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- إستهالل -

السيدات والسادة اعضاء المؤتمر الكشفى العربى الثامن والعشرون، يسعدنى 
أن اقدم لحضراتكم الوثيقة رقم )9( والخاصة بـ: 

األحداث الكشفية العربية القادمة حتى عام  2020

    برجاء التفضل باالطالع وانتقاء االنشطة التى ترغب جمعيتكم الموقرة فى 
استضافتها تمهيداً لمناقشتها أثناء فعاليات المؤتمر مع كريم  موافاتنا بخطاب 
معتمد من الجمعية يؤكد رغبتكم فى استضافة أي من االحداث الكشفية العربية 
العربى  الكشفى  المخيم  االشبال،   لقاء  العربى،  الكشفى  )كالمؤتمر  الكبرى 
ولقاء الجوالة(، أو اي من األنشطة الكشفية العربية الراتبة حتى يمكن إعتماد 

هذه االستضافة.

وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وتقديرى
                                                                    

                                                           األمين العام
                                                                مدير اإلقليم الكشفى العربى

                                                             د/ عاطف عبد المجيد

                                                              



4

األحداث الكشفية العربية القادمة

2020-2017

المكانالنشاطم
      أنشطة 2017

قطرالملتقى الكشفى الـ 6 لألشبال العرب1
قطرالمنتدى الكشفى العربى الـ 4 لرؤساء السداسيات2
الدورة التخصصية لتأهيل مفوضى البرامج والمراحل في مجال 3

التربية والتفويض الكشفى
الكويت

المنتدى الكشفى العربى لمسؤولى البرامج4
الدورة اإلقليمية العربية لتنمية قدرات المدربين )مساعدى وقادة 5

التدريب(
الدراسة الكشفية العربية لمفوضى البرامج في الجهات والمقاطعات6
الملتقى العربى اإلقليمى لمسؤولى السياسة العالمية للقيادات في 7

الكشفية على كافة المستويات
لقاء عرفاء الطالئع ورواد الرهوط المنفذين لمشروعات التوعية 8

الصحية
قطر

الدراسة العربية للمتفرغين للعمل الكشفى ومسؤولى مجالس اإلدارات 9
بالجمعيات

الدورة الدولية إلعداد المدربين المعتمدين بالتعاون مع المؤسسة 10
العالمية للتدريب والتنمية

ورشة عمل مفوضى تنمية المجتمع بالجمعيات الكشفية العربية11
الملتقى التطبيقى للصم في الحركة الكشفية12
المركز الكشفىملتقى توظيف الشباب السادس13
الدورة التدريبية المتخصصة في مجال اإلغاثة والحد من مخاطر 14

الكوارث
المركز الكشفىدبلوما اإلعالم واإلتصال والتسويق الكشفى التاسعة15
المنتدى اإلقليمى األول للتسويق للمسؤولين عن العالقات واإلعالم 16

واإلتصال
المركز الكشفىلقاء مسؤولي اإلعالم واإلتصال والمواقع بالجمعيات الكشفية العربية17
المغرب/ فلسطيناللقاء الدولى للتعرف على الحضارات وتبادل الثقافات التاسع عشر18
المركز الكشفىاللقاء الـ 7 ألمناء المال ومسؤولى تنمية الموارد والتمويل الذاتي19
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      أنشطة 2018
الجزائرالمخيم الكشفى العربى الـ 132
الجزائرالمنتدى الكشفى العربى الـ19 لعرفاء الطالئع2
اللقاء السادس عشر للمفوضين الدوليين العرب ومساعدوهم3
الدورة التخصصية لتأهيل مفوضى البرامج والمراحل في مجال 4

التربية والتفويض الكشفى
الملتقى العربى لتبادل الخبرات حول طرق التدريب واعداد الميسرين5
اللقاء العربى للمفوضين المسؤولين عن األنشطة البيئية6
لقاء المفوضين المسئولين عن األنشطة الصحية بالجمعيات الكشفية 7

العربية
الدراسة العربية المتخصصة للمسئولين عن تنمية المجتمع والمسئولية 8

االجتماعية بالجمعيات
االردناللقاء الـ 11 للسادة رؤساء الجمعيات الكشفية العربية9

الدراسة الكشفية العربية للتخطيط اإلستراتيجى وإدارة المشروعات10
الدورة الدولية إلعداد المدربين المعتمدين بالتعاون مع المؤسسة 11

العالمية للتدريب والتنمية
الدراسة العربية الـ 4 لتأهيل مساعدى مفوضى تنمية القيادات على 12

المستوى الوطنى
ورشة عمل حول تبادل الخبرات الوطنية في تنمية العضوية13
دراسة علمية حول أساليب ووسائل تحصيل وسداد رسوم العضوية 14

على كافة المستويات
لقاء للقيادات الكشفية والخبراء المهتمين بالعمل مع األشخاص ذوى 15

اإلعاقة
المركز الكشفىملتقى توظيف الشباب السابع16
الملتقى العربى للمسئولين عن تنمية المجتمع والمسؤولية اإلجتماعية 17

وممثلى المنظمات والهيئات التنموية دولياً وإقليمياً العاملة في مجاالت 
التنمية

دبلوما اإلعالم واإلتصال والتسويق الكشفى العاشرة18
ملتقى المراسل اإلعالمى الصغير الرابع19
اللقاء الدولى للتعرف على الحضارات وتبادل الثقافات العشرون20
الشارقةاللقاء الدولى الكشفى الثامن  بالشارقة21
الملتقى العربى للمسؤولين عن الشراكات وتنمية التعاون مع الهيئات 22

والمنظمات األممية والدولية والعربية والبرامج ذات العالقة
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      أنشطة 2019
الكويت / ليبيا / المؤتمر الكشفى العربى الـ 129

المغرب / االردن
الكويت / ليبيا / المنتدى الكشفى العربى الرابع للشباب2

المغرب / االردن
اليمناللقاء الـ 21 للجوالة العرب3
اليمنالمنتدى الكشفى العربى الـ 17 لرواد الرهوط4
الدورة التخصصية لتأهيل مفوضى البرامج والمراحل في مجال 5

التربية والتفويض الكشفى
الملتقى العربى لتبادل الخبرات حول الحقائب التدريبية6
الملتقى الكشفى العربى لمراجعة وتطوير أنظمة التأهيل القيادى 7

لشاغلى المهام الكشفية المختلفة
الدراسة العربية للمتفرغين للعمل الكشفى ومسؤولى مجالس اإلدارات 8

بالجمعيات
الدراسة الكشفية العربية لمفوضى البرامج في الجهات والمقاطعات9

الدورة الدولية إلعداد المدربين المعتمدين بالتعاون مع المؤسسة 10
العالمية للتدريب والتنمية

ورشة عمل مفوضى تنمية المجتمع بالجمعيات الكشفية العربية11
الملتقى التطبيقى للصم في الحركة الكشفية12
ملتقى توظيف الشباب الثامن13
الندوة العربية الـ17 لمسؤولى مجاالت العمل الكشفى14
الدورة التدريبية المتخصصة في مجال اإلغاثة والحد من مخاطر 15

الكوارث
المركز الكشفىدبلوما اإلعالم واإلتصال والتسويق الكشفى الحادية عشر16
المركز الكشفىملتقى المراسل اإلعالمى الصغير الخامس17
اللقاء الدولى للتعرف على الحضارات وتبادل الثقافات الحادى 18

والعشرون
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      أنشطة 2020
الملتقى الكشفى العربى الـ 7 لألشبال1
المنتدى الكشفى العربى الـ 5 لرؤساء السداسيات2

اللقاء السابع عشر للمفوضين الدوليين ومساعدوهم
المنتدى الكشفى العربى الـ 4 للشباب3
الدورة اإلقليمية العربية لتنمية قدرات المدربين )مساعدى وقادة 4

التدريب(
الدورة التخصصية لتأهيل مفوضى البرامج والمراحل في مجال 5

التربية والتفويض الكشفى
الملتقى العربى اإلقليمى لمسؤولى السياسة العالمية للقيادات في 6

الكشفية على كافة المستويات
اللقاء العربى للمفوضين المسؤولين عن األنشطة البيئية7
الدراسة العربية المتخصصة للمسؤولين عن تنمية المجتمع والمسئولية 8

االجتماعية بالجمعيات
الدورة الدولية إلعداد المدربين المعتمدين بالتعاون مع المؤسسة 9

العالمية للتدريب والتنمية
لقاء القيادات الكشفية والخبراء المهتمين بالعمل مع األشخاص ذوى 10

اإلعاقة
المركز الكشفىملتقى توظيف الشباب التاسع11
الملتقى العربى للمسؤولين عن تنمية المجتمع والمسئولية اإلجتماعية 12

وممثلى المنظمات والهيئات التنموية دولياً وإقليمياً العاملة في مجاالت 
التنمية

المركز الكشفىدبلوما اإلعالم واإلتصال والتسويق الكشفى  الثانية عشر13
المركز الكشفىملتقى المراسل اإلعالمى الصغير14
المركز الكشفىاللقاء الدولى للتعرف على الحضارات وتبادل الثقافات15
اللقاء الدولى الكشفى التاسع بالشارقة16



8



9



10



11



12


