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المركز الكشفي العربي الدولي
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سعادة األستاذ الدكتور /عبداهلل بن سليمان الفهد  -احملرتم
نائب رئيس مجعية الكشافة العربية السعودية
السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته

تنفيذا خلطة اإلقليم الكشفي العربي لعام  ،2021يسعدني دعوة مجعيتكم املوقرة للمشاركة يف:
امللتقى الكشفي العربي
ملفوضي تنمية القيادات والتدريب باجلمعيات الكشفية العربية
خالل الفرتة من  4اىل  8يوليو  2021عن بعد على برنامج زووم

يرجى التفضل بالتوجيه حنو موافاتنا ببيانات املشاركني يف موعد غايته  1يوليو (متوز ،)2021
والتسجيل على رابط امللتقى (. )https://forms.gle/CBFxcsJCHALZeAdW9
وتفضلوا بقبول وافر حتياتي وتقديري

عمرو محدى
األمني العام للمنظمة الكشفية العربية
مدير االقليم الكشفي العربي

امللتقى الكشفي العربي ملفوضي تنمية القيادات والتدريب باجلمعيات الكشفية العربية

من  4إىل  8يوليو  2021عن بعد علي برنامج زووم
حرصاً على بناء قدرات مسئولي تنفيذ السياسة العاملية للقيادات يف الكشفية سيتم تنظيم هذا امللتقى ،وفقاً للتالي:
اهلــــــــــــــدف :تطوير السياسة الوطنية للراشدين يف الكشفية ،وإقرار ضوابط تنظيم وقوائم كفاءات
وموضوعات دراسات الشارة اخلشبية وشروط املشاركة فيها.

املوضوعـــــــــات:
.

اإلعداد والتنظيــم:

 .1وضع أو تطوير سياسة وطنية لتنمية القيادات (الراشدون يف الكشفية) تتضمن (اإلجراءات جلميع
املراحل واخلطوات يف دورة حياة الراشدين ،التوظيف والتعيني والتدريب واملتابعة والتقييم والتقاعد
"جلميع املناصب على كافة مستويات اجلمعية") وذلك وفق “السياسة العاملية للراشدين يف
الكشفية” ويتم مراجعتها بشكل دوري.
 .2تشكيل جلنة وطنية فعالة للراشدين يف الكشفية مع مراعاة تكافؤ الفرص بني اجلنسني،
وتتكون من شباب وفتيات أقل من  30سنة لديهم خربة ذات العالقة ،يتم إدارتها بالتعاون مع
اللجنة الوطنية لربنامج الشباب ،مع حتديد دور ومسئوليات اللجنة.
 .3خطوات تطبيق السياسة الوطنية للراشدين يف الكشفية.
 .4مراجعة وتطوير ضوابط تنظيم دراسات الشارة اخلشبية الثالثة وشروط املشاركة فيها.
 .5مراجعة وتطوير قوائم كفاءات وموضوعات دراسات الشارة اخلشبية الثالثة.
اخلشبية
للشارة
العربيةلدراسات
التدريبية
للمنظمةللمواضيع
البطاقات الفنية
تتوىلإعداد
.6
الثالثة.العربية الفرعية لتنمية
الكشفية
اللجنة
بالتعاون مع
الكشفية
األمانة العامة
القيادات تنظيم وإدارة هذا امللتقى.

املشاركــــــــــــون:

تشارك كل مجعية كشفية عربية يف هذا امللتقى باملفوض الوطين للتدريب وتنمية القيادات وعدد ()4
من أعضاء اللجنة الوطنية للتدريب وتنمية القيادات على املستوى الوطين.

شهـــادة املشاركـــة:

للحصول على شهادة املشاركة يف امللتقي يرجى اتباع التالي:
 -استيفاء منوذج التسجيل يف امللتقي ،وجروب الواتساب عرب الرابط التالي:

https://forms.gle/CBFxcsJCHALZeAdW9
 تقديم شهادة اجتياز اختبار احلماية من األذى ال يتعدى على إصدارها ثالثة أشهر (رابط االختبارواحلصول على الشهادة

https://www.scout.org/ar/elearning_sfh2_ar/
 االلتزام حبضور فعاليات امللتقي خالل الفرتة والتوقيتات احملددة. املشاركة والتفاعل والتعاون اإلجيابي أثناء فعاليات امللتقي وأعمال اجملموعات. االلتزام بإرشادات وتوجيهات االمن والسالمة واحلماية من األذى على االنرتنت ووسائل التواصلاالجتماعي خالل فعاليات امللتقي.

توقيتــات امللتقـي:

 يوم  4يوليو  2021حفل االفتتاح وانطالق فعاليات امللتقي.
 أيام  8 ،7 ،6 ،5يوليو  2021تابع فعاليات امللتقي واخلتام.
 توقيتات العمل من الساعة  6.00م اىل الساعة  8.30م بتوقيت القاهرة.

