الوثيقة رقم ()3

الئحة تنظيم أعمال المؤتمر الكشفى العربى
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تقديم:
السيدات والسادة أعضاء المؤتمر الكشفى العربى الثامن والعشرون ،يسعدنى أن أقدم
لحضراتكم فيما يلى:

الئحة تنظيم أعمال المؤتمر الكشفى العربى
والتى نأمل من خالل اطالعكم عليها ودراسة محتواها أن نخرج بمؤتمر كشفى عربى
ناجح يسطر فى السجل الذهبى للمؤتمرات الكشفية العربية بمخرجاته العملية وتوافق
المشاركين فيه خصوصا وانه يعقد فى بسلطنة عمان ببيئتها الممكنة وجاهزية
منتسبيها.

تشتمل الالئحة على العناصر التالية:
(التعريف – األهداف -الشعار – الشارة – التشكيل – شروط المشاركة – االختصاصات
– التنظيم – الدعوة -اإلعداد – اللجنة التحضيرية – اللجان الفرعية – اجتماعات
المؤتمر – سير العمل بالمؤتمر الختام – التقرير – واجبات ومسئوليات كل من
األمانة العامة والجمعية المضيفة للمؤتمر).

وتفضلوا بقبول وافر التحية
األمين العام
مدير االقليم الكشفى العربى
د .عاطف عبد المجيد
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آلئحة تنظيم أعمال المؤتمر الكشفى العربى
مادة ( :)1التعريف:
المؤتمر هو السلطة العليا التى ترسم السياسة العامة للحركة الكشفية فى الوطن
العربى ،ويتكون من ممثلى الهيئات الكشفية األعضاء فى المنظمة الكشفية العربية.

مادة ( :)2أهداف المؤتمر:
 -2-1العمل على النهوض بالحركة الكشفية فى المنطقة العربية وتوجيهها نحو
تربية الكشافين تربية متكاملة ،وإعدادهم لكى يعملوا بإيمانهم وتضامنهم و
وحدة قلوبهم على بناء أمتهم العربية قوية عزيزة كريمة ،ويشاركوا فى تدعيم
السالم العالمى المبنى على العدالة والحق.
 -2-2العمل على تنسيق التعاون فيما بين الهيئات الكشفية العربية من جهة وفيما
بينها وبين الهيئات الكشفية فى البالد األجنبية من جهة أخرى ،محققا ً ألهدافة
وفق مبادئ المنظمة الكشفية العالمية مع المحافظة على أهداف األمة العربية
وتقاليدها العريقة.

مادة ( :)3شعار المؤتمر:
يكون للمؤتمر موضوع رئيس تقره اللجنة الكشفية العربية ،بعد استطالع رأى
الجمعيات ويتم اختيار شعار المؤتمر بما يعبر عن هذا الموضوع ،ويلحق به
موضوعات فرعية فنية ،وتعمل جميعها على تحقيق أهداف المؤتمر.

مادة ( :)4شارة المؤتمر:
يكون لكل مؤتمر شارة يتم اإلتفاق عليها بين الجمعية المضيفة واألمانة العامة
للمنظمة الكشفية العربية على أن يتم وضع هذه الشارة على جميع النشرات والوثائق
والمطبوعات التى تخص المؤتمر.
4

4

مادة ( :)5تشكيل المؤتمر:
يتكون المؤتمر من:
 -5-1الوفود الممثلة للهيئات الكشفية العربية األعضاء بالمنظمة فى حدود ستة
أعضاء على األكثر لكل هيئة معتمدين من هيئاتهم.
 -5-2أعضاء اللجنة الكشفية العربية دون أن يكون لهم حق التصويت.
 -5-3ممثل عن جامعة الدول العربية.
 -5-4ضيوف المؤتمر.

مادة ( :)6شروط المشاركة فى المؤتمر:
 -6-1يشترط فى عضو المؤتمر أن يكون من بين األعضاء العاملين فى الحركة
الكشفية وممن يتحملون مسئوليات قيادية فى هيئاتهم ولديه القدرة على
المساهمة اإليجابية فى أعمال المؤتمر على أن تتاح الفرصة للقيادات الشابة
للمساهمة دوريا ً فى أعمال المؤتمر.
 -6-2يجوز للجنة الكشفية العربية توجيه الدعوة للهيئات األعضاء للمشاركة بعدد
أقصاه ستة أشخاص كمراقبين فى المؤتمر.

مادة ( :)7اختصاصات المؤتمر:
 -7-1تحقيق األهداف المذكورة فى – البند ( -)2ووضع المشروعات الالزمة لذلك.
 -7-2إقرار تسجيل الهيئات الكشفية فى المنظمة الكشفية العربية أو تعليق تسجيلها
أو إلغائه (اختصصاص اللجنة الكشفية العالمية بالنسبة لالقليم الكشقى العربى).
 -7-3انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العربية.
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 -7-4اعتماد السياسة العامة للحركة الكشفية العربية.
 -7-5إقرار التقارير والحساب الختامى للجنة الكشفية العربية حتى السنة المالية التى
تسبق المؤتمر.
 -7-6تحديد قيمة اإلشتراك السنوى للهيئات األعضاء.
 -7-7تقرير ما يلزم بشأن االقتراحات التى تقدمها الهيئات الكشفية العربية أعضاء
المؤتمر للجنة الكشفية العربية قبل موعد المؤتمر بأربعة أشهر.
 -7-8تحديد مكان وزمان عقد األحداث الكشفية العربية القادمة.
 -7-9تعديل النظام األساسى للمنظمة.
 -7-10نقل مقر المنظمة بتوصية من اللجنة.

مادة ( :)8تنظيم المؤتمر:
 -8-1تقوم اللجنة الكشفية العربية بإعداد المؤتمر من حيث المواضيع والوثائق
وتحديد طرق العمل.
 -8-2تتولى األمانة العامة تقديم المساعدة الالزمة إلدارة المؤتمر المتمثلة فى الرئيس
ونائب الرئيس وأمين السر ومساعديه.
 -8-3تتولى الهيئة المضيفة تأمين اإلجراءات المتعلقة باالستقبال واالستضافة
والبرنامح االجتماعى وكذلك تأمين المرافق وأدوات العمل الضرورية لنجاح
المؤتمر.
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مادة ( :)9الدعوة للمؤتمر:
 -9-1ترسل األمانة العامة الدعوة لحضور المؤتمر قبل موعد انعقاده بسنة على
األقل على أن تؤكد الجمعية المضيفة هذه الدعوة قبل انعقاد المؤتمر بتسعة
أشهر أو اعتذارها عن عدم استضافة المؤتمر أو تعذر انعقاده فى بالدها
وتتولى اللجنة الكشفية العربية تحديد الموعد والمكان المناسبين.

 -9-2تقوم األمانة العامة باستطالع رأى الهيئات األعضاء فى مشروع جدول
األعمال قبل موعد المؤتمر بسنة وتعرض المقترحات على اللجنة الكشفية
العربية.
 -9-3يرسل جدول األعمال النهائى إلى الهيئات األعضاء قبل موعد المؤتمر بستة
أشهر.
 -9-4تتولى اللجنة الكشفية العربية وضع قائمة الشخصيات المدعوة لحضور
المؤتمر وتتفق فى شأنها مع الجمعية المضيفة التى تتولى توجيه الدعوة
لهذه الشخصيات باالشتراك مع اللجنة الكشفية العربية.

مادة ( :)10اإلعداد للمؤتمر:
 -10-1يقوم السيد األمين العام بزيارة الجمعية المضيفة للمؤتمر وذلك قبل تاريخ
عقد المؤتمر بسنة على األقل ،لالتفاق على اآلتى( :تاريخ المؤتمر /المكان/
ترتيبات اإلقامة /التغذية /رسم االشتراك /نوع العملة /ترتيبات استقبال الوفود/
العنوان الخاص بالجمعية المنظمة للمؤتمر /الرعاية الطبية /التأمين على أعضاء
المؤتمر /البرامج االجتماعية /رحالت /حفالت /استضافة /برامج زوجات األعضاء).
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 -10-2تقوم األمانة العامة بإعداد نشرة ترسل للهيئات الكشفية العربية متضمنة
البيانات السابقة قبل المؤتمر بعشرة شهور.
 -10-3تتولى اللجنة الكشفية العربية إعداد جدول األعمال المقترح.
 -10-4ترسل األمانة العامة جدول األعمال المقترح إلى الجمعيات الستطالع
الرأى وعرض اقتراحات الجمعيات على اللجنة الكشفية العربية.
 -10-5تقوم األمانة العامة باالستفسار من الهيئات األعضاء عن الموضوع
الرئيسى الذى سيعبر عنه شعار المؤتمر  ..ثم تعرض اقتراحات الهيئات
علىاللجنةالكشفيةالعربيةالتىتقرراختيارالموضوعالرئيسىوالموضوعات
الفنية.
 -10-6ترسل األمانة العامة هذه الموضوعات إلى الهيئات الكشفية العربية التى
تتولى تعميم نشرها على القادة والمتخصصين والخبراء إعداد الدراسات
الخاصة بها وإرسالها إلى األمانة العامة فى مدة ال تتجاوز ستة أشهر
قبل موعد انعقاد المؤتمر وذلك حتى تتمكن األمانة العامة من طباعة هذه
الدراسات بأسماء معديها وتوزيعها على الهيئات وأعضاء المؤتمر.
 -10-7تقوم الجمعية المضيفة باختيار مكان عقد المؤتمر بحيث تتوفر فيه النواحى
التالية:
 .أعدد ( )1قاعة كبيرة تتسع لعدد ( )300فرد على األقل ،ومزودة بالطاوالت
والمقاعد واألجهزة الحديثة لتقديم العروض خالل الجلسات العامة.
 .بعدد ( )8غرف لالجتماعات كالتالى :عدد ( )4غرف سعة كل منها عدد ()60
فردا ً الجتماعات اللجان المختلفة.
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•عدد ( )1غرفة تخصص الجتماعات اللجنة الكشفية العربية.
•عدد ( )1غرفة تخصص لألمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
•عدد ( )1غرفة تخصص لرئيس المؤتمر ونائبه وأمين السر ومساعديه.
 .جعدد ( )1صالة كبيرة للمعرض تجهز بالطاوالت وقوائم العرض المناسبة لعدد
الجمعيات المشتركة واألمانة العامة لعرض موادها االعالمية ..الخ.
 .دعدد ( )1صالة مجهزة لوقت الراحة وتناول المرطبات والمشروبات الساخنة ...
الخ.
 .هإمداد مكان المؤتمر بالتجهيزات التقنية الحديثة واجهزة العرض المالئمة
والشاشات الكفيلة بانجاح عروض المؤتمر و أنشطة الجمعيات. :
 .وتجهيز األدوات الخاصة بأعمال السكرتارية – أدوات كتابية (قرطاسية).

مادة ( :)11اللجنة التحضرية للمؤتمر:
تقوم الجمعية المضيفة للمؤتمر بتشكيل لجنة عامة لإلعداد من بين كبار الشخصيات
المسئولة لإلشراف العام على إعداد وتنظيم المؤتمر ،وتتولى هذه اللجنة تشكيل بعض
اللجان الفرعية من بين المتخصصين من قادة حركة الكشف ممن لديهم الخبرة فى
إعداد وتنظيم وإدارة التجمعات الكشفية الكبرى والمتخصصين فى طبيعة عمل كل لجنة
فرعية ،كما يمكن أن يستعان فى بعض هذه اللجان بالكشافين والجوالين والقيادات
الشبابية المتطوعة ..مع مراعاة أن تتعاون هذه اللجان مع أمانة سر المؤتمر بما
يضمن نجاح وتحقيق أهدافه ويتم تشكيل اللجان الفرعية على سبيل المثال كالتالى:
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 -11-1لجنة العالقات العامة:
اختصاصتها:
1 .1استقبال وتوديع الوفود المشاركة فى المؤتمر.
2.2تأكيد تذاكر العودة ألعضاء المؤتمر.
3.3تسليم التذكارات والشارات الخاصة بالمؤتمر.
4.4تنظيم الجوالت والبرامج السياحية واالجتماعية والحفالت لضيوف وأعضاء
المؤتمر.
5.5توفير مكان فى مقر المؤتمر يخصص فيه مساحات كافية لمعارض الوفود
المشاركة فى المؤتمر.
6.6تنظيم البرامج الخاصة بالزوجات والمرافقين آلعضاء المؤتمر مع دعوتهم فى
مختلف المراسم والحفالت العامة.
7.7تنظيم برامج االستضافة للوفود قبل وبعد المؤتمر.
8.8إعداد الدعوات التى ترسل للوفود والدعوات الخاصة بالحفالت التى ستقام أثناء
المؤتمر وحفالت االفتتاح وحفالت االستقبال وحفالت الختام.
 .........9.9الخ.
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 -11-2لجنة اإلعالم:
اختصاصاتها:
1.1إعداد نشرة بالبيانات التفصيلية للوفود وتشمل البيانات الضرورية عن المشاركة
واالستقبال ونظام تأشيرة الدخول...
2.2إعداد نشرات الدعاية للمؤتمر /الملصقات  /طبع الكتيبات /اتخاذ الترتيبات الالزمة
إلعداد طوابع بريد تذكارية.
3.3تنظيم االتصال بالقنوات الفضائية ووسائط االعالم المقروء والمسموع والمرئى
واالعالم االلكترونى وتزويدهم بأخبار المؤتمر.
4.4إعداد الخرائط السياحية لمقر المؤتمر والمدينة التى يقع بها ومناطق االستضافة
وتوزيعها على أعضاء المؤتمر.
5.5اتخاذ الترتيبات الالزمة لتسجيل وقائع المؤتمر بالصوت والصورة الرقمية
واألفالم.
 ..........6.6الخ.

 -11-3لجنة الشؤون المالية:
اختصاصاتها:
1.1وضع الميزانية الخاصة بالمؤتمر واإلشراف على كافة النواحى المالية به.
2.2مراجعة مستندات الصرف والمتطلبات المالية األخرى.
3.3توفير جميع التذكارات والشارات.
 .........4.4الخ.
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 -11-4لجنة الشؤون اإلدارية:
اختصاصاتها:
1.1إعداد وتجهيز المطبوعات واألدوات الخاصة بالمؤتمر.
2.2تنظيم مكافة أعمال السكرتارية من :فتح ملفات وحفظ الوارد والصادر وتسليمها
إلى أمانة سر المؤتمر بعد انتهائه.
3.3تنظيم كل األعمال اإلدارية لضمان حسن سر العمل.
 ..........4.4الخ.

 -11-5لجنة الخدمات:
اختصاصتها:
1.1توفير مركز لالستعالمات بمقر المؤتمر لتيسير إرشاد الوفود المشاركة وتسليم
وثائق ومطبوعات المؤتمر.
2.2توفير خدمات االتصاالت (هاتف /فاكس /إنترنت )..بمقر المؤتمر.
3.3تدبير وسائل النقل الالزمة الحتياجات المؤتمر من سيارات صغيرة وأتوبيسات نقل.

4.4توفير الخدمات المصرفية والطبية وأماكن لتأدية الشعائر الدينية مع تيسير
إقامتها فى أوقاتها.
 ..........5.5الخ.
ويمكن للهيئة المضيفة تشكيل أى لجان أخرى تراها ضرورية لحسن سير أعمال
المؤتمر.
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مادة ( :)12اجتماعات المؤتمر:
1.1ينعقد المؤتمر الكشفى العربى كل ثالث سنوات.
2.2يحضر اجتماعات المؤتمر بصفة مراقبين(:ممثلون عن اللجنة الكشفية العربية/
جامعة الدول العربية /ضيوف المؤتمر.
3.3يكون انعقاد المؤتمر صحيحا ًبحضور األغلبية المطلقة للهيئات الكشفية األعضاء
سواء فى الجلسات العادية أو االستثنائية.
4.4يقتصر التصويت فى المؤتمر على الهيئات الكشفية المسجلة فى األمانة العامة
والمسددة اللتزاماتها المالية حتى السنة التى ينعقد فيها المؤتمر ويعطى لكل
جمعية صوت واحد وتتخذ القرارات باألكثرية النسبية للمقترعين إال فى المواضع
التالية التى تتطلب موافقة ثلثى أعضاء المنظمة وهى :تعديل النظام األساسى/
نقل مقر األمانة العامة /تعديل قيمة االشتراك).
5.5يقوم المؤتمر فى جلسته التمهيدية بانتخاب رئيس ونائب له وأمين للسر
ومساعدين اثنين ألمين السر وذلك من مندوبى الهيئات الكشفية العربية
المشتركة فى المؤتمر وأعضاء اللجنة الكشفية العربية ويتولى رئيس اللجنة
الكشفية العربية رئاسة الجلسة التمهيدية حتى تتم عملية االنتخاب.
6.6يجوز للمراقبين االشتراك فى أعمال المؤتمر وال يحق لهم التصويت.
7.7يجوز الدعوة إلى عقد مؤتمر كشفى عربى استثنائى بنا ًء على قرار من اللجنة
الكشفية العربية باغلبية ثلثى أعضائها أو بطلب نصف الهيئات األعضاء على
األقل وتحدد اللجنة موعد المؤتمر ومكانه ثم توجه الدعوة مرفقة باألسباب
الموجبة قبل الموعد بشهر.
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مادة ( :)13سير العمل بالمؤتمر:
 -13-1لجنة اإلشراف على المؤتمر:
يتولى اإلشراف على سير العمل بالمؤتمر لجنة تتكون من :رئيس المؤتمر  /نائب
الرئيس /أمين السر /مساعدى أمين السر /األمين العام للمنظمة الكشفية العربية.

اختصاصات أعضاء اللجنة:
أ-رئيس المؤتمر :يتولى رئاسة جلسات المؤتمر وإدارة مناقشاته.
ب-نائب الرئيس :يقوم باختصاصات الرئيس أثناء غيابه.
ج-أمين السر:
•تسجيل محاضر الجلسات أوالً بأول بحيث يكون محضر كل جلسة سابقة معدا ً
للتالوة فى الجلسة التالية.
•تسليم أصول محاضر الجلسات /جميع أصول أوراق المؤتمر /أصول تقارير
اللجان /توصيات المؤتمر إلى األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.

 -13-2لجان المؤتمر:
تشكل مجموعتان أساسيتان من اللجان فى المؤتمر هما:

( )1مجموعة اللجان المختارة:
وتختص هذه اللجان بدراسة الموضوعات ذات األهمية الخاصة مثل:

أ-اللجان التخصصية:
ويختار رؤساء الوفود فى المؤتمر أعضائها من الفنيين والخبراء والمتخصصين فى
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مثل هذه الموضوعات التى يمكن أن تشمل (تعديالت النظام األساسى أو اللوائح أو
التقارير المالية والحسابات الختامية  ....الخ).

ب-لجنة فرز األصوات:
وتشكل من ثالثة أعضاء ويشترط أال يختار أكثر من عضو من جمعية كشفية واحدة
وأال يكون أحدهم من جمعية لها مرشحا ً فى االنتخابات.

ج-لجنة الصياغة:
وتشكل من بين أعضاء المؤتمر ذوى الخبرة والكفاءة فى هذا النوع من األعمال
ويرأسها أمين السر.

( )2مجموعة لجان الدراسة:
يختار كل عضو من أعضاء الوفود اللجنة التى يريد االنضمام إليها ،وينظم العمل بها
وفق التالى:
1.1

أن يكون لكل وفد من وفود المؤتمر من يمثله فى كل لجنة من هذه اللجان (ما

أمكن).
2.2تقوم كل لجنة باختيار رئيس ومقرر لها.
3.3تجتمع هذه اللجان لدراسة الموضوعات المعروضة عليها وتظل مجتمعة حتى
تنتهى من وضع تقاريرها وتقديمها إلى أمين سر المؤتمر.
4.4يجتمع مقررو لجان الدراسة لصياغة التقارير وتقديمها إلى أمانة سر المؤتمر.
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 -13-3نظام االقتراع:
1.1يكون التصويت على الموضوعات علنا برفع األيدى بواسطة رؤساء الوفود إال
إذا رأى رئيس المؤتمر غير ذلك.
2.2يكون التصويت سريا ً فى انتخابات أعضاء اللجنة الكشفية العربية ويفوز
الحائزون على أغلبية األصوات بالترتيب.
3.3يجوز للجمعيات المسددة الشتراكاتها السنوية ولم تسمح ظروفها بالمشاركة
فى المؤتمر تفويض إحدى الجمعيات الكشفية العربية للتصويت نيابة عنها أثناء
المؤتمر وال يحق ألية جمعية كشفية أن تحصل على أكثر من تفويض واحد.

مادة ( )14تقرير المؤتمر:
1.1تقوم الجمعية المضيفة بتسليم األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية تقريرا ً
كامالً وشامالً لجميع إجراءات المؤتمر والبرامج والوثائق والمطبوعات والصور
وعناوين وأسماء المشتركين فور انتهاء المؤتمر.
2.2تقوم األمانة العامة بإعداد تقرير عام عن فعاليات المؤتمر ونشره على الهيئات
الكشفيةالعربية.

مادة ( )15متابعة قرارات وتوصيات المؤتمر:
تتولى اللجنة الكشفية العربية دراسة القرارات والتوصيات ووضع الخطوات التنفيذية
الالزمة لها.
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أدوار ومسؤوليات كل من األمانة العامة والجمعية المضيفة للمؤتمر

أو ً
ال :دور األمانة العامة
1.1المعاونة فى اختيار المكان المالئم لعقد المؤتمر.
2.2إصدار الدعوة وتشجيع الجمعيات على المشاركة بعد استالم الموافقة الرسمية
على استضافة المؤتمر من الجمعية المضيفة.
3.3المعاونة والتنسيق حول نواحى البروتوكول والمراسم فيما يخص حفلى االفتتاح
والختام ومشاركة القيادات الكشفية العربية والعالمية.
4.4تقديم المعاونة الفنية فى مجاالت التنظيم واإلعداد.
5.5معاونة إدارة المؤتمر فى تسيير أعماله.
6.6إعداد وإصدار التقرير النهائى للمؤتمر.
(باإلضافة إلى ما سبق ذكره تفصيالً فى بنود هذه الالئحة ويتعلق باألمانة العامة
للمنظمة الكشفية العربية).

ثاني ًا :دور الجمعية المسضيفة:

1.1إبالغ األمانة العامة بالموافقة الرسمية على استضافة المؤتمر.
2.2إصدار الدعوة لحضور المؤتمر للجمعيات.
3.3تشكيل اللجان ووضع الهياكل التى ستنظم المؤتمر وتحديد اختصاصات كل لجنة.
4.4اختيار شعار المؤتمر باالتفاق مع األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية.
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5.5تصميم شارة المؤتمر على أن تتضمن ما يدل على موضوع المؤتمر الرئيس
والمنظمة الكشفية العربية.
6.6تحديد رسم االشتراك بالتشاور مع األمانة العامة والوضع فى االعتبار حصة
المنظمة الكشفية العربية الـ ( )%25وفقا ً لالئحة التنظيمية.
7.7إعداد برنامج المؤتمر بالتشاور مع األمانة العامة بحيث يتضمن ما يحقق أهداف
المؤتمر والزيارات واللقاءات الرسمية والبرنامج االجتماعى.
8.8إصدار النشرات والمطبوعات الالزمة ألعمال المؤتمر.
9.9المعاونة فى استخراج تأشرات الدخول للوفود المشاركة.
1010استقبال وتوديع المشاركين وضيوف المؤتمر.
(باإلضافة إلى ما سبق ذكره تفصيالً فى كل بند من بنود هذه الالئحة ويتعلق بالهيئة
المضيفة).
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