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 المؤتمر الثامن لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

 البيان الختامي  

 القرارات والتوصيات

تحت رعاية صاحب ة الكشافة الكويتية ويوة كريمة من رابطة رواد الكشافة الكويتية وجمعبدع

 د المفدىالسمو أمير البال

 الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح " حفظه هللا ورعاه "

انعقد بحمد هللا وتوفيقه المؤتمر الثامن لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات في فندق 

 بحضور وفود من الدول اآلتية : م ، 2016مارس  7فبراير حتى 29إن من  الهوليدي

 المملكة األردنية الهاشمية . -1

 دولة اإلمارات العربية المتحدة . -2

 مملكة البحرين . -3

 الجمهورية التونسية . -4

 جمهورية الجزائر  . -5

 المملكة العربية السعودية .  -6

 دولة قطر  -7

 دولة الكويت . -8

 الجمهورية اللبنانية  . -9

 دولة ليبيا .  -10

 جمهورية مصر العربية  .  -11

 المملكة المغربية .  -12

 من : كلوبحضور 

 .البروفيسور عبد هللا بن سليمان الفهد الرئيس الفخري لالتحاد   -1

 رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد األستاذ / محمد الجراية . -2

 االمين العام لالتحاد .  –األستاذ / يوسف دندن  -3

 نائب رئيس اللجنة التنفيذية لالتحاد . –الزوايدة األستاذة / رغدة  -4

 أعضاء اللجنة التنفيذية : -5

 .األستاذ / يوسف الطراروه  ( أ)

 األستاذ / محمد العطار . ( ب)

 )ج( األستاذ / توفيق الغربي .

 :اللجنة  مستشاري  -6

 األستاذ / منذر سعد الدين الزميلي . ( أ)

 األستاذ / الطاهر عياد التومي .   ( ب)
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 المساعدين : ين واألمناء العامي -7

 األستاذ / حسين سهل . ( أ)

 األستاذة / آسية فتح هللا . ( ب)

 األستاذ / محمد تيسير كمال   .  -أمين صندوق االتحاد  -8

 .األستاذة / ميدا رودريغاس منظمة الصداقة العالمية  ةرئيس -9

 نائب رئيس منظمة الصداقة العالمية األستاذ / وحيد العبيدي . -10

 . األستاذ / يوسف خداج  رئيس اللجنة الكشفية العربي -11

الدكتور / عاطف عبد األمين العام للمنظمة الكشفية العربية ) المدير اإلقليمي (  -12

 .المجيد 

 الدكتور / زهير غنيم . األمين العام لالتحاد العالمي للكشاف المسلم -13

 –فتتاح معالي الدكتور بدر حمد العيسى االحفل مثل صاحب السمو راعي المؤتمر في وقد 

 م 2016مارس  1المــــــــــــوافق الذي أقيم صباح يوم االثنين ر التربية ووزير التعليم العالي وزي

 وتضمن الحفل كلمات لكل من :

 . المؤتمر راعي ممثل  –معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي -1

 .  رئيس جمعية الكشافة الكويتية  -2

 . الكشافة والمرشدات التحاد العربي لرواداللجنة التنفيذية  ل رئيس -3

 .  للكشافة والمرشداتمنظمة الصداقة العالمية  ةرئيس -4

 .  الرئيس الفخري لالتحاد -5

 .  األمين العام لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات -6

 .المدير اإلقليمي  -األمين العام للمنظمة الكشفية العربية   -7

 .  رئيس اللجنة الكشفية العربية  -8

 مر جلسته التمهيدية وتم فيها ما يأتي ثم عقد المؤت

 . انتخاب هيئة إدارة المؤتمر -1

 . االستماع لكلمة من األمين العام لالتحاد-2

 . رئيس جمعية الكشافة الكويتية  –االستماع لكلمة من رئيس المؤتمر -3

 .االستماع لكلمات من رؤساء الوفود المشاركة -4

 جلسات اشتملت على األمور التالية :ثم توالت أعمال المؤتمر في خمس 

ديسمبر / كانون  1حتى  2014فبراير /شباط  1ير العام لالتحاد ما بين الفترة عرض التقر-1

 م .2015األول 

ديسمبر /  1حتى  2014فبراير /شباط  1عرض الميزانية العمومية لالتحاد ما بين الفترة -2

 م .2015كانون األول 
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  .  2018 – 2017 – 2016 لألعوام  عرض الخطة العامة-3

 .عرض انجازات الرابطات لألعوام السابقة -4

 . عرض تقارير اللجان-5

 .انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية -6

 . م 2019إعالن الدولة المستضيفة للمؤتمر التاسع -7

 .لمستحقيها  االتحادمنح قالدة -8

 . منح وسام االتحاد لمستحقيه-9

 

مين العام لالتحاد حوارا مع المشاركين حول أحوال الرواد واالتحاد والرابطات كما أدار األ

 والعمل الكشفي واإلرشادي بشكل عام .

استعرض األمين العام لالتحاد العالقة بين المنظمة الكشفية العربية ومنظمة الصداقة العالمية و

العربي لرواد الكشافة والمرشدات للكشافة والمرشدات واإلقليم العربي للمرشدات مع االتحاد 

 وكيفية تطوير هذه العالقة .

 من محاضرات للموضوع الرئيسي للمؤتمر على النحو األتي : ( 6)استمع المؤتمر إلى  و

 .الكويت بلد اإلنسانية الدولة والقائد ألقاها الدكتور / عبد الرضا على أسيري -1

 . قاها الدكتور / يعقوب أحمد الشراحالحركة الكشفية ومستقبل التنمية العربية أل-2

 .المسئولية اإلنسانية قدمها الدكتور / جعفر يعقوب العريان -3

واقع السلم االجتماعي وسبل تنميته في ظل التحديات التي تواجه المجتمعات العربية وقدمها -4

 . الدكتور / يعقوب يوسف الكندري

غرز التكاتف والتالحم في المجتمع وألقاها العمل الخيري في المجتمع الكويتي ودوره في -5

 األستاذ / ناصر محمد العيار ) مبرة خير الكويت كنموذج ( .

العمل الخيري في المجتمع الكويتي ودوره في غرز التكاتف والتالحم والتكامل في المجتمع -6

 وألقاها الدكتور / عبد هللا عبد الرحمن السميط ) جمعية العون المباشر ( .
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 القرارات والتوصيات

 وقد خرج المؤتمر بالقرارات والتوصيات اآلتية :

 1 ) نــــــــــالتقرير العام المقدم من األمانة العامة لالتحاد للفترة م ىيصادق المؤتمر عل -1

 م ( .2015ديسمبر / كانون األول  1حتى  2014فبراير /شباط 

العمومية المقدم من األمانة العامة لالتحاد وأمانة  ةالميزانييصادق المؤتمر على  -2

 م .(2015ديسمبر / كانون األول  1حتى  2014فبراير /شباط  1)الصندوق للفترة من 

 يشكر المؤتمر أعضاء اللجنة التنفيذية المنتهية واليتهم . -3

(  2019 - 2018 -2017 – 2016 )  يرحب المؤتمر باألعضاء المنتخبين لألعوام من -4

. 

التاسع عام  يرحب المؤتمر باستضافة جمعية الكشافة والمرشدات المصرية للمؤتمر -5

م ، وفي حال تعذر انعقاده بضيافة الجمعية المذكورة تقوم بإبالغ األمين العام قبل  2019

 م باألسباب ويتولى قسم رواد وأحباء الكشافة التونسية إقامة المؤتمر . 2017نهاية العام 

على أهمية قيام الرابطات األعضاء في االتحاد باإلسراع في تسديد الرسوم التأكيد  -6

المتأخرة وكذلك تسديد الرسوم السنوية في وقتها على أن يتم إرسال الرسوم كاملة دون 

 أية استقطاعات من قبل البنوك .

 تشكيل لجنة لتنمية الموارد المالية لالتحاد . -7

( األنشطة  2018 – 2017 – 2016لألعوام ) تضمين الخطة العامة لنشاطات االتحاد  -8

 األتية  :

زيادة عدد اجتماعات اللجنة التنفيذية خالل العام الواحد على أن يكون أحد هذه  ( أ)

االجتماعات بحضور رؤساء روابط واألمناء العامين ورؤساء اللجان األعضاء باالتحاد 

. 

العام لالتحاد بثالثة  أن تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات تحضيريا قبل المؤتمر  ( ب)

 أشهر وبحضور ممثلين عن الروابط األعضاء في االتحاد . 

المنظمة الكشفية العالمية  على العضوية الكاملة في دولة فلسطين  بحصول االحتفاء  )ج( 

 والسعي لعودة انضمامها لالتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات . 

الالزم من قبل الرابطات وتشجيع  االهتمامس )د( إيالء موضوع كشافون من أجل القد

 به ونشر الوعي الخاص ببيت المقدس . االهتماماألعضاء على 

 )هـ ( اعداد دراسات وبحوث تساهم في تطوير الحركة الكشفية .

أهمية إيجاد آلية مناسبة وعملية للتنسيق بين الهيئات الكشفية واإلرشادية العربية من أجل  -9

 فاعل وملموس في بناء الفرد والمجتمع . أن يكون للحركة دور

التنسيق مع المنظمة الكشفية العربية واإلقليم العربي للمرشدات للمحافظة على  -10

المبادئ واألهداف النبيلة  للحركة من خالل اللقاءات والتجمعات وفتح مناقشات جادة 
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م ، 2015حول بعض السلوكيات التي حصلت خالل المخيم الكشفي العالمي في اليابان 

 رها التربوي وخاصة في الواجب نحو هللا . ومحاوالت البعض إفقاد الحركة جوه

والذين تعديل الئحة تكريم الرواد بحيث تتضمن تكريم الرواد الذين توفاهم هللا  -11

 قدموا خدمات جليلة للحركة .

االجتماعي والمسئولية اإلنسانية ، خرج الرئيسي للمؤتمر السلم  عفي الموضو -12

 المؤتمر بالتوصيات اآلتية :

كمركز إنساني خامس والسادس (  ) دور الكويت في العمل اإلنساني المحور )األول  وال ( أ)

 .( عالمي 

 يوصي المؤتمر بما يلي :

أن تعمل الرابطات على وضع برامج توعوية بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز  -1

 مفاهيم وأخالقيات وسلوكيات العمل التطوعي والخيري .

ة في مجال العمل اإلنساني واإلقتداء بها في مجاالت العمل االستفادة من التجربة الكويتي -2

 التطوعي واإلنساني .

 .المحور الثاني : الحركة الكشفية ومستقبل البيئة العربية    ( ب)

 يوصي المؤتمر بما يلي :

أهمية تضمين المناهج الدراسية فعاليات وأنشطة نظرية وعملية في مجال التوعية  -1

 والتربية  البيئية .

 حث الرابطات األعضاء على تنفيذ برامج وفعاليات لخدمة البيئة العربية . -2

 المحور الثالث :المسئولية اإلنسانية  )ج(  

 يوصي المؤتمر بما يلي :

أهمية تكامل جهود المنظمات غير الحكومية مع الجهود الحكومية في تنمية وتطوير الفرد -1

 والمجتمع .

تعليمية فعاليات وأنشطة تشجع النشء على االنخراط في منظمات تضمين المناهج التربوية وال -2

 المجتمع المدني كضرورة اجتماعية .

 .المحور الرابع :السلم االجتماعي وسبل تنميته )د( 

 يوصي المؤتمر بما يلي :

التأكيد على توفير البيئة الحاضنة لمنظمات المجتمع المدني وأن يكون لها دور فاعل في صنع -1

 السياسي واالقتصادي واالجتماعي .القرار 

 كما قرر المؤتمر توجيه برقيات شكر لكل من :
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 .سمو أمير البالد المفدى على شمول المؤتمر برعايته الكريمة  .1

 .عن سمو أمير البالد ممثالمعالي وزير التربية والتعليم على تكرمه برعاية حفل االفتتاح  .2

فة الكويتية على تنظيم المؤتمر واستضافته جمعية الكشافة الكويتية ورابطة رواد الكشا .3

 .في الكويت 

 .هيئة إدارة المؤتمر وفريق العمل في المؤتمر كل باسمه وصفته  .4

 .ة العامة لالتحاداألمان .5

 .للرابطات المشاركة في االتحاد .6

-3-3وافق ــــــــواختتم المؤتمر أعماله بحمد هللا في تمام الساعة الواحدة من يوم الخميس الم

 م . 2016

 وهللا الموفق .

 

  


