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مسودة برنامج

المؤتمر الكشفى العربى الـ 28
الكشفية واإلرتقاء بالبيئة
فندق قصر البستان ،مسقط /سلطنة عمان
 10 – 5نوفمبر (تشرين الثاني) 2016
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املؤمتر الكشفى العرىب الـ 28

فندق قصر البستان ،مسقط /سلطنة عمان  10 – 5نوفمرب 2016
الكشفية واإلرتقاء بالبيئة
يوم السبت الموافق :2016 / 11 / 5
طول اليوم

االستقبال والتسجيل والتسكني للوفود وضيوف املؤمتر.
وفقا لرغباتهم ىف اختيار الفنادق.
الجلسـة التمهيديـة
.

21.30 – 19.30

 1إستعراض الربنامج والتوقيت الثابت ووثائق املؤمتر

 2.2إنتخــاب هيئــة اإلرشاف عــى املؤمتر(الرئيــس ،نائــب الرئيــس،
أمــن الــر ومســاعدية وينضــم لهــم االمــن العــام مبنصبــه).
 3.3إعتــاد اللجــان املعاونــة (لجنــة فــرز االصــوات ولجنــة
الصياغــة)

يوم األحد الموافق :2016 / 11 / 6
12.00 – 10.00

•السالم السلطاىن.
•تالوة آيات من الذكر الحكيم.
•لوحة ترحيب كشفية ومعزوفات موسيقية متنوعة.
كلمات افتتاحية لكل من:
1.1الفاضل /خميس بن سامل الراسبى رئيس املؤمتر الكشفى العرىب الـ .28

2.2السيد الدكتور /عاطف عبد املجيد – األمني العام للمنظمة
الكشفية العربية واملدير اإلقليمى للمنظمة الكشفية العاملية.
3.3السيد األستاذ /يوسف خداج – رئيس اللجنة الكشفية العربية.
4.4فيلم عن التنوع البيئى والبيولوجى ىف سلطنة عامن.
5.5السيد األستاذ /سكوت تري – السكرتري العام للمنظمة الكشفية العاملية.

6.6السيد األستاذ /جواو أرماندو رئيس اللجنة الكشفية العاملية.
7.7معاىل الدكتورة مديحة بنت احمد الشيبانية وزير الرتبية والتعليم.
8.8عرض تاريخى للمؤمترات الكشفية العربية
9.9إفتتاح معارض الجمعيات الكشفية العربية.
 12.30 – 12.00اسرتاحة
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1.1 14.00 – 12.30اســتعراض حصــاد انجــازات الكشــافة العربيــة خــال الفــرة مــن
مايــو  2013حتــى أكتوبــر .2016
2.2مداخالت من الجمعيات الكشفية العربية املستضيفة لألحداث
اإلقليمية
3.3مناقشة عامة
 16.00 – 14.00غذاء – اسرتاحة
 17,00 -16,00استعراض تقارير كل من:
1.1الســيد أمــن صنــدوق (اإلقليــم الكشــفى العــرىب /املنظمــة
الكشــفية العربيــة  /املركــز الكشــفى العــرىب /بيــت الكشــافة
العــرب الجديــد).
2.2صندوق التمويل الكشفى العرىب.
22,00 - 1800

3.3مناقشة عامة.
مأدبة عشاء بدعوة كرمية من وزارة الرتبية والتعليم

يوم االثنين الموافق :2016 / 11 / 7
 11,30 – 9,00املوضوع الرئيس للمؤمتر  ...مساهمة الحركة الكشفية يف االرتقاء
بالبيئة وصون الطبيعة.
•ورقة العمل الرئيسة (التجربة العامنية ىف االستدامة البيئية)
•االوراق املعززة.
12,00 – 11.30
13.00 – 12,00
15.00 – 13.00
18.00 – 15,00
21,00 – 19,00

•مناقشة عامة
راحــــــــــــــــة
مخرجات املنتدى الكشفى العرىب الثالث للشباب
غذاء – اسرتاحة
برنامج اجتامعى وسياحى
زيارة املتحف الوطنى
زيارة دار االوبرا السلطانية
املهرجان املوسيقى الكشفى الثاىن

يوم الثالثاء الموافق
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2016 / 11 / 8

8,30 – 8.00

خطة اسرتاتيجة تنمية الحركة الكشفية ىف الوطن العرىب لألعوام

8,45 – 8,30

2020 - 2017
االنتشار عىل املجموعات

9,45 – 8,45

ورشات عمل حول:

1.1تجديد الكشفية.
2.2الوصول للجميع.
3.3تعزيز صورة الحركة الكشفية العربية.
4.4الحوكمة والجاهزية.
10,00 – 9,45
10,30 – 10,00
11,00 – 10.30

العودة للقاعة الرئيسة
عرض نتائج ورشات العمل
راحــــــــــــــــة

11.15 – 11,00

مداخلة من السيد /رئيس اللجنة الكشفية العاملية متضمنة عرض

11.25 – 11.15

فيديو
االنتشار عىل املجموعات

12.25 – 11.25

الجولة االولى لمجموعات العمل حول:

1.1الواجب نحو الله.
2.2قياس االثر االجتامعى للحركة الكشفية.
3.3كيف نصل لعدد  100مليون منتسب.
12.35 – 12.25
13.35 – 12.35

4.4االشرتاكات والتصويت.
االنتشار عىل املجموعات
الجولة الثانية لمجموعات العمل حول:

1.1الشفافية ىف الحركة الكشفية.
2.2إرشاك الشباب.
3.3إتخاذ القرار ىف الجمعيات الكشفية.
13.45 – 13.35
14.00 – 13.45
16.00 – 14,00

4.4السياسات الكشفية العاملية.
العودة للقاعة الرئيسة
أسئلة وأجوبة عامة
غذاء – اسرتاحة

17,00 – 16,00

إستكامل انتخابات اللجنــة الكشـــفية العربيــــة

18,00 – 17,00

عرض توصيات املؤمتر الكشفى العرىب الـ 28ومناقشتها

22,00 – 19,00

حفل عشاء رسمى بدعوة من وزارة االعالم
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يوم األربعاء الموافق
10.30 – 08.00

:2016 / 11 / 9

عروض اســتضافة األحداث الكشفية العالمية والعربية
القادمة:

1.1املؤمتر الكشفى العاملى الـ  – 41بازربجان
2.2املؤمتر الكشفى العاملى الـ  42مرص أو ماليزيا
3.3املخيم الكشفى العاملى الـ  – 24بالواليات املتحدة االمريكية
4.4املخيم الكشفى العاملى الـ  – 25كوريا أو بولندا
5.5لقاء الجوالة العاملى باسلندا 2017
6.6املؤمتر األكادميى الثاىن بكاندرستيج /سويرسا 2017
 ....7.7إلخ
 11.00 – 10.30راحــــــــــــــــة
 13.30 – 11.00حفــل منـــح قـــالدة الكشـــاف العـربــى ووسام الهدهد للتميز
الكشف
ختـــام فعاليـــات المؤتمـــر:

•القرآن الكريم
•كلمة سلطنة عامن (الدولة املستضيفة)
•كلمة الضيوف من الوفود املشاركة
•قراءة توصيات املؤمتر الكشفى العرىب الـ 28

•كلمة االمني العام واملدير االقليمى
•كلمة رئيس اللجنة الكشفية العربية (املتخب الجديد)
•تكريــم الهيئــات والجمعيــات الكشــفية والضيــوف املشــاركني
مــن قبــل كشــافة ومرشــدات عــان واالقليــم الكشــفى العــرىب /
املنظمــة الكشــفية العربيــة
 16,00 – 14,00غذاء لجميع املشاركني ىف حفل الختام
 22.00 – 16.00برنامج حر

يوم الخميس املوافق :2016 / 11 / 10
املغادرة بسالمة الله0،
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