ،،وكــذا المشــروعاتقيــد 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 اإلعــام الكشــفي لحــث المجتمــع ومنتســبي الحركــة الكشــفية علــىتفعيــل التنمية المســتدامة.
 دعــم مشــاركة الفتيــة والشــباب الكشــفي والقــادة فــي المــداوالت والمنتديــاتوالمؤتمــرات الخاصــة بمجــاالت أهــداف التنميــة المســتدامة على المســتوى الوطنى
واإلقليمــي والعالمــى.
 دعــم إطــاق مشــاريع وطنيــة تســمح بدمــج األهــداف واآلليــات ،وقيــاس مســتوياتالتقــدم علــى نحــو شــامل اســتنا ًدا للمؤشــرات المعتمــدة أليــة هــدف مــن األهــداف
الـــ 17ووضــع اآلليــات العملية لقياســها.
 إطــاق حمــات توعويــة تدعــم الجهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة المســتدامةتســتهدف كل شــرائح المجتمــع بمــا فــي ذلــك المــرأة والشــباب وذوي اإلعاقــة
والفئــات األكثراحتياج ـاً.
 مــؤازرة المبــادرات الوطنيــة للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي تمــر بمراحــلمــا بعــد النــزاع إلرســاء الســام.
 دعــوة إلــى تبنــي برامــج وانشــطة عمليــة ترتكــز علــى تحقيــق النتائــج وتأخــذفــي االعتبــار جميــع القضايــا ذات الصلــة بالتنميــة المســتدامة.
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 االســتفادة مــن جهــود المنظمــات الدوليــة وبمــا يخــدم تنميــة القــدرات الوطنيــةفــي بنــاء مؤشــرات قياســية تخــدم المصالــح الوطنيــة مع تشــجيع إقامة شــراكات
وطنيــة بيــن الجهــات ذات العالقــة ،وإنشــاء شــبكة جامعــة لشــبكات االبتــكار فــي
مجــال البيانات.
 تحديــد المجــاالت التــي يمكــن فيهــا تفعيــل التنســيق والتعــاون وتبــادل الخبــرةفيمــا بيــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة فــي مراحــل إعــداد وتنفيــذ البرامــج.
 تحديــد البرامــج التــي يمكــن أن تتبناهــا الجمعيــات الكشــفية العربيــة للنهــوضبمجــاالت بعينهــا (مث ـاً :الصحــة ،الحيــاة فــي البــر) فــي المجــال محــل المســح
ســواء علــى 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.
 تعزيــز قــدرات الفتيــة والشــباب والقيــادات والهيــاكل الكشــفية علــى إدمــاجأهــداف التنميــة المســتدامة فــي أنشــطة الكشــفية.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
وفي حفظ اهلل دمتم
الجزائر  31اوت 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  7إلــى  10أغســطس  ، 2017فــي المنتــدى الكشــفي العالمــي للشــباب الثالــث عشــر
وإلهامــا  ،وتطويــر المهــارات فــي صنــع و اتخــاذ القــرارات
مــن أجــل أن نكــون أكثــر تمكي ًنــا
ً
والتــي يمكــن اســتخدامها داخــل الحركــة الكشــفية والمجتمــع.

الشباب

منتدى

من خالل هذا اإلعالن  ،ندعو إلى:
 توحيد أصوات الشباب الكشفي ؛ مشــاركة الــرؤى والرغبــات والقــرارات والمبــادئ األكثــر أهميــة مــن قبــل الشــباباليــوم علــى أمــل اإلعــام والتوجيــه نحــو تطــور الحركــة الكشــفية ؛
 مالحظــة ملخــص المناقشــات والحــوار والمناقشــات التــي دارت خــال جلســاتالمنتــدى؛
 االحتفــال بالمســتويات التاريخيــة للمشــاركة ،بمشــاركة  236مشــاركًا مــن 116جمعيــة كشــفية وطنيــة (أعضــاء) فــي هــذا المنتــدى ؛
أيضــا فــي المؤتمــر
 لفــت االنتبــاه إلــى أن  226( ٪96مــن  236مشــاركاً) سيشــاركون ًالكشــفي العالمــي فــي األســبوع التالــي لهــذا المنتــدى ؛
 نعــرب عــن أملنــا فــي أن يــزداد عــدد الشــباب المشــاركين فــي عمليــات صنــع القــرارالعالمــي.
 إدراك أنــه علــى الرغــم مــن أنــه غيــر ملــزم  ،إال أن هــذا اإلعــان يمثــل وجهــات نظــرالكشــافين حــول العالــم وبالتالــي يســتحق االهتمــام والدراســة الواجبيــن ؛
 التأكيــد علــى أن المواطنــة الفعالــة هــي جوهــر الرؤيــة والقيــم التــي نشــجعها وأنتعبيــرا عــن هــذه الرؤيــة.
هــذا اإلعــان يمثــل
ً

حول إشـراك الشباب ...

إدراكا لالختالفــات فــي مســتوى إشــراك الشــباب ندعــو إلــى إشــراك الشــباب فــي جميــع
ً
المناطــق ؛ اإليمــان بتعزيــز فــرص تطويــر القيــادة للشــباب والكبــار  ،تمشــيا مــع الخطــة
الثالثيــة  ،لتكــون عنصــرا حاســما فــي تعزيــز قــادة الحركــة ؛
 1.1ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
 طلب ضمان من الجمعيات األعضاء بأنها تطور شراكات بين األجيال تعهد بمواصلة مشاركة الشباب في صنع القرارالعالمي. متابعــة (توجيــه) الجمعيــات األعضــاء للتأكــد مــن أن لديهــم هيــاكل ديمقراطيــةتمكــن الشــباب مــن أن يكونــوا جــز ًءا مــن عمليــات صنــع القــرار علــى جميــع المســتويات
داخــل الجمعيــات األعضــاء.
 زيــادة هيــاكل الدعــم لبنــاء قــدرات الشــباب فــي مختلــف أدوار المســئولية وزيــادةالعالقــة بيــن األجيــال ومشــاركة الشــباب العمليــة.
 االســتمرار فــي التأكيــد  ،فــي كل الخطــوات  ،علــى أ ن تطويــر القيــادة هــو مبــدأأساســي فــي البرنامــج الكشــفي .
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بالنظــر إلــى أن نظــام مستشــاري الشــباب الحالــي واللجنــة الكشــفية العالميــة قــد يثبــط
تمامــا
الشــباب المؤهليــن وذوي البصيــرة عــن تقديــم أنفســهم كأعضــاء فــي تصويــت متسـ ٍ
ـاو ً
فــي اللجنــة الكشــفية العالميــة .
 1.2نطلب من اللجنة الكشفية العاملية ومستشاري الشباب:
 تقييم نقدي للقيمة المضافة للنظام الحالي.قدمــا بــروح إشــراك الشــباب
 النظــر فــي إمكانيــة ،كطريقــة محتملــة للمضــي ًالمجــدي  ،عكــس األدوار الحاليــة فــي اللجنــة الكشــفية العالميــة مــن خــال إنشــاء
نظــام المستشــارين الراشــدين( أكبــر عمــراً مــن الشــباب) للجنــة الكشــفية العالميــة
للشــباب .
 1.3نوصي الجمعيات األعضاء بما يلي:
كاف مــن اإلعــداد
 اتخــاذ الخطــوات التــي تســمح لممثليهــم بالحصــول علــى مســتوىٍ
لضمــان قدرتهــم علــى المســاهمة بنشــاط فــي جميــع جوانــب المنتــدى والمؤتمــر.
كمــا يجــب تشــجيع الشــباب علــى حضــور هــذه الفعاليــات ودعمهــم طــوال فتــرة
اإلعــداد واألنشــطة.
وإذ نرحــب باقتــراح تطويــر حــدث جديــد فــي عــام  2023؛ مــع مراعــاة المواقــف المختلفــة
المتعلقــة بتمكيــن الشــباب فــي عمليــات صنــع القــرار بيــن المنظمــات واألقاليــم األعضــاء ؛
 1.4ندعو أيضًا الجمعيات األعضاء إىل:
 زيــادة تمثيــل الشــباب فــي المؤتمــر الكشــفي العالمــي  ،ولجعــل الشــباب أعضــاء فــيوفودهــا كناخبيــن.

الشباب

 1.5ندعو املستشارين الشباب للجنة الكشفية العاملية إىل:
 العمــل علــى إنشــاء شــبكة تتألــف بشــكل مثالــي مــن ممثــل واحــد علــى األقــل مــنكل جمعيــة عضــو حضــرت المنتــدى:
 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 Wallللتأكدمــن أن كل الكشــافين علــى اطــاع تام بــكل المســتجدات.
 تشــجيع إشــراك الشــباب فــي الوفــود الوطنيــة كناخبيــن فــي المؤتمــر الكشــفيالعالمــي.

منتدى

 1.6ندعو املشاركني يف عملية مراجعة املنتدى إىل:
 وضــع مجموعــة مــن التدابيرلضمــان المشــاركة الجيــدة ومســاهمة الشــباب فــيالحــدث الجديــد لضمــان االتســاق.
 نسعى جاهدين للحفاظ على القيمة التعليمية للمشاركين األقل خبرة. اقتــراح حــدث ســابق لهــذا النمــوذج الجديــد مــع التركيــز علــى المشــاركين األقــلخبــرة  ،بهــدف ضمــان إعدادهــم المناســب للمؤتمــر
 -وضع جدول أعمال موحد لجميع المشاركين.
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التأثير االجتماعي ...

إذ نشــير إلــى أن الحركــة الكشــفية هــي حركــة تربويــة غيــر سياســية.مع مالحظــة
أنها(الكشــفية) تتخــذ إجــراءات سياســية مســتنيرة بشــأن القضايــا التــي تتعــارض مــع تعريــف
الحركــة غيــر السياســية  ،معلنيــن أنــه كجــزء مــن المجتمــع وكمنظمــة لهــا قيــم  ،ال
يمكــن أن تتجنــب أن تكــون الكشــافة سياســية.
النظر في الكشافة كحركة سياسية غير حزبية.
مالحظــة أن الحركــة الكشــفية قــد اتخــذت وستســتمر فــي اتخــاذ مواقــف بشــأن القضايــا
االجتماعيــة العالميــة ،ألنهــا الطريقــة الوحيــدة للوصــول إلــى هدفهــا المتمثــل فــي خلــق
عالــم أفضــل ،وكذلــك الســماح للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة بالمشــاركة بنشــاط فــي
تطويــر مجتمعهــا وخلــق تأثيــر اجتماعــي.
 3.1ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
 مراجعــة مفهــوم «غيــر سياســي» فــي الدســتور مــن أجــل تمكيــن الكشــافين مــن أنيكونــوا مواطنيــن فاعليــن فــي األزمنــة المعاصــرة.
 3.2ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
ـرا اجتماع ًيــا
 مواصلــة الترويــج ألدوات مواصلــة المشــاريع الناجحــة التــي تخلــق تأثيـ ًمســتداما علــى المســتفيدين المســتهدفين  ،بمــا فــي ذلــك  ،علــى
طويــل األجــل
ً
ســبيل المثــال ال الحصــر  ،آليــات المراقبــة والتقييــم  ،وعمليــات تبــادل أفضــل
الممارســات وتنســيق المشــاريع الكبيــرة  ،إلــخ.

حول التنوع والشمول ...

الشباب

منتدى

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:
 الترويــج للجمعيــات الكشــفية الوطنيــة فــي جميــع أنحــاء العالــم  ،عنــد اإلمــكان ،إلدراك تنــوع التوجهــات الفرديــة الموجــودة فــي العالــم.
 تصميــم إطــار للجمعيــات الكشــفيةة الوطنيــة المعنيــة الســتخدامها فــي تخطيــطوتنفيــذ األنشــطة التــي تأخــذ فــي االعتبــار التنــوع الفــردي وتضمــن المســاواة
دون تمييــز.
 خلــق بيئــة مريحــة مــع الدعــم (الماليــة واالجتماعيــة) للكشــفية مــع خلفيــاتمختلفــة والوضــع االجتماعــي واالقتصــادي
 ضمــان تمكيــن الكشــافين ذوي الخلفيــات المختلفــة والحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــةمــن 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 لألشــخاصذوي اإلعاقــة.
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حول االتصاالت والمشاركة االستراتيجية ...

 1.4نطلب من املنظمة العاملية للحركة الكشفية القيام بما يلي:
 التواصــل الفعــال مــن خــال الرســائل واإلعالنــات عبــر القنــوات الرســمية و عبــراإلنترنــت والعمــل علــى تقليــل القنــوات غيــر الرســمية غيــر الضروريــة إلــى الحــد
األدنــى مــن أجــل تبســيط االتصــاالت والوصــول إلــى الجميــع.
 4.2نوصي الجمعيــــــات األعضاء بما يلي:
التأكد من توعية القادة والشباب ؛
 oما الكشفية العالمية.
 oاألحداث العالمية القادمة.
 oتأثير الكشفية كحركة عالمية.

حول الحوكمة ودعم الجمعيات الكشفية الوطنية:

منتدى

حول أهداف التنمية المستدامة ...

الشباب

إذ نشــير إلــى مبــادئ إشــراك الشــباب المقترحــة فــي الخطــة الثالثيــة والحاجــة إلــى تطبيقها
على المســتوى التشــغيلي.
 5.1نشجع املؤتمر الكشفي العاملي على:
 البــدء فــي مراجعــة وتقديــم توصيــات بشــأن اإلدمــاج الكامــل المحتمــل لمستشــاريالشــباب فــي اللجنــة الكشــفية العالميــة
 5.2ندعو اللجنة الكشفية العاملية إىل:
 تشجيع الجمعيات األعضاء على مشاركة الشباب في جميع مستويات هيكل إدارتها .منالضروري 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  2023من خالل أساليب  ،علىسبيل المثال ال الحصر  ،تحسين المساءلة والشفافية لمن ننتخبهم من خالل زيادة التواصل
بشأن تقدمهم.
 القيام بإنشاء مساحة في المنصات الحالية عبر اإلنترنت ( ، Facebookو WSYF ، app ، scout.orgإلخ)  ،حيث يعمل مستشارو الشباب على التواصل والتشاور
والتفاعل مع الشباب في جميع أنحاء العالم  ،وإنشاء حوار من خالل مشاركة
أعمالهم وتحديثها.
 5.3نطلب من مستشاري الشباب يف اللجنة الكشفية العاملية:
 العمل من أجل مشاركة أكبر للشباب في رؤية  2023من خالل تحسين التعاون بينالمستشارين الشباب في المنظمة الكشفية العالمية والمستشارين اإلقليميين للشباب
وغيرهم من الشباب.
باإلشــارة إلــى قــرار «تحويــل عالمنــا :خطــة التنميــة المســتدامة لعــام  »2030الــذي اعتمدته
الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام  2015؛
وإذ نالحــظ قــوة كل فــرد علــى إحــداث تغييــر كبيــر فــي العالــم مــن خــال األعمــال
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الشباب

وأخيــــــــــرا ...

منتدى

الصغيــرة اليوميــة وكذلــك قــدرة الجميــع علــى بــدء اإلجــراءات ؛
مــع األخــذ فــي االعتبــار التعديــات المقترحــة علــى مشــروع القــرار بشــأن خطــة التنميــة
المســتدامة لعــام  )H-2017( 2030فــي المنتــدى الكشــفي العالمــي الثالــث عشــر للشــباب.
دورا أساســ ًيا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة
فإنــا علــى يقيــن تــام بــأن الشــباب يلعبــون ً
المســتدامة  ،وأن مستشــاري الشــباب هــم فــي وضــع رئيســي لالســتفادة مــن أفــكار هــؤالء
أيضــا.
الشــباب والعمــل عليهــا ً
 6.1ندعو إلى:
 حــث جميــع الكشــافين فــي العالــم علــى تولــي هــذه األهــداف وبــدء اإلجــراءاتللوصــول إلــى هــذه األهــداف بحلــول عــام 2030
 تشــجيع مستشــاري الشــباب  ،كجــزء مــن اللجنــة الكشــفية العالميــة  ،علــى مواصلــةجهودهــم لجعــل االجتماعــات علــى مســتوى العالــم أكثــر اســتدامة
 6.2نوصي املنظمة العاملية للحركة الكشفية بما يلي:
 المساعدة في تقديم إرشادات حول كيفية تحقيق أهداف التنمية المستدامة. إنشاء مساحة على  scout.orgتعرض أفضل الممارسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامةفي 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 الكشــفيةالعالميــة ليــس فقــط فــي البرنامــج وكموضــوع تعليمــي  ،بــل أكثــر مــن ذلــك ،
وينبغــي النظــر إليهــا فــي جميــع مســتويات صنــع القــرار علــى المســتوى المحلــي
والوطنــي واإلقليمــي والدولــي ألن أهــداف التنميــة المســتدامة ال تهــم مجموعــة واحدة
لصنــع القــرار ولكــن كل ذلــك معــا.
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

نســترعي االنتبــاه إلــى حقيقــة أن البيانــات الــواردة فــي هــذا اإلعــان قــد أعدهــا الشــباب
الذيــن يمثلــون جمعياتهــم األعضــاء بعــد مناقشــات ومــداوالت فــي فــرق دوليــة مكونــة مــن
كشــافين مــن خلفيــات متنوعــة وجنســيات مختلفــة .وبالتالــي  ،فــإن هــذا اإلعــان يمثــل
بالكامــل أفــكار وآراء المشــاركين ككل.
إذ نشــير إلــى أن هــذا هــو أكبــر منتــدى شــبابي للكشــفية علــى مســتوى العالــم مــن حيــث
عــدد الجمعيــات الممثلــة وكذلــك الشــباب  ،فإننــا نطلــب مــن المؤتمــر الكشــفي العالمــي
واللجنــة الكشــفية العالميــة وجميــع الجمعيــات األعضــاء والمستشــارين الشــباب للجنــة
الكشــفية العالميــة تبنــي اإلعــان الختامــي لمنتــدى الكشــافة العالمــي الثالــث عشــر
واحتــرام آراء واحتياجــات الشــباب فــي جميــع أنحــاء العالــم.
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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 الـــ – 25القاهــرة  2007بإقامــة 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 الـــ 26بجمهوريــة الســودان،
تــم عقــد المنتــدى فــي الفتــرة مــن  22-18ينايــر 2010م وبعنايــة كريمــة مــن الســيد
والــي واليــة البحــر األحمــر وفــي حاضرتهــا مدينــة بورتســودان تحــت شــعار "الســام
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"

الشباب

منتدى

التوصية أ:
المنتدى الكشفي العربي األول للشباب
ـ يثمن قرار المؤتمر الكشفي العربي الـ  25بإقامة 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 :
ال على هامش
ـ التأكيد على أهمية انعقاد المنتدى الكشفي العربي للشباب مستقب ً
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 إلى 4أيام عمل دون احتساب أيام االستقبال
والمغادرة.
ـ تغيير شرط المشاركة في المنتدى الخاص بالعمرليصبح من  18إلى  30سنة باعتماد تعريف
جامعة الدول العربية لفئة الشباب العمرية.

اللجنة الكشفية العربية االستشارية للشباب
التوصية ج:

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

الشباب

المنتدى الكشفي العربي للشباب
ـ يؤكــد علــى أهميــة دور اللجنــة الكشــفية العربيــة االستشــارية للشــباب ،فــي تطويــر
األنشــطة الكشــفية العربيــة الموجهــة للشــباب كمــا هــو الحــال بالنســبة لنظرائهــم
المستشــارين علــى المســتوى العالمــي واألقاليــم الكشــفية األخــرى
ـ يــدرك أهميــة توفيــر إمكانــات الســفر ألعضــاء اللجنــة الكشــفية العربيــة االستشــارية
للشــباب مــن أجــل أن تقــوم بعملهــا علــى أكمــل وجــه.
وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى باآلتي:
ـ تخصيــص الدعــم المــادي الــازم للجنــة الكشــفية العربيــة االستشــارية لشــباب مــن
تنقــل وإقامــة حتــى تقــوم اللجنــة بعملهــا علــى أكمــل وجــه ،ومنهــا التنظيــم
واإلشــراف علــى ســير المنتديــات الكشــفية العربيــة للشــباب فــي المســتقبل
ـ أهميــة تمثيــل الشــباب العربــي فــي المنتــدى الكشــفي العالمــي للشــباب بقصــد
اســتعراضوتبــادلالخبــراتمــعاألقاليــماألخــرىوســائرالشــبابالكشــفيالعالمــي.

منتدى

المحــور األول الخــاص بالمنتــدى "برنامــج وســام كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة
للشــباب"
المنتدى الكشفي العربي األول للشباب:
ـ يدرك قلة عدد قواعد كشافي العالم في اإلقليم الكشفي العربي.
ـ يالحــظ العضويــة الضعيفــة لإلقليــم الكشــفي العربــي فــي شــبكة كشــافي العالــم وقلــة
عــدد الحاصليــن علــى الجائــزة الدوليــة للشــباب
ـ يــدرك أهميــة برنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب كحــل أمثــل للحــد مــن
التســرب علــى مســتوى مرحلتــي الكشــاف المتقــدم والجوالــة
ـ يالحــظ ضعــف اإلعــام عــن برنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب علــى
مســتوى الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة
وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى باآلتي:
ـ إنشــاء رابــط خــاص ببرنامــج وســام كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب
علــى الموقــع الرســمي للمنظمــة الكشــفية العربيــة , www.arabscout .orgيتضمــن
التعريــف بهــذه البرامــج وكيفيــة االنخــراط فيهــا ،وقائمــة قواعــد كشــافي العالــم
فــي اإلقليــم الكشــفي العربــي باإلضافــة إلــى قائمــة الحاصليــن علــى وســام كشــافي
العالــم أو الجائــزة الدوليــة للشــباب حتــى يكــون ذلــك حافــزاً وفــي نفــس الوقــت
إنشــاء قاعــدة بيانــات للمشــاركين فــي هــذه البرامــج.
ـ دعــوة األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة علــى إلصــدار نشــرات خاصــة
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ببرنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب ،وذلــك بصفــة دوريــة علــى
أن تصــدر بشــكل مطبــوع وإلكترونــي ،وأن يتــم توزيعهــا بانتظــام وبالكميــة الالزمــة
علــى الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة
ـ وضــع فقــرة ثابتــة لبرنامــج كشــافي العالــم والجائــزة الدوليــة للشــباب فــي كل
البرامــج الكشــفية التــي تســتهدف الفتيــة والشــباب
ـ اســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة ,كالبريــد االلكترونــي وموقــع الفايســبوك
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
ـ دعــوة اللجنــة الكشــفية العربيــة لحــث الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة علــى تفعيــل
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
قواعــد لكشــافي العالــم إلنشــاء واحــدة علــى األقــل خــال الفتــرة مــا بيــن المؤتمــر
الـ 26والـ.27

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

الشباب

منتدى

المنتدى الكشفي العربي للشباب
ـ يدرك دور الكشفية في تعزيز السالم والوحدة في اإلقليم العربي
ـ يــدرك أهميــة الســام والوحــدة فــي المناهــج التربويــة واألنشــطة الكشــفية الموجهــة
للشــباب
وفي هذا الخصوص يوصي المنتدى باآلتي:
ـ تعزيز مفهوم السالم والوحدة داخل المناهج الكشفية العربية
ـ تصميــم أنشــطة محورهــا " الســام والوحــدة" علــى المســتوى العربــي والوطنــي
والمحلــي
ـ إيجــاد آليــات لزيــادة تطبيــق فاعليــة مفهوم الســام والوحــدة داخل األنشــطة الكشــفية
العربيــة التربويــة كشــارات الهواية واألوســمة.
ـ تخصيــص مســاحة إعالميــة لموضــوع الســام والوحــدة فــي نشــرات الكشــفية
الصــادرة علــى المســتوى العربــي والوطنــي والمحلــي
ـ إقامــة أنشــطة محورهــا "الكشــفية ودورهــا فــي تعزيــز الســام والوحــدة" ،علــى أن
تتضمــن مشــاركات مــن األقاليــم الكشــفية األخــرى حتــى يتــم إبــراز هــذا الموضــوع
المهــم.
ـ اســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة لدعــم مفهــوم الســام والوحــدة فــي األنشــطة
الكشــفية.
ـ إعــداد دليــل تربــوي يتضمــن أنشــطة كشــفية تعــزز ثقافــة الســام والوحــدة (ويعمــم
هــذا فــي أي وثيقــة تــم إصدارهــا ســابقًا مــن قبــل المنظمــة الكشــفية العربيــة فــي هــذا
المجــال مثــل دليــل التربيــة مــن أجــل الســام)
ـ تضميــن دور الكشــفية فــي تعزيــز وترســيخ مفهــوم الســام والوحــدة داخــل البرامــج
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الكشــفية التدريبيــة الرســمية المعتمــدة .
ـ تأكيــد ثقافــة الحــوار والمناقشــة وتقبــل الــرأي اآلخــر لــدى الشــباب بحيــث ينعكــس
ذلــك إيجابـًا علــى الســام والوحــدة داخــل المجتمعــات العربيــة
ـ اعتمــاد شــارة المنظمــة الكشــفية العربيــة علــى جميــع األزيــاء الكشــفية بالــدول
العربيــة التــي مــن شــأنها أن تكــون خطــوة لألمــام نحــو تحقيــق الوحــدة الكشــفية
العربيــة .

املحور الثالث الخاص باالحتفال بالذكرى املئوية للكشفية العربية
التوصية و :

منتدى

الشباب

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  100نشاط كشفي على مستوى الجمعيات واإلقليم خالل فترة االحتفال.
• يقترح المنتدى جملة من شعارات االحتفال بالمئوية وهي كاآلتي :وطن واحد بال
حدود ،وطن واحد يداً بيد ،وطن واحد وقرن جديد ،مئوية الحركة الكشفية تاريخ ،تواصل
ومستقبل.
• تأليف نشيد خاص بالمئوية الكشفية العربية.
• إقامــة معــرض متنقــل بيــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة يحكــي مئويــة الحركــة
الكشــفية العربيــة.
• 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  100سنة.
• تصميم زي كشفي موحد خاص بمئوية الحركة الكشفية.
• إنشاء مكتبة كشفية ورقية وإلكترونية .
• شــعلة المئويــة يتــم تناقلهــا بيــن دول اإلقليــم العربــي فــي شــكل ماراثــون وطنــي
وينتهــي مســار الشــعلة فــي الدولــة المســتضيفة لمخيــم المئويــة.
• كتابــة موســوعة لمئويــة الحركــة الكشــفية يحتــوي علــى تاريــخ جميــع الجمعيــات
الكشــفية العربيــة.
• تخصيــص مجــات ومقابــات وبرامــج تليفزيونيــة وإذاعيــة لالحتفــال بمئويــة
الحركــة الكشــفية العربيــة.
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توصيات المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب
وهران  -الجزائر 2013 -

يتقدم المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب بالشكر والتقدير لكل من:
.1والي والية وهران المحترم.
.2رئيس المجلس الشعبي الوالئي لوالية وهران وكافة أعضاء وأطر المجلس الشعبي
الوالئي.
 .3المحافظ الوالئي وأعضاء المحافظة الوالئية لوهران فى الكشافة اإلسالمية
الجزائرية.
.4القيادة العامة للكشافة االسالمية الجزائرية.
.5اللجنة الكشفية العربية.
.6األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
.7لجنة المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب.

املحور األول :األولوية األوىل" :مشاركة الشباب يف عملية صنع القرار"

الشباب

منتدى

المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب،
 يقــدر إقامــة المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب للمــرة الثانيــة علــى التوالــي بالتزامنمــع المؤتمــرات الكشــفية العربيــة كآليــة ديناميكيــة لمشــاركة الشــباب فــى عمليــة
صنــع القــرار ،و بــروز قيــادات شــابة فــى الهيــاكل الوطنيــة و العربيــة للحركــة
الكشــفية.
 ينظــر بســعادة إلنتخــاب إثنيــن مــن القيــادات الشــابة فــى اللجنــة اإلستشــارية الشــبابيةالعالميــة فــى النــدوة الكشــفية العالميــة الحاديــة عشــرة للشــباب فــى البرازيــل . 2011
 يعبــر عــن ســعادته بمشــاركة جميــع المشــاركين فــى النــدوة الكشــفية العربيــةالثانيــة 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 بالرغــممــن الجهــود التــي بذلــت مــن أجــل ذلــك.
 يالحــظ وجــود عــدد مــن القــادة الشــباب الموهوبيــن فــى المجــاالت العلميــة المختلفــةمــن بيــن المشــاركين فــى المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب.
 يعبــر عــن رضــاه بالمجهــودات التــي بذلــت لتنفيــذ توصيــة منتــدى الشــباب األولو المتعلقــة بإقامــة قواعــد برنامــج وســام كشــافى العالــم فــي الجمعيــات الكشــفية
العربيــة.
وبهذا الخصوص فأنه يوصي بما يلي:
•أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بتشــجيع القيــادات الشــابة للمشــاركة فــى
المنتــدى الكشــفي العالمــي الثانــي عشــر للشــباب فــى ســلوفينيا و كذلــك تشــجيع
الترشــح لعضويــة لجنــة منتــدى الشــباب اإلستشــارية العالميــة القادمــة.
•أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة باســتمرار بتضميــن المشــاركين الشــباب فــي
المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب ضمــن الوفــود العربيــة لحضــور المؤتمــر الكشــفي
ا لعر بي .
•أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بزيــادة تمثيــل الشــباب فــى أعمــار ()26 – 18
عامـًا ضمــن الهيــاكل الوطنيــة فــى الجمعيــات الكشــفية العربيــة.
•أن تقــوم األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة بالتعــاون مــع اللجنــة
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التحضيريــة للمنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب الثالــث والجهــات المعنيــة بتنظيــم
الملتقــى الكشــفي العلمــي األول و ذلــك لتســليط الضــوء علــى اإلنجــازات العلميــة
لمنتســبي الحركــة الكشــفية العربيــة.
•أن تســتمر األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة ولجنــة منتــدى الشــباب
بحــث الجمعيــات الكشــفية العربيــة التــي مازالــت لــم تقــم بتنفيــذ قواعــد لبرنامــج
وســام كشــافى العالــم بإقامــة القواعــد والبــدء بتنفيــذ البرنامــج فــى الفتــرة مــا بيــن
الندوتيــن الثانيــة والثالثــة.

املحور الثاني :املنتدى الكشفي العربي للشباب:

منتدى

الشباب

المنتدى الكشفي العربي للشباب:
 يالحــظ قلــة عــدد المشــاركين فــى المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب مقارنةبالمنتــدى الكشــفي العربي للشــباب األول بالســودان.
 يالحــظ أن أعمــار المشــاركين فــى المنتــدى ضمــن العمــر المحــدد ضمــن الئحــةتنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب.
 يعبــر عــن تقديــره للقــرار المتعلــق بتحويــل دليــل تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــيللشــباب 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 لإلطــاع علــى طريقــة كتابــةالتوصيــات ممــا يؤثــر أحيانــًا فــي جــودة نوعيــة التوصيــات فإنــه يعبــر عــن رضــاه
حــول الموضــوع الرئيســي للمنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب.
وبهذا بالخصوص فإنه يوصي بما يلي:
•أن تقــوم اللجنــة الكشــفية العربيــة واألمانــة العامــة بحــث الجمعيــات الكشــفية
العربيــة بالتعــاون مــع لجنــة منتــدى الشــباب علــى المشــاركة فــى النــدوة الكشــفية
العربيــة الثالثــة للشــباب بصــورة أكبــر.
•أن يســتمر تنظيــم المنتــدى الكشــفي العربــي للشــباب بالتزامــن مــع المؤتمــرات
الكشــفية العربيــة.
•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
اللجنــة التحضيريــة للشــباب أو ممثــل عنهــا لحضــور إجتمــاع تنســيقي قبــل 3أشــهر
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 مرتبط ـًا بالموضــوع
الرئيســي للمؤتمــر العربــي وقــد يكــون مرتبطـًا بمواضيــع تخــص الشــباب و قضاياهــم
و تحدياتهــم التــي تواجههــم بصــورة أكبــر.

المنتدى الكشفي
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المحور الثالث :المنتديات الكشفية الوطنية للشباب:

المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:
 يعبــر عــن تقديــره للمجهــودات المبذولــة مــن طــرف لجنــة المنتــدى الكشــفيالعربــي األول للشــباب بإصدارهــا دليــل تنظيــم المنتديــات الوطنيــة للشــباب  -الوثيقــة
رقــم  3مــن وثائــق المنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب.
 يعبــر عــن ســعادته بإقامــة المنتديــات الكشــفية الوطنيــة للشــباب فــى كل مــن الجزائرو 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
بحيــث يكــون المشــاركون فــى المنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث للشــباب ممثليــن
منتخبيــن علــى المســتوى الوطنــي.

المحور الرابع :الموضوع الرئيسي للمنتدى «الكشفية والمواطنة الفاعلة»

الشباب

منتدى

المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:
 إطلــع علــى أوراق العمــل المقدمــة مــن المشــاركين و الحــظ أن هنــاك تفاوتـًا فــيفهــم تعريــف حــول المواطنــة الفاعلــة.
 الحــظ قلــة إلتفــات أوراق العمــل المقدمــة إلــى المنتــدى إلــى دور اإلســام فــىتعزيــز المواطنــة الفاعلــة لــدى الشــباب.
 يدرك أن مبادئ الحركة الكشفية تعزز قيم المواطنة الفاعلة لدى منتسبيها.وبهذا الخصوص فإنه يوصي بما يلي:
•أن تقــوم األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة بوضــع تعريــف و مفهــوم
توافقــي للمواطنــة الفاعلــة بمعانيهــا الوطنيــة والعربيــة و ذلــك بتشــكيل لجنــة مــن
المختصيــن لذلــك علــى غــرار اللجنــة المشــكلة عالميــًا لتعريــف مفهــوم القيــادة.
•أن يتــم إدراج المعــارف الخاصــة بمفهــوم المواطنــة مــن المنظــور اإلســامي ضمــن
المناهــج الكشــفية العربيــة المطــورة.
•أن يتــم إعتمــاد عــام  2014عامــا 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 .
• - SACإطــاق مبــادرة « الكشــاف مواطــن فاعــل» ،و التــي يقــوم مــن خاللهــا
الكشــافون بتــاوة ميثــاق المواطنــة و الحصــول علــى رقــم تسلســلي يفيــد بالتــزام
وهــذا الميثــاق علــى أن تكلــف اللجنــة التحضيريــة للمنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث
للشــباب بمتابعــة هــذه المبــادرة.

المحــور الخامــس :الكشــفية واإلعــام و شــبكة التواصــل األجتماعــي
والتكنولوجيــا
المنتدى الكشفي العربي الثاني للشباب:
 يــدرك أهميــة اإلعــام و دوره فــي نشــر الحركــة الكشــفية وتنميــة العضويــة علــىمختلــف المســتويات اإللكترونيــة ،والمرئيــة و المســموعة و المقــروءة.
 يعبر عن تقديره إلقامة دبلوما اإلعالم و االتصال للعام الخامس على التوالي. -يالحــظ ضعــف التغطيــة اإلعالميــة لألحــداث واألنشــطة الكشــفية أحيانـًا في وســائل
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منتدى

الشباب

اإلعــام المختلفــة.
 يؤكــد علــى أهميــة اللجــان الوطنيــة لإلعــام داخــل الجمعيــات الكشــفية العربيــةودورهــا فــى تســويق الحركــة الكشــفية وتســليط الضــوء علــى التجــارب الناجحــة.
 يالحــظ أن الوجــود الرســمي للجمعيــات الكشــفية العربيــة علــى شــبكات التواصــلاالجتماعــي لــم يــرق إلــى المســتوى المطلــوب لــدى معظــم الجمعيــات.
 يراقــب بعمــق التطــور التكنولوجــي الســريع الحاصــل علــى المســتوى اإلعالمــيواإللكترونــي فــى العالــم فــى ضــوء ثــورة المعلومــات واالتصــال.
 يثمــن الخطــوة التــي قامــت بهــا الكشــافة اإلســامية الجزائريــة بإنشــاء مجموعــةخاصــة للمنتــدى الكشــفي العربــي الثانــي للشــباب علــى الفيســبوك.
و بهذا الخصوص فإنه يوصي بما يلي:
•أن تتيــح الجمعيــات الكشــفية العربيــة المجــال أمــام القــادة الشــباب المهتميــن
بالمجــال اإلعالمــي واإللكترونــي بالمشــاركة فــى عضويــة لجنــة اإلعــام داخــل
الجمعيــات الوطنيــة.
•أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة بتعزيــز تواجدهــا فــى كل شــبكات التواصــل
االجتماعــي لتغطيــة أخبارهــا وفعاليتهــا ،وكذلــك التواصــل مــع الراغبيــن بذلــك مــن
خــارج الحركــة الكشــفية مــع توحيــد المرجعيــة اإلعالميــة فــى ذلــك.
•أن تقــوم اللجنــة العربيــة الفرعيــة لإلعــام 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  4أيــام بســلطنة عمــان ،ســبقتها مشــاورات قبــل انطــاق فعاليــات
المنتــدى بيــن مختلف الشــباب الكشــفي مــن الجمعيــات الكشــفية العربيــة وممثلــي الجمعيات
الكشــفية العربيــة فــي المنتــدي ،اختتــم المنتــدى الكشــفي العربــي الثالــث للشــباب أعمالــه
يــوم  04نوفمبــر  ، 2016حيــث شــهد المنتــدى مشــاركة ممثلــي  17جمعيــة كشــفية
عربيــة باإلضافــة لبولنــدا وكوريــا  ،وقــد شــارك فــي إخــراج توصياتــه حوالــي  70شــابًا
مــن اإلقليــم الكشــفي العربــي بالتعــاون بيــن المنظمــة الكشــفية العربيــة والمديريــة
العامــة للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان ومشــاركة منظمــة اإليسيســكو  ،و تحــت شــعار
الشــباب الكشــفي والمســئولية االجتماعيــة فــي حاضــرة ســلطنة عمــان -مســقط ،خــال
الفتــرة مــن  31أكتوبــر  2016إلــى  4نوفمبــر . 2016

الشباب

منتدى

حيث تم انتخاب اللجنة التحضيرية للمنتدى الكشفي العربي الرابع للشباب ممثلة في:
رئيسًا للجنة.
• بدر عثمان – فلسطين
نائبًا لرئيس للجنة.
• خبيب الموحلي – تونس
• عبد اهلل الحمادي – اإلمارات
مقرراً
• 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
جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم الكشــاف األعظــم للســلطنة والــذي مكنهــا
مــن تحقيــق األهــداف المرســومة لهــا.
كمــا نقــدم الشــكر والتقديــر لــوزارة التربيــة والتعليــم ممثلــة فــي المديريــة العامــة
للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان علــى اســتضافتها لمنتدانــا.
• 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
ُمتوفــر للجميــع بالنظــر إلــى تكلفــة التنقــل مــن وإلــى مــكان الحــدث.
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• يعــي أن الحركــة الكشــفية هــي حركــة مفتوحــة للجميــع دون تمييــز فــي الجنــس
والعــرق أو الطائفــة والقــدرة الماليــة.
بهذا الخصوص يوصي باآلتي:
•توفيــر المراجــع واآلليــات واألدوات التــي تــم اســتخدامها فــي األنشــطة العربيــة
والعالميــة وتكــون متاحــة للجميــع الكترونيــاً.
•عــرض أغلــب فقــرات األحــداث العربيــة والعالميــة والــدورات العالميــة علــى البــث
المباشــر وتكــون مفتوحــة لجميــع الشــباب الكشــفي العربــي والعالمــي.
•العمــل علــى توفيــر قاعــدة للتعلــم عــن بعــد تؤمنهــا المنظمــة الكشــفية العربيــة
وتوضــع لهــا معاييــر ومقاييــس المشــاركة واإلســناد.

محور :مشاركة الشباب

محور :تحديات الشباب

الشباب
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•يعــي جهــود المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان واإلقليــم الكشــفي
العربــي بوجــود هــذا العــدد الكبيــر مــن الــدول وغيــر المســبوق مــن المشــاركين الــذي
أثمــر بشــكل واضــح فــي تقريــب الــرؤى بيــن شــباب اإلقليــم.
•يثمــن مــا أقدمــت عليــه المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بســلطنة عمــان من تشــجيع
المشــاركة فــي المنتــدى مــن خــال المشــاركين مــن رســوم المشــاركة واإلقامة.
بهذا الخصوص يوصي باآلتي:
•نناشــد صانعــي القــرار بالجمعيــات الكشــفية العربيــة تطويــر آليــات جــادة لمشــاركة
الشــباب فــي صنــع القــرارات ورســم السياســات علــى المســتوى المحلــي والوطنــي
واإلقليمــي.
•ندعــو إلــى إعــداد آليــات النخــراط الشــباب بشــكل فعلــي فــي صنــع القــرار عبــر
وصــف وظيفــي جديــد –مســئول وطنــي للشــباب -يكــون عضــواً فــي مجلــس إدارة الجمعيــة
ومنســقًا مــع مستشــاري الشــباب واللجنــة التحضيريــة.
الكشــفية الوطنيــة ُ
•دعــوة الجمعيــات الكشــفية إلــى إشــراك الشــباب مــن الجنســين فــي كل األحــداث
االقليميــة والعالميــة وفقــًا لطبيعتهــا.
•حث الجمعيات المستضيفة للمنتديات القادمة على تخفيض رسوم االشتراك.
•العمــل علــى مزيــد مــن تفعيــل دور الشــباب الكشــفي العربــي فــي تنظيــم وإدارة
األحــداث الكشــفية العربيــة.
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• يدرك أن التحديات أمام الشباب هي تحديات متغيرة.
• يعــرف جيــداً 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 الســام والتعايــش ومواجهــة التطــرف والمواطنــة فــي
المناهــج الكشــفية وأنظمــة التأهيــل القيــادي.
•إيجاد بيئة شبابية حاضنة ألفكار المعرفة ومجابهة ومواجهة الفكر المتطرف الذي ما
يزال يسعى الى تهميش الشباب بد ً
ال من إدماجهم في المجتمع وتشغيلهم فيه بدل االشتغال به.
•العمــل بأســلوب علمــي للحــد مــن مخاطــر التطــرف عبــر وضــع المعاييــر التربويــة
وإعــداد الدراســة والبحــوث الميدانيــة والتطويريــة والنقاشــات واالجتماعــات الدوريــة
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لتبــادل الــرأي والخبــرة بيــن المهتميــن والمختصيــن لتقليــل هــذه المخاطــر وزيــادة
الوعــي وثقافــة التعايــش والســلم خصوصــا مرحلــة الجوالــة وحديثــي العهــد بالقيــادة.
•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 نماذج أولية استرشاديه ( )Prototypeعلى 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  GASTمعتمداً
من اللجنة الكشفية العربية والعالمية -دليل جودة السياسة الوطنية للشباب.

محور :قدرات الشباب

الشباب
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• 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.
•يطلــب مــن الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة االلتــزام بمعاييــر اختيــار المشــاركين
ويفضــل أن يكونــوا منتخبيــن وطنيــاً.
•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.
•دعــوة اإلقليــم الكشــفي إلــى المزيــد مــن تنظيــم لقــاءات ودورات عربيــة إلدارة
األزمــات والكــوارث.
•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:
•تشــجيع المبــادرات الفرديــة والجماعيــة فــي مشــاريع األعمــال التطوعيــة ،وإعــداد
الخطــط واالســتراتيجيات العمليــة للعمــل التطوعــي ،ودعمهــا وتحفيزهــا ،مــع األخــذ
بعيــن االعتبــار االســتفادة مــن الجهــود المبذولــة والخبــرات القائمــة فــي مجــال العمــل
التطوعــي.
•اســتغالل وســائل اإلعــام بــكل أطيافهــا المقــروءة والمســموعة والمكتوبــة والمرئيــة،
لتبنــي فكــرة العمــل التطوعــي ،والمســاهمة فــي خدمــة
لتوعيــة الشــباب والناشــئة،
ِّ
المجتمعــات ،والعمــل بــروح الفريــق الواحــد؛ تفاعــا ًوتضامنــا ًوتكافــاً.
•تحفيــز األنشــطة الكشــفية االجتماعيــة المصاحبــة للمناهــج الكشــفية ،وتوجيههــا،
كــي تســاهم فــي دعــم مبــادرات الشــباب الفرديــة ،للمســاهمة فــي العمــل الجماعــي،
تحمــل المســئولية االجتماعيــة.
والمشــاركة فــي ُّ
•أن تقــوم اللجنــة التحضيريــة بوضــع مقتــرح تدريبــي عملــي لتعزيــز قــدرات الشــباب
لتحمــل المســئولية االجتماعيــة.
•دعــوة الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة إلــى تشــجيع المبــادرات الفرديــة والجماعيــة فــي
جميــع مراحــل العمــل االجتماعــي والتخطيــط لذلــك ،ودعــم الشــباب فــي هــذا المجــال.
•اســتثمار وتفعيــل شــبكات التواصــل االجتماعــي المختلفــة إلدمــاج الشــباب والناشــئة
للمشــاركة فــي العمــل التطوعــي االجتماعــي ،والمســاهمة فــي خدمــة المجتمــع ،وطــرح
برامــج خاصــة عــن المســؤولية االجتماعيــة ،والتفاعــل وتشــريك كافــة الجهــات.
•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
االجتماعيــة وبيــن البرامــج المنتجــة والداعمــة للبنــاء األســري فــي المجتمــع ونشــرها
علــى شــبكات التواصــل االجتماعــي.
•تشــجيع الفــرق الكشــفية علــى المســاهمة بفعاليــة وجديــة فــي دعــم برامــج المســئولية
االجتماعيــة والشــبابية منهــا خاصــة ،وإعطــاء األولويــة للبرامــج المميــزة ذات الطابــع
االجتماعــي.
•إجــراء مزيــد مــن األبحــاث والدراســات حــول المســئولية االجتماعيــة ،وتعريــف موحــد
لمفهــوم المســئولية االجتماعيــة بالحركــة الكشــفية.
•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
يســهم ،فــي حمايــة البيئــة ونظافــة أوطانهــم ومــا يخــدم ذلــك مــن تدويــر للنفايــات
أو حمايــة للمــوارد ،والثقافــة االســتهالكية وغيرهــا.
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جلسة االحتياجات  ،النجاحات  ،التحديات
االحتيــاجات
األردن

 توسيع دائرة التفاعل معالمجتمع المحلي .
 الحاجة إلي زيادة التغطيةاإلعالمية لألنشطة الكشفية.

النجـــاحات

التحــــديات

 التباين في أداء المجموعات المشاركات الفاعلة والحضور الدائم فيالكشفية بين محافظات المملكة
المحافل العربية والعالمية .
 تنفيذ عديد من الحمالت التطوعية والمجتمعية المختلفة . قلة الوعي بأهمية ودورالمؤثرة .
 تنظيم واستضافة العديد من الفعاليات المحلية الحركة الكشفية في المجتمعالمحلي .
والعربية .
 تأسيس عدة فرق موسيقية وفنية على قدر عال  -شح الموارد المالية واالمكاناتالمحدودة.
من الحرفية .

الجزائر

 بعث مشروع منتدى وطني في كل سنة زيادة تفعيل دور الشباب فيوتنصيب مجلس من الشباب على مستوى كل
صناعة واتخاذ القرار.
مفوضية.
 زيادة في المستوى المعرفيوالمهاري للمسئولين من الشباب  -استئناف لقاءات المسئولين عن الشباب
وتدريبهم على كيفية تطبي المناهج العربية
 نقص االمكانات الالزمة إلقامةالمطورة .
أنشطة شبابية .
 إبرام اتفاقية مع وزارة الشباب لتوفيراإلمكانات الالزمة إلقامة أنشطة شبابية
 قلة المنتديات الداخلية معسكر خدمة الحج والعمرة . تمكين القيادات الشابة.والمعسكرات داخل السعودية.
 مشروع رسل السالم . العمل على تطوير فرق المشاركة وتنظيم وحضور المؤتمرات الدولية -قلة عدد الكشافين في المملكة.المرشدات .
والمحلية.
 تثقيف األهل وإنشاء منصاتتوعوية مستمرة.

الشباب

تونــس

 تكثيف وجود الحركة الكشفيةداخل المدارس.
الزيادة في انتشار الهياكلالكشفية في المناطق المنعزلة .
 -تطوير الشراكات

 المنتدى الوطني للشباب الكشفي –  2013و. 2016
 إشراك الجنسين في كل االنشطة -تطبيق نظرية المقاربة بالمشروع

السودان

سوريا

منتدى

اإلمــارات

 زيادة المخيمات الكشفيةوالتسويق للحركة الكشفية عن
طريق وسائل التواصل االجتماعي

 زيادة عدد الدورات التدريبية الكشفية. إعداد عشائر نموذجية للجوالة . حث الجمعية الدائم للشباب بالقيام باألعمالالتطوعية وتسهيلها لهم .
 جذب المتطوعين في الحركة الكشفية فيالعديد من الفعاليات .

السعودية

العمل على زيادة فرص التدريبالكشفي للشباب .
 تطوير المناهج الكشفيةالوطنية وتعميمها .
 إيجاد آليات لزيادة فرصالمشاركات الخارجية والداخلية .

 زيــادة مشــاركة الشــبابالســوري بالبرامــج العربيــة
والعالميــة .
 زيــادة المنتديــات العربيــةوالتواصــل العربــي بيــن ســوريا
والعالــم العربــي

ضعف الوعي بالدور الكشفيخاصة بالمخيمات الكشفية .
 العزوف عن الحركة الكشفيةبسبب وسائل الرفاهية الكثيرة
 ظهور بعض الجمعيات التطوعيةوالتي تحفز المتطوعين ببعض
الحوافز.
 نقص في عدد القائدات. تواجد المنافسة مع جمعياتاخرى.
 محدودية الموارد المالية . نقص الوعي بالمسؤولية لدىالشباب ومع نقص العضوية .
 عدم وجود توازن بين تطلعاتالشباب وما يقدم لهم .
 تفاعل الشباب مع األنشطةالمبرمجة من طرف األقسام ،
المراحل

 مشــاركة الكشــافة فــي وضــع قانــون البيئــة -المشاكل االقتصادية والنزاعاتوتخصيــص مجموعــات كشــفية مختصــة فــي التي تؤثر في العمل الكشفي .
 تسرب القادة .المجــال البيئــي .
 وجــود الكشــافة فــي أغلــب الشــراكات مــعالمنظمــات فــي حــل النــزاع .
المنتــدى الكشــفي الوطنــي للشــباب فــيالســودان .
 وجود فجوة بين األجيال . تدريب ناجح وفعال للكوادر الشبابية على مشاكل مالية وتمويلية.المناهج المطورة -
 صعوبة التواصل مع الشباب زيادة مشاركة الشباب في الهيئات اإلداريةالعربي .
الكشفية .
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قطـــــر
الكويت

لبــــنان

ليبيا

مصر

 تطوير برامج تربوية تهدفلزيادة إدراك الشباب لمسئوليتهم
تجاه المجتمع .
 زيادة العمل على بناء اتفاقياتتوأمة بين جمعية الكشافة
الفلسطينية و الجمعيات العربية
والعالمية .
 زيادة التفاعل بين الحركةالكشفية الفلسطينية ومؤسسات
المجتمع المدني .

 الحصــول علــى االعتــراف العالمــي بجمعيــةالكشــافة الفلســطينية بالمنظمــة الكشــفية
العالميــة .
 القــدرة علــى تشــكيل قيــادة موحــدة مــنكافــة المفوضيــات الكشــفية رغــم الصعوبــات
 الحــرص الدائــم علــى مشــاركة التجربــةالكشــفية الفلســطينة فــي المحافــل العربيــة
والعالميــة .

 تفكك جغرافية عمل الجمعيةبسبب المعوقات التي يفرضها
االحتالل .
 صعوبة مشاركة الجمعياتالعربية في فعاليات الكشافة
الفلسطينية .

 إقامــة المنتــدى الكشــفي القطــري األول  -الموازنــة بيــن الكشــافة زيادة الكوادر القياديةوالدراســة والعمــل .
 زيــادة إقامــة معســكرات للشــباب . توصيل فكرة الكشافة للمجتمع.كشــفية
 عــدم وجــود خطــة لزيــادة تشكيل اللجنة الشبابية . تدريب القيادات الكشفية علىالعضويــة فــي الحركــة
االبداع في تطبيق البرامج التي
ا لكشــفية .
توافق المراحل السنية لتتواكب
مع التطور.
 قلة الموارد المالية من حيث مزيــد مــن الــدور اإلعالمــي  -وجود إتحاد يضم أكثر من  30جمعية علىالجهة الداعمة .
لألنشــطة الكشــفية .
اختالف مذاهبها وطوائفها .
 كثرة الجمعيات وهو بالذات إقامة استضافات أكثر بين بروز االتحاد في جميع االنشطة العربيةالتحدي األكبر لالتحاد .
االتحاد والجمعيات العربية لتبادل والدولية .
الخبرات.
 تعزيز إقامة مخيمات ومنتدياتللشباب .
 زيادة عدد المشاركين فيالوفود باالنشطة العربية
والعالمية .
 توحيد الجمعيات الكشفيةالمصرية والزي الكشفي .
 إنشاء لجنة تنمية مواردباالتحاد الكشفي المصري .

المغرب

 زيادة القوافل والمواردوالمبادرات اإلنسانية في حملة
مستعد المختصة بخدمة وتنمية
المجتمع .
 إشراك الشباب في الملتقياتالبيئية .
إنشاء مخيمات متعددة الثقافات
الوطنية.

موريتانيا

تطوير و تأهيل القيادات . إيجاد برامج مشوقة للفتيةوالشباب.

 تأهيل عدد كبيرمن القادة الشباب . عضوية الشباب في اللجان الكشفية الليبيةوالعربية .

 تأثير المشاغل واألعمال.والدراسة على النشاط الكشفي.
صعوبات في إقامة األنشطة بسببعدم االستقرار األمني .

 إنعقاد المنتدى الوطني للشباب األول والثاني. تمكين الشباب في مجالس اإلدارات بالجمعياتالمركزية الكشفية واللجان الفرعية لالتحاد.
 -تصدر الشباب في إدارة األحداث الكشفية.

 ضعف التسويق للحركةالكشفية .
 -قلة اإلمكانات المادية .

 توزيع المساعدات لفك الحواجز عن الطرقاتوفتح الطريق لألسر المتضررة .
 العمل على نشر الوعي والمسئولية االجتماعيةبين الشباب .
 المشاركة الفعالة في قيام مخيمات وملتقياتبيئية .
 تحقيق حس المسئولية البيئية.التعرف على التعدد الثقافي المتنوع بالمغرب.

 قلة الموارد وضعف المبادرة . ضعف الوعي واالهتمام بالحركةالكشفية لدى المجتمع .

منتدى

فلسطـين

 إشراك الشباب تحت مظلة الدعم  -إقامة المنتدى الكشفي العماني األول للشباب مشاركة الشباب في دورة الكفاح من أجلالشامل .
 إشراك مؤسسات القطاع الخاص البقاء على قيد الحياة .للعمل في دعم النشاط الكشفي في  -المشاركة في دورة اإلبحار والمغامرة لقادة
الكشافة وعشائر الجوالة.
السلطنة.
 مشاركة الشباب في دورة قادة المستقبلودورة المهارات والفنون الكشفية .

 عدم مجانية المشاركات علىالمستوى الخارجي .
 نقص دورات تأهيل القياداتالكشفية .
 مركزية الفعاليات الكشفية ال توجد مرجعية لمرحلةالجوالة .

الشباب

سلطنة
عمان

المنتدى الكشفي
العربي الرابع للشباب

 استمرار الحركة الكشفية في موريتانيا. -تنظيم أنشطة وفعاليات للمراحل .

 التوزيع الجغرافي للنشاطالكشفي .
 -قلة الدعم .
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منتدى

