
 

 

 
 

 ادة من أجل عالمهاالقي: 2017ثالث خطوات لمنتدى عام 
 

. 

لتواصل والتعلم في المؤتمر العالمي؟ هناك ثالث خطوات يمكنكم اتخاذها اآلن لالستعداد والمساعدة في لطلعوا إلى فرصة تهل ت

 .2017إنشاء مساحة تعاونية مثيرة في منتدى عام 
 

 االستعداد لسوق األفكار .1
في شبكات، حيث تتم في عصرية يوم الثالثاء الموافق ومريحة في مساحة التواصل سوق األفكار هو تجربة ممتعة 

 لكل وفد مساحة بالسوق لعرض برامجه ومشاريعه وأبحاثه وسوف يخصصسبتمبر/ أيلول في قاعة بيكوك.  29
. وأثناء السوق قّسموا وقتكم بين التحدث إلى اآلخرين عن أعمالكم ثم التحرك في جميع أنحاء وأفكاره األكثر إبداعا  

 زيارة مساحات الوفود األخرى. وللتحضير لسوق األفكار:القاعة ل
 

  القيادة من أجل عالمهالشعار، أن يكون متوافقاً مع اخذوا بعين االعتبار كيف يمكن لما تشاركونه. 

 .اجلبوا الصور ونسخ من البرامج والموارد، وحقائق مرحة وإحصاءات، وما إلى ذلك لعرضها 

 صال للمساعدة في متابعة االتصاالت المفيدة.اجلبوا بطاقات عمل أو نشرات لالت 

  اجعلوها جذابة ومتجاوبة في التفاعل! وسوف تشاركوا في اجتماع مائدة مستديرة كبيرة مع وفد آخر، لذلك
 اجلبوا معكم العالمات والمواد األخرى حتى تكون منطقتكم متميزة.

  وأنشطتكم؟ أرسلوها بالبريد اإللكتروني هل تريدون مشاركة لقطات الفيديو عن جمعيتكم أو عرض مشاريعكم
forum@wagggs.org .للمشاركة على الشاشة الرئيسية 

 ة.اً بذاته أو يمكن عرضه على الطاوللن تتاح لكم مساحة جدارية. وأي شيء تجلبونه يجب أن يكون قائم 

  مشحونة لتدوم طوال فترة تكون احضروا معكم أي أجهزة  لذلكة. وطاوللن يكون هناك مصدر كهربي على كل
 السوق. وسوف تتوفر مقابس محدودة للكهرباء على أساس من يأتي أوالً يُخدم أوالً خالل اليوم.

 

 

 اختيار ورش العمل المناسبة لكم .2
اح لكل مشتركة في المؤتمر الفرصة للمشاركة في أربع سبتمبر /أيلول، سوف تت 20في يوم األربعاء الموافق 

جلسات ورش عمل بقيادة المنظمات األعضاء، اثنتان منها في الصباح واثنتان في فترة بعد الظهرية. ونحن ندير 
ورش العمل الثمانية المختلفة على التوازي في كل مرة! وستستكشف كل جلسة أفكاراً مختلفة تتعلق بالموضوع تحت 

 عن طريق قيادة الجلساتخبرة، ومشاركة قصتكم. وسوف يتم ال هيئةمسارات: قيادة التحول، تطويع وت ثالثة
 منظمات أعضاء مختلفة وسوف يتم ترجمتها إلى اللغات المختلفة.

 

، ولكن 2017يمكنكم التسجيل لورش العمل لدى وصولكم بالمؤتمر العالمي في مكتب تسجيل خاص بمنتدى عام 

تمكن أكبر عدد من المشتركين التسجيل مسبقا  باستعمال هذه إذا  2017اعدة فريق منتدى عام من األفضل لمس
 https://goo.gl/forms/S7JNJZkf0YJBxkzY2االستمارة: 

 يُرجى التسجيل فقط للجلسات المعروضة بلغة يمكنكم العمل بها. 
من أن كل عضو من وفدكم يتسلم هذا الرابط! وحيث أنه ال يتم عرض عدد كبير من الجلسات الرائعة،  دتأكيُرجى ال

 فكروا في تقسيم أعضاء وفدكم بين الجلسات المتاحة بلغتهم.
 

 

 االستعداد للمشاركة في المحور .3
مؤتمر. زوروا المحور حيث يكون متاحاً للتواصل في شبكات أثناء ال 2017المحور هو جزء خاص من منتدى عام 

الستكشاف البرامج العالمية الخاصة بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة، وتعلموا المزيد عن موضوع 
"القيادة من أجل عالمها" وشاركوا في بعض الفرص الجديدة للتواصل في شبكات. وهناك ثالثة مسارات رئيسية 

 لتكونوا جزًء من المحور:
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 بتقديم تفاصيل عن أي فرص دولية في السنوات المقبلة ترغبون المشاركة  –فرص الدولية تعزيز وتعضيد ال

فيها مع الجمعيات األخرى إلضافتها إلى خارطتنا العالمية، والتعلم كيف يمكن أن تكونوا جزًء لتحقيق بعض 
 التجارب الدولية الرائعة التي توفرها الجمعية العالمية في السنوات الثالث المقبلة!

  لجمعيتكم أن تشاركها أو برامج أو موارد أخرى يمكن هل لديكم مجموعة أدوات  –شاركوا البرامج والموارد
 نا لمكتبة موارد عالميةريق المحور لمعرفة المزيد عن خططمع الجمعيات األخرى؟ تحدثوا إلى أحد أعضاء ف

  الجمعية العالمية؟ أحصلوا على المزيد ترغبون في تشجيع أعضائكم للتطوع في  –التطوع في الجمعية العالمية
 من المعلومات عن كيفية تعضيد هذه الفرص واالشتراك اآلن!

 

، يُرجى إرسالها بالبريد 2017إننا ننتظر بشغف أن نراكم في الهند! إذا كان لديكم أي أسئلة عن كافة محتويات منتدى عام 
 forum@wagggs.orgاإللكتروني على العنوان: 
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