
قواعد إجراءات املؤمتر الكشفي العريب 
التاسع والعشرون 

الوثيقة رقم )1(
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السيدات والسادة، القائدات والقادة 

املشاركون واملشاركات يف املؤمتر الكشفي العريب التاسع والعرشون
       

          السالم عليكم ورحمة الله وبركاته

يسعدين أن ارفق طية الوثيقة رقم )1(:

        قواعــد اجــراءات املؤمتــر الكشــفي العــريب التاســع والعــرشون والتــي تتضمــن: ) املوعــد  

واملــكان / املوضــوع الرئيــس / جــدول األعــال / النشــأة التاريخيــة / التعريــف/ أهــداف املؤمتــر 

الكشــفي العــريب / تشــكيل املؤمتــر / اجتاعــات املؤمتــر الكشــفي العــريب / الدعــوة للمؤمتــر 

ــاركة  ــراع / رشوط املش ــة االق ــة / طريق ــفية العربي ــة الكش ــن اللجن ــر / تكوي ــم املؤمت / تنظي

ــة الحصــول عــى املعلومــات خــالل  يف املؤمتــر / ســر العمــل باملؤمتــر / لجــان املؤمتــر / كيفي

املؤمتــر/ دور كل مــن األمانــة العامــة والجمعيــة املســتضيفة للمؤمتــر للتفضــل بكريــم االطــالع.

ــق املؤمتــر والخــروج مبــا  ــراء نقــاش وثائ          شــاكرين صــادق تعاونكــم ومســاهمتكم يف اث

ــة الحركــة الكشــفية يف الوطــن العــريب بصفــة خاصــة والعــامل اجمــع. يعــزز قــدرة وجاهزي

          وتفضلوا بقبول وافر تحيايت وتقديري

  

                                              د. عاطف عبد املجيد عبد الرحمن
                                            األمني العام للمنظمة الكشفية العربية

                                          املدير االقليمي للمنظمة الكشفية العاملية   
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املوعد املؤمتر: خالل الفرة من 6 – 12 سبتمرب 2019.

مكان املؤمتر: فندق مارتيم جويل فيل برشم الشيخ ـ مرص

شعار املؤمتر:   تنمية واستدامة

املوضــوع الرئيــس للمؤمتــر: مســاهمة الكشــفية يف تحقيــق أهــداف التنميــة 
املســتدامة وغاياتهــا

جدول األعال:

ــفية 	  ــطة الكش ــى لألنش ــج الزمن ــة والربنام ــة العام ــازات الخط ــر إنج ــاد تقري اعت

العربيــة لألعــوام )2016/ 2018(.

ــوام )2016/ 	  ــة لألع ــفية العربي ــة الكش ــة الحرك ــراتيجية تنمي ــازات اس ــرار إنج إق

.)2018

دراسة املوضوع الرئيس للمؤمتر.	 

اعتــاد التقريــر املــايل والحســابات الختاميــة لــكل مــن )األمانــة العامــة/ اإلقليــم 	 

ــوي(  ــرب الكشــفي الرب ــدويل بالقاهــرة / املخت ــز الكشــفي العــريب ال العــريب/ املرك

ــوام )2016/ 2018(. لألع

ــفية 	  ــة الكش ــة الحرك ــراتيجية تنمي ــى الس ــج الزمن ــة والربنام ــة العام ــرار الخط إق

لألعــوام )2021، 2022، 2023(.

تحديد أماكن وأزمنة األحداث الكشفية العربية القادمة حتى عام 2023.	 

إقرار تقرير الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفي العريب.	 

انتخابات اللجنة الكشفية العربية.	 

عروض األحداث الكشفية العربية والدولية الكربى القادمة.	 

تسليم قالدة الكشاف العريب ووسام الهدهد للتميز الكشفي.	 

ما يستجد من أعال.	 
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خلفية تاريخية:
ــذي دعــا  ــم الكشــفي العــريب ال ــاء املخي     نشــأت فكــرة عقــد املؤمتــر الكشــفي أثن
ــرات  ــم املؤمت ــواة األوىل لتنظي ــع الن ــم وض ــث ت ــام 1938 حي ــورية ع ــاف س ــه كش ل
ــة  ــني أعضــاء الحرك ــط األخــوة ب ــم رواب ــدف تدعي ــة به ــات الكشــفية العربي واملخي

ــة. ــالد العربي ــفية يف الب الكش
      حيــث حــرص الــرواد األوائــل عــى اعــداد مــرشوع لعقــد املؤمتــرات واملخيــات 
الكشــفية العربيــة كل ســنتني بإحــدى البلــدان العربيــة، بهــدف إتاحــة الفرصــة للقــادة 
ــقائهم يف  ــاء بأش ــر وااللتق ــريب الكب ــم الع ــى وطنه ــرف ع ــرب للتع ــافني الع والكش
العروبــة ولتبــادل األفــكار والــرؤى مبــا يســاعد عــى توثيــق أوارص األخــوة والصداقــة.    
ــذي  ــرشوع ال ــذا امل ــة به ــدول العربي ــة ال ــة لجامع ــة العام ــت األمان ــد رحب        وق
تــم عرضــه يف اجتــاع مجلــس جامعــة الــدول العربيــة )مــارس 1954( حيــث تقــرر 

ــذه.  ــة للمســاعدة يف تنفي ــة مالي ــص إعان ــه وتخصي ــة علي املوافق
        وعــى الفــور تــم إقامــة أول مؤمتــر وأول مخيــم كشــفي بالزبــداين )ســوريا( يف 
صيــف عــام 1954 ويف ذلــك املؤمتــر تــم وضــع النــواة األوىل لتشــكيل اللجنــة الكشــفية 
العربيــة. ثــم أقيــم املؤمتــر واملخيــم الكشــفي الثــاين يف )أيب قــر( مبــرص صيــف عــام 
1956, وتــم يف ذلــك املؤمتــر إعــادة تشــكيل اللجنــة الكشــفية العربيــة وإنشــاء املكتب 

الكشــفي العــريب الــذي أضحــي املنظمــة الكشــفية العربيــة.

معلومات عامة عن املؤمتر الكشفي العريب:

تعريف املؤمتر الكشفي العريب:
حســب املــادة الثامنــة مــن دســتور اإلقليم الكشــفي العــريب لســنة 2016: هو الســلطة 

الحاكمــة للحركــة الكشــفية يف االقليــم العريب. 

أهداف املؤمتر الكشفي العريب:
ــو . 1 ــا نح ــة وتوجيهه ــة العربي ــفية يف املنطق ــة الكش ــوض بالحرك ــى النه ــل ع العم

ــم  ــم وتضامنه ــوا بإميانه ــي يعمل ــة وإعدادهــم ل ــة متكامل ــة الكشــافني تربي تربي
ــة كرميــة ويشــاركوا يف  ــزة قوي ــة العزي ــاء أمتهــم العربي ووحــدة قلوبهــم عــى بن

ــة والحــق. ــى عــى العدال ــي املبن ــم الســالم العامل تدعي
ــة مــن جهــة . 2 ــات الكشــفية العربي ــني الهيئ ــا ب العمــل عــى تنســيق التعــاون في

وفيــا بينهــا وبــني الهيئــات الكشــفية يف البــالد األجنبيــة مــن جهــة أخــرى يف إطــار 
العمــل عــى تحقيــق أهدافهــا ومتســكها مببــادئ املنظمــة الكشــفية العامليــة مــع 

املحافظــة عــى أهــداف األمــة العربيــة وتقاليدهــا العريقــة.
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تكوين املؤمتر الكشفي العريب:
يتكون املؤمتر من:

ــم . 1 ــن هيئاته ــن م ــاء معتمدي ــة األعض ــفية العربي ــات الكش ــة للهيئ ــود املمثل الوف
ــة. ــكل هيئ بحــد أقــي ســتة أعضــاء ل

يجوز توجيه الدعوة ملشاركة مراقبني من كل هيئة باملؤمتر.. 2
يحــر اجتاعــات املؤمتــر بصفــة مراقبــني دون ان يكــون لهــم حــق التصويــت كل . 3

: من
رئيس وأعضاء اللجنة الكشفية العربية.	 
ممثل عن جامعة الدول العربية.	 
ضيوف املؤمتر.	 

اختصاصات املؤمتر الكشفي العريب:
تحقيق أهداف االقليم.. 1
انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العربية.. 2
اعتاد السياسة العامة للحركة يف الوطن العريب.. 3
اعتــاد التقاريــر التــي تقدمهــا اللجنــة والحســابات املاليــة الختاميــة حتــى نهايــة . 4

الســنة املاليــة التــي تســبق املؤمتــر.
تحديد قيمة االشراك اإلقليمية السنوية للهيئات األعضاء. . 5
تحديد مكان وزمان عقد املؤمترات واملخيات واالحداث الكشفية العربية.. 6
تعديل النظام األسايس لإلقليم.. 7

اجتاعات املؤمتر الكشفي العريب: 
ينعقد املؤمتر الكشفي العريب بصفة عادية كل ثالث سنوات.. 1
يكــون انعقــاد املؤمتــر قانونيــا يف املؤمتــرات العاديــة واالســتثنائية بحضــور األغلبيــة . 2

املطلقــة للهيئــات االعضــاء.
ــة . 3 ــدي املنظم ــراكاتها ل ــددة الش ــاء املس ــات األعض ــى الهيئ ــت ع ــرص التصوي يقت

العامليــة للحركــة الكشــفية واالقليــم حتــى الســنة املاليــة التــي ينعقــد فيهــا املؤمتر. 
االعفــاء او تأجيــل االلتزامــات مــن الرســوم اإلقليميــة يتــم فقــط مبوافقــة مســبقة 
مــن اللجنــة اإلقليميــة. االعفــاء او تأجيــل االلتزامــات مــن الرســوم العامليــة يتــم 

وفــق املــادة الحاديــة عــرش مــن دســتور املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية.
يكــون لــكل هيئــة صــوت واحد وتتخــذ القــرارات باألكرثيــة النســبية اال يف املواضيع . 4

التــي تتطلــب موافقــة ثلثي األعضــاء وهي:
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تعديل النظام األسايس. أ - 
تعديل قيمة االشراكات السنوية اإلقليمية. ب - 

ــاً . 5 ــه وأمين ــاً ل ــة بانتخــاب رئيــس للمؤمتــر ونائب يقــوم املؤمتــر يف جلســته التمهيدي
ــفية  ــات الكش ــدويب الهيئ ــن من ــك م ــر، وذل ــني ال ــني ألم ــاعدين أثن ــر ومس لل

ــة. ــفية االقليمي ــة الكش ــاء اللجن ــر وأعض ــركة يف املؤمت ــة املش العربي
ــم . 6 ــى تت ــة حت ــة رئاســة الجلســة التمهيدي ــة الكشــفية العربي ــس اللجن ــوىل رئي يت

ــاب. ــة االنتخ عملي
يجــوز الدعــوة إىل عقــد مؤمتــر اســتثنايئ بنــاء عــى قــرار مــن اللجنــة بأغلبيــة ثلثــي . 7

أعضائهــا أو بطلــب نصــف الهيئــات األعضــاء عــى األقــل وتحــدد اللجنــة موعــد 
ــد  ــل املوع ــة قب ــباب املوجب ــا األس ــاً به ــوة مرفق ــم توجــه الدع ــه ث ــر ومكان املؤمت

بشــهر.

الدعوة للمؤمتر:
ــر . 1 ــد املؤمت ــل موع ــريب قب ــفي الع ــر الكش ــور املؤمت ــوة لحض ــب الدع ــل ااملكت يرس

ــل  ــة املضيفــة للمؤمتــر هــذه الدعــوة قب بســنة عــى األقــل، عــى أن تؤكــد الهيئ
انعقــاد املؤمتــر بتســعة أشــهر عــى األقــل أو اعتذارهــا عــن اســتضافته أو تعــذر 
ــان  ــكان والزم ــد امل ــة تحدي ــفية العربي ــة الكش ــوىل اللجن ــا وتت ــاده يف بالده انعق

ــبني. املناس
يقــوم املكتــب باســتطالع رأى الهيئــات األعضــاء يف مــرشوع جــدول األعــال قبــل . 2

موعــد املؤمتــر بســتة أشــهر وتعــرض املقرحــات عــى اللجنــة الكشــفية العربيــة.
ــاب . 3 ــام والحس ــر الع ــة والتقري ــرشوع الخط ــايئ، وم ــال النه ــدول األع ــل ج يرس

ــهر. ــة أش ــر بثالث ــد املؤمت ــل موع ــاء قب ــات األعض ــي إىل الهيئ الختام
ــور . 4 ــوة لحض ــخصيات املدع ــة الش ــع قامئ ــة وض ــفية العربي ــة الكش ــوىل اللجن تت

املؤمتــر، وتتفــق يف شــأنها مــع الهيئــة املضيفــة التــي تتــوىل توجيــه الدعــوة لهــذه 
ــة. ــة الكشــفية العربي ــع اللجن الشــخصيات باالشــراك م

تنظيم املؤمتر:
ــد . 1 ــق وتحدي ــع والوثائ ــة بإعــداد املؤمتــر مــن حيــث املواضي ــة العربي تقــوم اللجن

طــرق العمــل.
يتــويل املكتــب تقديــم املســاعدة الالزمــة إلدارة املؤمتــر، املتمثلــة يف رئيــس ونائــب . 2

الرئيــس وأمــني الــر ومســاعديه.
تتــوىل الهيئــة املضيفــة تأمــني اإلجــراءات املتعلقة باالســتقبال واالســتضافة والربنامج . 3

االجتاعــي وكذلــك تأمــني املرافــق وأدوات العمــل الرورية لنجــاح املؤمتر.
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تكوين اللجنة الكشفية العربية:
يتم انتخاب األعضاء السبعة املكونني للجنة الكشفية العربية وفقاً لاليت:. 1
ثالثــة أعضــاء مــن الهيئــات الكشــفية العربية )األردن, الســودان, ســوريا, فلســطني, . 2

العــراق, لبنــان, مــرص, اليمن(.
عضــوان أثنــان مــن الهيئــات الكشــفية العربيــة )اإلمــارات, البحريــن, الســعودية, . 3

قطــر, الكويــت, ســلطنة عــان(.
عضــوان أثنــان مــن الهيئــات الكشــفية العربيــة )تونــس, الجزائــر, ليبيــا, املغــرب, . 4

موريتانيــا(.

الرشوط الواجب توافرها يف املرشح لعضوية اللجنة:
يجب أن يتوافر يف املرشح لعضوية اللجنة الرشوط التالية:

أن يتم الرشيح عن طريق جمعيته الكشفية.. 1
أن تكون جمعيته مسددة الشراكاتها السنوية.. 2
أن يكون ذا خربة كشفية ومارس القيادة عى املستوى الوطني لفرة كافية.. 3

طريقة االقراع:
تتم طريقة االقراع وفقاً للتايل:

يكــون التصويــت عــى املوضوعــات علنــاً برفــع األيــدي بواســطة رؤســاء الوفــود إال . 1
رأى املؤمتــر غــر ذلــك.

ــوز . 2 ــة ويف ــفية العربي ــة الكش ــاء اللجن ــات أعض ــاً يف انتخاب ــت رسي ــون التصوي يك
ــب. ــوات بالرتي ــة األص ــى أغلبي ــزون ع الحائ

يجــوز للجمعيــات املســددة الشــراكاتها الســنوية ومل تســمح ظروفهــا باملشــاركة يف . 3
املؤمتــر تفويــض إحــدى الجمعيــات الكشــفية العربيــة للتصويــت نيابــة عنهــا أثنــاء 
املؤمتــر وال يحــق أليــة جمعيــة كشــفية أن تحصــل عــى أكــرث مــن تفويــض واحــد.

رشوط املشاركة يف املؤمتر:
تتم املشاركة يف املؤمتر وفقاً للتايل:

يشــرط يف عضــو املؤمتــر أن يكــون مــن بــني األعضــاء العاملــني يف الحركــة الكشــفية . 1
ومــن لهــم مســؤوليات قياديــة يف هيئاتهــم ولديــه القدرة عــى املســاهمة اإليجابية 
يف أعــال املؤمتــر عــى أن تتــاح الفرصــة للقيــادات الشــابة للمســاهمة يف أشــغال 

املؤمتر.
ــاركة . 2 ــاء للمش ــات األعض ــوة للهيئ ــه الدع ــة توجي ــفية العربي ــة الكش ــوز للجن يج

ــر. ــني يف املؤمت ــخاص كمراقب ــتة أش ــاه س ــدد أقص بع
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سر العمل باملؤمتر:
يتم تسير العمل باملؤمتر وفقاً للتايل:

1- لجنة االرشاف عى املؤمتر:
تتــوىل اإلرشاف عــى ســر العمــل باملؤمتــر لجنــة تتكــون مــن )رئيــس املؤمتــر، نائب 	 

ــفية  ــة الكش ــام للمنظم ــني الع ــر، األم ــني ال ــاعدي أم ــر، مس ــني ال ــس، أم الرئي
العربيــة(.

اختصاصات أعضاء اللجنة:
نائب رئيس املؤمتر: يقوم باختصاصات الرئيس أثناء غيابه.	 
أمني الر: 	 

تســجيل محــارض الجلســات أوالً بــأول بحيــث يكــون محر كل جلســة ســابقة 	 
معــداً للتــالوة يف الجلســة التالية.

تســليم أصــول محــارض الجلســات، جميــع أصــول أوراق املؤمتــر، أصــول تقاريــر 	 
اللجــان، توصيــات املؤمتــر إىل األمانــة العامــة للمنظمــة الكشــفية العربيــة.

2- لجان املؤمتر: شكل مجموعتان أساسيتان من اللجان يف املؤمتر ها:
)أ(   اللجان املتخصصة:

وهــي التــي تــدرس موضوعــات محــددة تحــال لهــا مــن قبــل املؤمتــر ملزيــد مــن 
ــا  ــود يف املؤمتــر أعضائه ــار رؤســاء الوف ــا باملؤمتــر، ويخت التعمــق لتعــرض نتائجه
ــي ميكــن أن  ــل هــذه املوضوعــات الت ــني والخــرباء واملتخصصــني يف مث مــن الفني
ــابات  ــة والحس ــر املالي ــح أو التقاري ــايس أو اللوائ ــام األس ــل النظ ــمل )تعدي تش

ــخ(. ــة.. ال الختامي

)ب(   اللجان االجرائية:
1. لجنة فرز األصوات:

ــة  ــن جمعي ــن عضــو م ــرث م ــار أك ــة أعضــاء ويشــرط أال يخت ــن ثالث وتشــكل م
ــفية  ــة الكش ــات اللجن ــحاً يف انتخاب ــم مرش ــون أحده ــدة وأال يك ــفية واح كش

ــة. العربي
2. لجنة الصياغة:

ــن  ــوع م ــذا الن ــاءة يف ه ــربة والكف ــر ذوي الخ ــاء املؤمت ــني أعض ــن ب ــكل م وتش
ــر. ــني ال ــها أم ــال ويرأس االع

3. لجنة القرارات:
وتشــكلها اللجنــة الكشــفية العربيــة مــن بــني أعضــاء املؤمتــر ذوي الخــربة 
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والكفــاءة وتختــص بجمــع التوصيــات ومشــاريع القــرارات مــن الجمعيــات 
ــوم  ــر الي ــد ظه ــن بع ــة م ــاعة الثاني ــاه الس ــد أقص ــة يف موع ــفية العربي الكش
الثالــث للمؤمتــر.  وتعمــل عــى إعــادة صياغــة التوصيــات ومشــاريع القــرارات 

ــاذ. ــة لإلنف ــون قابل ــا لتك ــع مقدميه ــيق م ــتور بالتنس ــة بالدس ــر املتعلق غ

كيفية الحصول عى املعلومات خالل املؤمتر:
تتــوىل األمانــة العامــة للمنظمة الكشــفية العربيــة أوالً بــأول تزويد الوفود باإلرشــادات 

واالعالنــات وبجميــع األخبــار والبيانــات ومواعيد اجتاعــات اللجان وأماكنهــا ... الخ.
هــذا باإلضافــة إىل تخصيــص موقــع توضــع بــه جميــع أوراق ووثائــق املؤمتــر، ويجــب 

عــى املشــركني الحصــول عــى املعلومــات مــن املوقــع ومتابعــة االعالنــات.
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واجبات ومسؤوليات كل من األمانة العامة والجمعية املستضيفة للمؤمتر:
1: دور األمانة العامة:

املعاونة يف اختيار املكان املالئم لعقد املؤمتر.. 1
ــة . 2 ــتالم املوافق ــد اس ــاركة بع ــى املش ــات ع ــجيع الجمعي ــوة وتش ــدار الدع إص

ــة. ــة املضيف ــن الجمعي ــر م ــتضافة املؤمت ــى اس ــمية ع الرس
ــي . 3 ــص حف ــا يخ ــم في ــول واملراس ــي الربوتوك ــول نواح ــيق ح ــة والتنس املعاون

االفتتــاح والختــام ومشــاركة القيــادات الكشــفية العربيــة والعامليــة والشــخصيات 
ــة. ــات واملنظــات ذات العالق ــة ومســؤويل الهيئ العام

تقديم املعاونة الفنية يف مجاالت التنظيم واإلعداد.. 4
معاونة إدارة املؤمتر يف تسير أعاله.. 5
إعداد وإصدار التقرير النهايئ للمؤمتر.. 6
باإلضافــة إىل مــا ســبق ذكــره تفصيــالً يف هــذه الوثيقــة ويتعلــق باألمانــة العامــة . 7

للمنظمــة الكشــفية العربيــة/ مركــز الدعــم الكشــفي العــريب.

2: دور الجمعية املستضيفة:
إبالغ األمانة العامة باملوافقة الرسمية عى استضافة املؤمتر.. 1
إصدار الدعوة لحضور املؤمتر للجمعيات.. 2
توفر القاعات واملعينات اللوجستية املتعلقة باملؤمتر.. 3
تشــكيل اللجــان الوطنيــة ووضــع الهيــاكل التــي ســتنظم دعــم املؤمتــر وتحديــد . 4

اختصاصــات كل لجنــة.
اختيار شعار املؤمتر باالتفاق مع األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.. 5
تحديــد رســم االشــراك بالتشــاور مــع األمانــة العامــة والوضــع يف االعتبــار حصــة . 6

املنظمــة الكشــفية العربيــة الـــ)25%( وفقــاً لالئحــة التنظيمية.
إعــداد برنامــج املؤمتــر املصاحــب بالتشــاور مــع األمانــة العامــة بحيــث يتضمــن . 7

مــا يحقــق أهــداف املؤمتــر والزيــارات واللقــاءات الرســمية والربنامــج االجتاعــي.
إصدار النرشات واملطبوعات الالزمة ألعال املؤمتر.. 8
املعاونة يف استصدار تأشرات الدخول للوفود املشاركة.. 9

استقبال وتوديع املشاركني وضيوف املؤمتر.. 10
ــة . 11 ــذه الوثيق ــود ه ــن بن ــد م ــالً يف كل بن ــره تفصي ــبق ذك ــا س ــة اىل م باإلضاف

ويتعلــق بالجمعيــة املضيفــة.
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