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معلومات حول المؤتمر 
الكشفى العربى الـ 28

الوثيقة رقم )1(
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تقديم:

السيدات والسادة اعضاء المؤتمر الكشفى العربى الثامن والعشرون، يسعدنى 
أن ارفق طية لحضراتكم الوثيقة رقم )1( :

معلومات حول المؤتمر الكشفى العربى الـ 28
والتى تتضمن: ) الموعد  والمكان / الموضوع الرئيسى / جدول األعمال / 

التعريف / النشأة التاريخية / أهداف المؤتمر الكشفى العربى / تشكيل المؤتمر 
/ اجتماعات المؤتمر الكشفى العربى / الدعوة للمؤتمر / تنظيم المؤتمر / تكوين 
اللجنة الكشفية العربية / طريقة االقتراع / شروط المشاركة فى المؤتمر / سير 
العمل بالمؤتمر / لجان المؤتمر / كيفية الحصول على المعلومات خالل المؤتمر 
/ الموضوعات التى تم دراستها فى المؤتمرات الكشفية العربية السابقة/ دور 

كل من األمانة العامة والجمعية المستضيفة للمؤتمر للتفضل باالطالع.

شاكرين صادق تعاونكم
وتفضلوا بقبول وافر تحياتي وتقديري

                    األمين العام
                              مدير اإلقليم الكشفى العربى

                             د. عاطف عبد المجيد
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أواًل بيانات المؤتمر الكشفى العربى الـ 28
موعد المؤتمر: خالل الفترة من 5 – 10 نوفمبر 2016.

الدولة المستضيفة للمؤتمر: سلطنة عمان بالتعاون مع اإلقليم الكشفي 
العربي/ المنظمة الكشفية العربية.

مكان المؤتمر: فندق قصر البستان - مسقط، سلطنة عمان .
شعار المؤتمر :الكشفية واالرتقاء بالبيئة.

الموضوع الرئيس للمؤتمر: مساهمة الحركة الكشفية في االرتقاء بالبيئة 
وصون الطبيعة.

أهداف المؤتمر:
بالبيئة 	  باالرتقاء  المساهمة  في  العربية  الكشفية  المنظمة  أهداف  تحقيق 

وصون الطبيعة.
اعتماد التقارير والحسابات المالية الختامية حتى نهاية السنة المالية التي 	 

تسبق المؤتمر.
استكمال انتخاب أعضاء اللجنة الكشفية العربية.	 
اعتماد استراتيجية تنمية الحركة الكشفية لألعوام )2017-2020(.	 

جدول األعمال:
اكتوبر 	   /2013 مايو  من  للفترة  العامة  االمانة  انجازات  حصاد  إعتماد 

.2016
 	 2017( للثالثية  العربية  الكشفية  الحركة  تنمية  إستراتيجية  إقرار 

.)2020
دراسة الموضوع الرئيس للمؤتمر.	 
اعتماد التقرير المالى والحسابات الختامية لكل من ) األمانة العامة/ اإلقليم 	 
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العربى/ المركز الكشفي العربى الدولى بالقاهرة / المختبر الكشفى التربوى/ 
بيت الكشافة العرب( ألعوام 2013/ 2014/ 2015.

تحديد أماكن وأزمنة األحداث الكشفية العربية القادمة حتى عام 2020	 
إقرار تقرير الهيئة العليا لصندوق التمويل الكشفى العربى.	 
أستكمال انتخابات اللجنة الكشفية العربية.	 
عروض األحداث الكشفية العربية والدولية الكبرى القادمة.	 
تسليم قالدة الكشاف العربى.	 
تسليم وسام الهدهد للتميز الكشفى.	 
ما يستجد من أعمال .	 

 ثانيًا: ماهية المؤتمر الكشفى العربى
النشأة التاريخية للمؤتمرات الكشفية العربية:

العربى   الكشفى  المخيم  أثناء  العربية  الكشفية  المؤتمرات  عقد  فكرة  نشأت 
الذى نظمه كشاف سورية عام  1938 حيث حرص الرواد األوائل على اعداد 
مشروع لعقد المؤتمرات والمخيمات الكشفية العربية كل سنتين بإحدى البلدان 
العربية بهدف دعم روابط األخوة بين أعضاء الحركة الكشفية فى البالد العربية 
الكبير  العربى  وطنهم  على  للتعرف  العرب  والكشافين  للقادة  الفرصة  وإتاحة 
وااللتقاء باخوانهم فى العروبة ولتبادل األفكار والرؤى بما يساعد على توثيق 

أواصر األخوة والصداقة.
وقد رحبت األمانة العامة لجامعة الدول العربية بهذا المشروع الذى تم عرضه 
الموافقة  العربية )مارس 1954( حيث تقرر  الدول  اجتماع مجلس جامعة  فى 
أصلت  التى  العربية  الكشفية  المخيمات  تنظيم  الئحة  المجلس  من  عليه وصدر 
للمؤسسية الكشفية وإنبثق من بين طياتها وبنودها التجمعات الكبرى، المؤتمرات 
الكشفية واللجنة الكشفية العربية وتم تخصيص إعانة مالية للمساعدة فى التنفيذ. 
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عام  أغسطس  فى  )سوريا(  بالزبدانى  كشفى  مخيم  أول  إقامة  تم  الفور  وعلى 
1954 وأول مؤتمر والذى به تم وضع النواة لتشكيل اللجنة الكشفية العربية.

الثانى فى )أبى قير( بمصر صيف  ثم أقيم المؤتمر والمخيم الكشفى العربى 
المكتب  وإنشاء  العربية  الكشفية  اللجنة  تشكيل  إعادة  فيه  وتم   ,1956 عام 
الكشفى العربى الذى أصبح آلحقاً المنظمة الكشفية العربية. وتوالى بعد ذلك عقد 

المؤتمرات والمخيمات الكشفية العربية منذ ذلك الحين دون توقف.

دستورية المؤتمرات الكشفية العربية
جاء فى الفصل الثالث من دستور المنظمة الكشفية العربية: 

المادة )11( تعريف المؤتمر :
المؤتمر هو السلطة العليا للحركة الكشفية في الوطن العربي. 

المادة )12( تكوين المؤتمر :
يتكون المؤتمر من:

ستة . 1 أقصي  بحد  هيئاتهم  من  معتمدين  األعضاء  للهيئات  الممثلة  الوفود 
أعضاء لكل هيئة.

يجوز توجيه الدعوة لمشاركة مراقبين من كل هيئة في المؤتمر.. 2
يحضر اجتماعات المؤتمر بصفة مراقبين دون أن يكون لهم حق . 3

التصويت كل من :
رئيس وأعضاء اللجنة. أ - 

ممثل عن جامعة الدول العربية. ب - 
 ج- ضيوف المؤتمر.
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المادة )13( اختصاصات المؤتمر:
تحقيق أهداف المنظمة.. 1
قبول العضوية بالمنظمة أو تعليق العضوية أو إلغائها.. 2
انتخاب اللجنة.. 3
اعتماد السياسة العامة للحركة في الوطن العربي.. 4
اعتماد التقارير التي تقدمها االمانة واللجنة والحسابات المالية الختامية حتي . 5

نهاية السنة المالية التي تسبق المؤتمر.
تحديد قيمة االشتراك االقليمى السنوي للهيئات األعضاء.. 6
تحديد مكان وزمان عقد المؤتمرات والمخيمات واألحداث الكشفية العربية.. 7
تعديل النظام األساسي للمنظمة.. 8
نقل مقر االمانة العامة للمنظمة بتوصية من اللجنة.. 9

المادة )14( اجتماعات المؤتمر :
ينعقد المؤتمر بصفة عادية كل ثالث سنوات.. 1
بحضور . 2 واالستثنائية  العادية  المؤتمرات  في  قانونياً  المؤتمر  انعقاد  يكون 

األغلبية المطلقة للهيئات األعضاء.
السنة . 3 حتي  الشتراكاتها  المسددة  األعضاء  الهيئات  علي  التصويت  يقتصر 

المالية التي ينعقد فيها المؤتمر.
في . 4 إال  النسبية  باألكثرية  القرارات  وتتخذ  واحد  صوت  هيئة  لكل  يكون 

المواضيع التي تتطلب موافقة ثلثي األعضاء  وهي :
تعديل النظام األساسي. أ - 

نقل مقر األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية. ب - 
ج- تعديل قيمة االشتراكات االقليمية السنوية.
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يقوم المؤتمر في جلسته التمهيدية بانتخاب رئيس للمؤتمر ونائب له وأمين . 5
للسر ومساعدين أثنين ألمين السر من مندوبي الهيئات األعضاء المشاركة 

في المؤتمر ومن أعضاء اللجنة.
يتولي رئيس اللجنة رئاسة الجلسة التمهيدية حتي تتم عملية االنتخاب.. 6
اللجنة بأغلبية . 7 يجوز الدعوة إلي عقد مؤتمر استثنائي بناًء علي قرار من 

األقل  الهيئات األعضاء علي  أو بطلب من نصف  المنتخبين  ثلثي أعضائها 
األسباب  بها  مرفقا  الدعوة  توجه  ثم  ومكانه  المؤتمر  موعد  اللجنة  وتحدد 

الموجبة قبل الموعد بشهر علي األقل.

المادة )15( الدعوة للمؤتمر:
ترسل األمانة العامة الدعوة لحضور المؤتمر قبل موعد المؤتمر بسنة علي . 1

األقل علي أن تؤكد الهيئة المضيفة هذه الدعوة قبل تسعة أشهر من انعقاد 
المؤتمر أو اعتذارها عن استضافة أو تعذر انعقاده في بالدها وتتولي اللجنة 

تحديد المكان والزمان البديلين.
جدول . 2 مشروع  في  األعضاء  الهيئات  رأي  باستطالع  العامة  األمانة  تقوم 

األعمال قبل موعد المؤتمر بستة اشهر وتعرض المقترحات علي اللجنة.
والحساب . 3 العام  والتقرير  الخطة  ومشروع  النهائي  األعمال  جدول  يرسل 

الختامي إلي الهيئات األعضاء قبل موعد المؤتمر بثالثة أشهر.
وتتفق . 4 المؤتمر  لحضور  المدعوة  الشخصيات  قائمة  وضع  اللجنة  تتولي 

الدعوة لهذه الشخصيات  التي تتولي توجيه  المضيفة  الهيئة  في شأنها مع 
باالشتراك مع اللجنة.
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المادة )16( تنظيم المؤتمر:
طرق . 1 وتحديد  والوثائق  المواضيع  حيث  من  للمؤتمر  باإلعداد  اللجنة  تقوم 

العمل.
تتولي األمانة العامة تقديم المساعدة الالزمة إلدارة المؤتمر.. 2
واالستضافة . 3 باالستقبال  المتعلقة  اإلجراءات  تأمين  المضيفة  الهيئة  تتولي 

لنجاح  الضرورية  العمل  وأدوات  المرافق  وكذلك  االجتماعي  والبرنامج 
المؤتمر .

المادة )17( طريقة االقتراع :
يكون التصويت في المؤتمرعلنياً برفع األيدي بواسطة رؤساء الوفود إال إذا . 1

رأي المؤتمرغير ذلك.
يكون التصويت سرياً في انتخابات اللجنة.. 2
يجوز للهيئات المسددة الشتراكاتها السنوية ولم تسمح ظروفها بالمشاركة . 3

في المؤتمر تفويض إحدي الهيئات األعضاء نيابة عنها أثناء المؤتمر ويحق 
لكل هيئة أن تحصل علي تفويض واحد فقط.

المادة )18( شروط المشاركة في المؤتمر :
يشترط في عضو المؤتمر أن يكون من بين األعضاء العاملين في الحركة الكشفية 
االيجابية  المساهمة  القدرة علي  قيادية في هيئاتهم ولديه  لهم مسئوليات  ومن 
في أعمال المؤتمر علي أن تتاح الفرصة للقيادات الشابة للمساهمة في أشغال 

المؤتمر.
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الالئحة الداخلية للمنظمة الكشفية العربية
تهدف هذه الالئحة إلي:

وضع اإلجراءات المكملة للنظام األساسي للمنظمة الكشفية العربية.
المادة )1( الدعوة للمؤتمر:

موعد . 1 قبل  العربي  الكشفي  المؤتمر  لحضور  الدعوة  العامة  األمانة  ترسل 
المؤتمر بسنة علي األقل علي أن تؤكد الهيئة المضيفة هذه الدعوة بتسعة 
أشهر قبل انعقاد المؤتمر أو اعتذارها عن استضافته و إن تعذر انعقاده في 

بالدها وتتولي اللجنة الكشفية العربية تحديد المكان والزمان المناسبين.
جدول . 2 مشروع  في  األعضاء  الهيئات  رأي  باستطالع  العامة  األمانة  تقوم 

األعمال قبل موعد المؤتمر بسنة وتعرض المقترحات علي اللجنة الكشفية 
العربية.

والحساب . 3 العام  والتقرير  الخطة  ومشروع  النهائي  األعمال  جدول  يرسل 
الختامي إلي الهيئات األعضاء قبل موعد المؤتمر بستة أشهر.

لحضور . 4 المدعوة  الشخصيات  قائمة  وضع  اللجنة  و  العامة  األمانة  تتولي 
توجيه  تتولي  التي  المضيفة  الهيئة  مع  شأنها  في  األمانة  وتتفق  المؤتمر 

الدعوة لهذه الشخصيات باالشتراك مع اإلمانة العامة حسب ما يتفق.
المادة ) 2 ( تنظيم المؤتمر:

تقوم اللجنة الكشفية العربية و األمانة باإلعداد للمؤتمر من حيث المواضيع . 1
والوثائق وتحديد طرق العمل.

في . 2 المتمثلة  المؤتمر  إلدارة  الالزمة  المساعدة  تقديم  العامة  األمانة  تتولي 
رئيس ونائب الرئيس وأمين السر ومساعديهم.

باالستقبال واالستضافة والبرنامج . 3 المتعلقة  تأمين اإلجراءات  المستضيفة  الهيئة  تتولي 
االجتماعي وكذلك تأمين المرافق وأدوات العمل الضرورية لنجاح المؤتمر.
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المادة )3( تكوين اللجنة الكشفية العربية:
يتم انتخاب األعضاء السبعة المكونين للجنة الكشفية العربية وفقاً لآلتي:. 1
سوريا/ . 2 السودان/  )األردن/  العربية  الكشفية  الهيئات  من  أعضاء  ثالثة 

فسطين/ العراق/ لبنان/ مصر / اليمن(.
عضوان أثنان من الهيئات الكشفية العربية )اإلمارات/ البحرين/ السعودية/ . 3

قطر/ الكويت/ سلطنة عمان(.
عضوان أثنان من الهيئات الكشفية العربية )تونس/ الجزائر/ ليبيا/ . 4

 المغرب/ موريتانيا(.

المادة )4( الشروط الواجب توافرها في  المرشح لعضوية 
اللجنة:

أن يتم الترشيح عن طريق هيئته الكشفية.. 1
أن تكون هيئته  مسددة الشتراكاتها السنوية.. 2
لفترة . 3 الوطني  المستوي  علي  القيادة  ومارس  كشفية  خبرة  ذو  يكون  أن 

كافية.
المادة )5( طريقة االقتراع:

يكون التصويت علي الموضوعات علناً برفع األيدي بواسطة رؤساء الوفود . 1
إال إذا رأي المؤتمر غير ذلك.

ويفوز . 2 العربية  الكشفية  اللجنة  أعضاء  انتخابات  في  التصويت سرياً  يكون 
الحائزون علي أغلبية األصوات بالترتيب.

يجوز للجمعيات المسددة الشتراكاتها السنوية لو لم تسمح ظروفها بالمشاركة 
في المؤتمر تفويض إحدي الجمعيات الكشفية العربية للتصويت نيابة عنها أثناء 

المؤتمر واليحق ألية جميعة كشفية أن تحصل علي أكثر  من تفويض واحد.
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المادة )6( شروط المشاركة في المؤتمر:
يشترط في عضو المؤتمر أن يكون من بين األعضاء العاملين في الحركة الكشفية 
الذين لهم مسئوليات قيادية في هيئاتهم ولديه القدرة علي المساهمة اإليجابية 
في أعمال المؤتمر علي أن تتاح الفرصة للقيادات الشابة للمساهمة في أشغال 

المؤتمر.
بعدد  للمشاركة  األعضاء  لـلهيئات  الدعوة  توجية  العربية  الكشفية  للجنة  يجوز 

أقصاه ستة أشخاص كمراقبين في المؤتمر.

المادة )7( تعديل الالئحة الداخلية:
للمقترعين  البسيطة  باألكثرية  الداخلية  الالئحة  تعديل  العربي  للمؤتمر  يجوز 
والنظام  العربية  الكشفية  للمنظمة  األساسي  النظام  مع  تتعارض  اآل  ويشترط 
للتعديل  المقترحة  الهيئة  تقوم  أن  العالمية-علي  الكشفية  للمنظمة  األساسي 
وتقوم  األقل  علي  أشهر  بستة  المؤتمر  انعقاد  قبل  لألمانة  االقتراحات  بإرسال 
بدورها بإرسال هذا االقتراح لـلهيئات األعضاء قبل انعقاد المؤتمر الكشفي بمدة 
ال تقل عن أربعة أشهر و ال يمكن عرضه علي تصويت المؤتمر إال بعد تزكيته 

من قبل هيئة كشفية اُخري عضو بالمنظمة الكشفية العربية.

المادة )8( أحكام عامة:
في حالة تعارض أحكام هذه الالئحة مع النظام األساسي للمنظمة الكشفية العربية 

يرجع إلي ما ورد بالنظام األساسي.
يعمل بهذه الالئحة فور تصديق المؤتمر الكشفي العربي عليها.
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رابعًا : الموضوعات التى تم دراستها فى المؤتمرات الكشفية السابقة
منذ انطالقة المنظمة الكشفية العربية والمؤتمرات الكشفية العربية تتوالى، سبعة 
وعشرون مؤتمراً عربياً أقيم في مختلف الدول العربية شارك فيها 2231 من  

القادة العرب وضيوفهم وتاليا جدول بحصاد المؤتمرات حسب ترتيب إقامتها:

المشاركونالدول أهم موضوعات المؤتمرات الكشفية العربية السابقةالتاريخالمكانالمؤتمر

وسائل نشر الحركة الكشفية فى البالد العربية. •1954سوريااألول
1138تشكيل اللجنة الكشفية العربية. •

1249الكشافة والبيئة العربية •1956مصرالثانى

الكشافة والتربية القومية. •1958سورياالثالث
1040القيادة فى الحركة الكشفية. •

التربية الكشفية وتكوين الشخصية المتكاملة. •1960تونسالرابع
االحتفال بيوم األخوة الكشفية العربية. •

1244

وسائل تطبيق المناهج الكشفية. •1962المغربالخامس
1452وسائل االحتفاظ بالقيادات. •

دور الكشافة فى تحقيق أهداف المجتمع العربى. •1964مصرالسادس
1277وسائل النهوض بمرحلة الجوالة.         •

دور الكشفية فى مقاومة انحرافات الشباب. •1966ليبياالسابع
استحداث قالدة الكشاف العربى. •

1475

وسائل االتصال بين الجمعيات الكشفية  والمنظمات  •1968الجزائرالثامن
الشبابية األخرى.

1465

تطوير الحركة الكشفية فى البالد العربية. •1970سورياالتاسع
1148اعتماد المناهج الجديدة للمراحل الكشفية. •

العاشر
االعالم والتنمية فى الحركة الكشفية. •1972العراق

سياسة تمويل الهيئة الكشفية.  •
ايجاد هيئة لقدامى الكشافين •

1450

الحادى عشر
تطوير الكشفية بما يتالءم ونفسية الشباب. •1974لبنان

1796تقييم المناهج المطورة. •

1976تونسالثانى عشر

دور الكشافة فى تنمية المجتمع. •
االهتمام بالفرق والمجموعات الكشفية الفلسطينية  •

المسجلة بالجمعيات الكشفية العربية. 
 تطوير نشرة الكشاف العربى. •

1685
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1781الكشفية والمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية. •1978المغربالثالث عشر

التربية الكشفية وأثرها فى تكوين الشباب. •1980ليبياالرابع عشر
1362إنشاء المختبر الكشفى التربوى •

1982تونسالخامس عشر

وسائل العمل بين الحركة الكشفية وحركات الشباب فى  •
مجال تنمية المجتمع.    

مشروع صندوق التمويل الكشفى العربى. •
 ادماج برامج تنمية المجتمع فى البرنامج الكشفى. •

1452

سلطنة السادس عشر
1984عمان

استراتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية )1989- •
)20001599

دور الكشفية فى المحافظة على التراث والتقاليد والقيم  •1986اليمنالسابع عشر
العربية واإلسالمية.

1782

1988اإلماراتالثامن عشر
العالقة بين البرامج والتدريب وتنمية المجتمع. •
دور التربية الكشفية فى التمسك باألصالة العربية أمام  •

تحديات العصر.
18112

1674بناء القيادات الكشفية لمواجهة تحديات العصر. •1990مصرالتاسع عشر

المركز العشرون
1768الكشفية بدون حدود. •1992الكشفى

الحادى 
توعية الشباب بمشكالت اإلدمان والتدخين والحوادث  •1995تونسوالعشرون

1355والعنف واألمراض المنقولة جنسياً.

الثانى 
1998قطروالعشرون

دور الحركة الكشفية فى مواجهة التحديات المستقبلية. •
1686دور الحركة الكشفية فى دعم سياسة تربية الشباب. •

الثالث 
2001الرياضوالعشرون

تنمية روح العمل التطوعى. •

استراتيجية تنمية الحركة الكشفية العربية )2001- •
)2010

1676

الرابع 
والعشرون

المركز 
16116الكشفية ومكافحة التصحر •2004الكشفى

الخامس 
والعشرون

المركز 
17116المئوية والرؤى المستقبلية •2007الكشفى

السادس 
19240السالم والوحدة •2010السودانوالعشرون

السابع 
16193الكشفية والمواطنة الفاعلة •2013الجزائروالعشرون

الثامن 
والعشرون

سلطنة 
الكشفية واالرتقاء بالبيئة وصون الطبيعة •2016عمان
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