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الكشفية الوطنية يف مرحلة ما بعد الجائحة 

دعم التمكني الحقيقي للشباب

 ستيف كينت - مرشح اللجنة
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ملاذا التصويت لستيف كينت؟
 كرس ستيف الكثري من حياته للخدمة العامة. يف سن ال 19 ، أصبح

 نائب عمدة ماونت بريل ، وأصبح أصغر مسؤول منتخب يف تاريخ
املدينة. نتيجة

 لذلك ، اكتسب خربة كبرية يف العالقات الحكومية ، وتنمية األموال ، 
 وبناء الرشاكة. مؤخرًا ، ساعد يف تنفيذ "خطة النمو األقوى" للمنظمة

 العاملية للحركة الكشفية ، وشارك يف قيادة مجموعة عمل ملرشوع
 جمع التربعات. يشغل منصب النائب األول لرئيس قطاع كشافة انرت
 أمريكا وكمستشار فخري للمدير التنفيذي لالتحاد الربملاين الكشفي

.العاملي
 

 يف حياته املهنية ، قاد املنظامت العامة والخاصة وغري الهادفة للربح.
 تشمل أدواره العديدة كونه رائد أعامل ومنظم حمالت وعالقات

.حكومية واسرتاتيجي لتطوير األعامل
 

 كمتطوع ، ترأس ستيف املجالس الوطنية الثنني من أكرب املنظامت
 الشبابية يف كندا. يصفه الزمالء بأنه صاحب رؤية وحيوية وتعاونية.
 إنه محاور قوي وبناء فريق. واألهم من ذلك أنه يحب الناس. وهو

.يستمتع بكونه جزًءا من فرق عالية األداء وقيادة التغيري اإليجايب
 

 معرتف به عىل نطاق واسع كقائد خدوم ، يجند ستيف األشخاص
 املوهوبني وميّكنهم من تحقيق نتائج ملحوظة. إنه يزدهر يف بناء
 العالقات من خالل تطوير رشاكات قوية وذات مغزى مع جميع

 أصحاب املصلحة. عالوة عىل ذلك ، يركز عىل النتائج من خالل اتخاذ
.إجراءات استباقية وتفاعلية من خالل التعاون واملشاركة

الخربة الكشفية اإلقليمية والعاملية
)عضو والنائب األول لرئيس اللجنة الكشفية للبلدان األمريكية )2010-2016

)رئيس شبكة االتصاالت اإلقليمية للبلدان األمريكية )2013-2016 
)رئيس لجنة القرارات ، املؤمتر الكشفي السابع والعرشون للبلدان األمريكية )2018

  عضو مجلس األمناء والنائب الثاين للرئيس والنائب األول لرئيس مؤسسة
Interamerican Scout Foundation (2016 إىل الوقت الحارض(

)نائب رئيس مجلس اإلدارة ، الدورة الكشفية العاملية الرابعة عرشة 2013 )2011-2013
)رئيس الوفد الكندي ، املخيم الكشفي العاملي الثالث والعرشون 2015 )2012-2015
)رئيس الوفد الكندي ، املخيم الكشفي العاملي الرابع والعرشون 2019 )2016-2019

)عضو اللجنة التنفيذية واملستشار الفخري ، االتحاد الربملاين الكشفي العاملي )2016 إىل الوقت الحارض
)قائد مشارك ملجموعة العمل الخاصة مبرشوع جمع األموال للمنظمة العاملية للحركة الكشفية )2020-2021
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منو العضوية + متكني الشباب + التأثري العاملي
 

مساعدة الجمعيات الكشفية الوطنية عىل تطوير قدرة أكرب لتحقيق أهدافها
بأفضل الطرق املمكنة COVID التعايف وإعادة التطوير بعد 

قم بتطوير حركتنا من أجل مشاركة أكرب للشباب
تطوير أدوات للتعامل مع الصحة النفسية والتحديات االجتامعية

تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030
ترسيع التقدم املمتاز عىل املستوى العاملي

  تم ترشيحه من قبل جمعيتي الكشافة الكنديتان


