الدور الريادي لجمعية رواد الكشاف المسمم في لبنان
في تأسيس االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات
ميدت لقيام "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات"
خطوات ّ
كانت الدعوة لتأسيس جمعيات ورابطات لقدامى الكشافين والمرشدات عمى المستوى الوطني في

األقطار العربية ،وكذلك الدعوة لتأسيس اتحاد عربي لتمك الجمعيات والرابطات ،تطرح دوماً في المؤتمرات
الكشفية العربية ،وتصدر بشأنيا التوصيات ،ونذكر بالتقدير المرحوم الرئيس مصطفى فتح اهلل الذي كان
يحرص مع إخوان لو عمى طرح ىاتين الخطوتين عمى المؤتمرات الكشفية العربية المتعاقبة باستمرار منذ العام

 8591في المؤتمر الكشفي العربي الثالث الذي عقد في الزبداني بسوريا.

وفي المؤتمر الكشفي العربي الخامس عشر الذي عقد في تونس ،تقدمت كل من "جمعية قدامى

الكشاف المسمم في لبنان" و"الكشافة التونسية" و"جمعية الكشافة العربية السعودية" بمذكرات تدعو لتحقيق
المطمبين المذكورين .وصدرت عن المؤتمر توصية تدعو الجمعيات الكشفية العربية لتأسيس جمعيات أو

رابطات لقدامى الكشافين والمرشدات لدييا ،وأيضاً لتأسيس إتحاد عربي لقدامى الكشافين والمرشدات.
وبقيت الدعوات والتوصيات تنتظر الخطوة العممية لمتنفيذ.

إعالن قيام "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات"
قبيل انعقاد المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في مسقط بسمطنة عمان سنة  ،8511تشاور

أمين سر جمعية قدامى الكشاف المسمم في لبنان األمير يوسف دندن مع األمين العام لمييئة الكشفية العربية
األستاذ فوزي محمود فرغمي بالخطوة العممية لتنفيذ توصيات المؤتمرات الكشفية المتعاقبة ،فوافق األستاذ

فرغمي عمى توجيو الدعوة لممثمين عن قدامى الكشافين والمرشدات في الجمعيات الكشفية العربية لحضور
المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في مسقط بين  9و 8511/81/88لمتشاور بالخطوات العممية لتأسيس

اإلتحاد.
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ووجو أمين سر جمعية قدامى الكشاف المسمم في لبنان األمير يوسف دندن بدوره رسالة بتاريخ 18

صفر  8149الموافق  89تشرين الثاني – نوفمبر 8511م إلى رؤساء الجمعيات الكشفية العربية يحثّيا فييا
عمى تمبية دعوة األمين العام األستاذ فوزي محمود فرغمي ،وانتداب ممثمين عن كل منيا لحضور المؤتمر

والمشاركة في اتخاذ القرار التاريخي بقيام االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات.

وفي أثناء انعقاد المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في مسقط ،عقدت ثالثة إجتماعات لدرس

ورقة العمل ومشروع النظام األساسي لالتحاد المقدمين من أمين سر جمعية قدامى الكشاف المسمم في

لبنان األمير يوسف دندن ،حضر أولى ىذه االجتماعات :معالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف (رئيس
المجنة الكشفية العربية) و (نائبو) األستاذ حسين محمود مكي واألستاذ فوزي محمود فرغمي (األمين العام

لمييئة الكشفية العربية) واألستاذ محمد اليبري (أول رئيس لمجنة الكشفية العربية) واألستاذ عمي عبد الكريم

الدندشي (أول مفوض لإلقميم الكشفي العربي) واألستاذ جمال خشبو (أول مدير لممكتب الكشفي العربي)

واألستاذ عزيز عثمان بكير (أول أمين عام لمجنة الكشفية العربية) واألستاذ رشيد شقير واألمير يوسف دندن

(لبنان) والدكتور فائق طيبوب (فمسطين) واألستاذ حسان ظبيان (األردن) واألستاذ حسين مصطفى

الجوادي (السعودية) واألستاذ عيد بخيت المزروعي واألستاذ عبد اهلل بالل (اإلمارات العربية المتحدة)
واألستاذ صالح الدين رزق السويسي (مصر) واألستاذ عبد السالم البرنوسي (المغرب) واألستاذ صالح

الشراح (الكويت) والدكتور محمود مسمم حسن (األمانة العامة لمييئة الكشفية العربية).
وبعد المداولة ،تم انتخاب الييئة التأسيسية من السادة:

معالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف

رئيساً فخرياً

األمير يوسف دندن

أميناً عاماً

األستاذ جمال خشبو

األستاذ حسان ظبيان

رئيساً عامالً

أميناً لمصندوق

واألستاذ عبد السالم البرنوسي والدكتور فائق طيبوب واألستاذ صالح الدين رزق السويسي أعضاء،

أقرت الييئة التأسيسية اسم االتحاد وىو "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات".
و َّ

وناقشت مشروع النظام األساسي المقدم من جمعية قدامى الكشاف المسمم في لبنان وأقرتو بعد أن

أدخمت بعض التعديالت عميو.
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ووافقت بناء عمى اقتراح األمين العام األمير يوسف دندن أن يكون مقر األمانة العامة المؤقت في
مدينة عمان – األردن بسبب الظروف غير المستقرة التي كانت سائدة في لبنان ،وأن تتولى الييئة التأسيسية
المنتخبة اختصاصات المجنة التنفيذية المنصوص عمييا في النظام األساسي لحين انتخاب لجنة تنفيذية.

وفي جمسة عامة لممؤتمر الكشفي العربي السادس عشر في مسقط بسمطنة عمان يوم السبت الواقع

في  8511/81/1أعمن األمين العام األمير يوسف دندن قيام "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات"،

وشكر الييئة القومية لمكشافة والمرشدات في سمطنة عمان الستضافتيا االجتماعات التأسيسية لالتحاد ،ومما

قالو" :أسجل الشكر والتقدير لمجنة الكشفية العربية ممثمة برئيسيا معالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف

ولسعادة أمين عام الييئة الكشفية العربية األستاذ فوزي فرغمي لمعون الذي قدَّموه لقيام "االتحاد العربي

لقدامى الكشافين والمرشدات" وال ننسى أن نرفع واجب التحية واالحترام إلى صاحب الجاللة السمطان

قابوس بن سعيد المعظم".

وبارك المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر ىذا اإلنجاز وجاء في ق ارراتو وتوصياتو:
تاسعاً :قدامى الكشافة

" ...بعد اإلطالع عمى ما توصل إليو االجتماع المتعمق بإنشاء الييئة التأسيسية لالتحاد العربي

لقدامى الكشافين والمرشدات ،واختيار اسم االتحاد ومناقشة مشروع نظامو األساسي ومقره
وترتيباتو اإلدارية والمالية ،يتمنى رئيس وأعضاء المؤتمر "لالتحاد العربي لقدامى الكشافين

والمرشدات" النجاح والتوفيق في ميمتيم ،بما يحقق دعماً لمحركة الكشفية عمى جميع األصعدة".
تعميم إعالن قيام "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات"

بتاريخ  8519/8/8وجيت األمانة العامة لالتحاد نشرة إلى رؤساء الجمعيات الكشفية العربية تحيطيا

بقيام "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات" ونتائج اجتماعات الييئة التأسيسية الثالثة في فترة انعقاد

المؤتمر الكشفي العربي السادس عشر.

الدعوة إلنشاء جمعيات عمى المستوى الوطني لقدامى الكشافين والمرشدات
بتاريخ  8519/1/8وجَّيت األمانة العامة لالتحاد نشرة إلى رؤساء الجمعيات الكشفية العربية تدعوىا

لتأسيس جمعية أو رابطة لقدامى الكشافين والمرشدات عمى المستوى الوطني في كل قطر عربي ،الستثمار
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الطاقات الكبيرة والمتنوعة لدى األعداد الكثيرة من الكشافين والمرشدات الذين اضطرتيم الظروف لالنقطاع

عن العمل الكشفي الفعمي ،لكنيم ظموا عمى تمسكيم بمبادئ الحركة الكشفية واإلرشادية وتعاليميا السامية،
ولإلفادة منيم في تقديم الدعم المادي والفني والمعنوي لمحركة الكشفية واإلرشادية ،وأرفقت النشرة بنسخ من

النظام األساسي لالتحاد.

وتابعت األمانة العامة اتصاالتيا بالجمعيات الكشفية العربية لحثِّيا عمى تأسيس رابطة لقدامى

الكشافين والمرشدات لدى كل منيا ،وتسجيميا لدى األمانة العامة لالتحاد.

مؤتمرات االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات

 عقد المؤتمر األول في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة – مصر
ت أول لجنة تنفيذية من السادة:
من  19ولغاية  8559/3/11وانتُ ِخ َب ْ
معااالي الااادكتور عبااد اهلل عماااار نصااايف
(السعودية)
رئيساً فخرياً
الفريااق طيااار محمااد سااعد الاادين شااريف
األستاااااااااااااذ داود سميمااااااااااااان األحماااااااااااااد

األميااااااااار يوسااااااااف مصااااااطفى دناااااااااادن

األساااتاذ صاااالح الدياااان رزق السويساااي
قااااااااااااااااااداش
األستااااااااااااااااااذ محفاااااااااااااااااوظ
ّ
األستاااااااااااذ محمااااااااااد الطياااااااااب سااااااااااوار



( مص ــر )

رئيساً عامالً

(لـ ـ ـبـن ـ ـ ـ ــان)

أميناً عامـاً

(الجزائر )

عضواً

(الكـوي ــت)

( مص ـ ــر)
(السودان)

نائباً لمرئيس

عضواً
عضواً

وقرر المؤتمر نقل مقر األمانة العامة من عمان – األردن إلى بيروت – لبنان بصفة دائمة ،تطبيقاً

لنصوص النظام األساسي ،وذلك بعد تحسن الوضع العام في لبنان وتوقف الحرب األىمية.

 وعقد المؤتمر الثاني في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة  -مصر تحت رعاية أمين عام جامعة
الدول العربية معالي الدكتور عصمت عبد المجيد

من  19ولغاية  ،8551/9/12وانتخب المؤتمر المجنة التنفيذية كالتالي:
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معاااالي الااادكتور عباااد اهلل عمااار نصااايف

(السعودية)

األستاااااااااااااذ داود سميمااااااااااااان األحماااااااااااااد

(الك ـوي ـ ـ ـ ـت)

معالاااااي األسااااتاذ زكريااااا باااان مصااااطفى
األميااااااااار يوساااااااااف مصاااااااطفى دنااااااااااادن
األستااااااااااااااااذة كاميمياااااااااااااااااا فرحاااااااااااااااااات
األستاااااااذ محمااااااد بااااان سعااااااد الاااااوىيبي
األستااااااااااااااااااذ توفياااااااااااااااااااق ال رباااااااااااااااااااي

السفيااااااار األستااااااااذ الطاىاااااااار التااااااومي

( تونـ ـ ـ ـس )

رئيساً فخرياً لالتحاد
رئيساً عامالً
نائباً لمرئيس

(لـ ـ ـ ـبنـ ـ ـ ـ ـ ـ ـان)

أميناً عامـاً

(السعوديـة)

عضواً

( مص ـ ـ ــر )

عضواً

( المغرب )

عضواً

(ل ـيـ ـ ـب ـ ـ ـي ـ ـ ــا )

عضواً

 وعقد المؤتمر الثالث في فندق لوميريديان كومودور – في مدينة بيروت  -لبنان تحت رعاية دولة رئيس
مجمس وزراء لبنان األستاذ رفيق الحريري ،من  8ولغاية  ،1448/1/6وانتخب نصف عدد أعضاء

مكونة من السادة:
المجنة التنفيذية التي أصبحت ّ
معااالي الدكتاااور عبااد اهلل عماار نصاايف
معااااالي األستااااااذ زكرياااااا باااان مصااااطفى
األستاااااااااااااذ داود سميمااااااااااااان األحمااااااااااااد

األمياااااااار يوساااااااف مصطاافاااااااى دناااااااادن
األستاااااذ الااادكتور عماااي عماااي المرساااي
األستاااااااذ محماااااد بااااان سعااااااد الوىيبااااااي
األستاااااااااااااااااذ توفيااااااااااااااااااق ال رباااااااااااااااااااي

الدكتاااااااااور عماااااااااي محماااااااااد سبيطااااااااااو

(السعودية)

رئيساً فخرياً لالتحاد

(الكوي ـ ـ ــت)

نائباً لمرئيس

( مص ـ ـ ــر)

عضواً

( تون ـ ــس )

(ل ـ ـب ـن ـ ـ ـ ــان)

رئيساً عامالً
أميناً عامـاً

(السعودية)

عضواً

( ليـب ـ ـي ـ ـ ـ ـا)

عضواً

( المغرب)

عضواً

 وعقد المؤتمر الرابع في فندق كندره بالدار البيضاء – المغرب ،تحت رعاية جاللة ممك الم رب محمد
السادس من  83ولغاية  ،1449/9/82وانتخب نصف عدد أعضاء المجنة التنفيذية لتصبح مكونة من
السادة:
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معاااالي الااادكتور عبااااد اهلل عمااار نصااايف

(السعودية)

رئيساً فخرياً لالتحاد

الدكتااااااااااور عمااااااااااي محماااااااااااد سبيطااااااااااو

(لـ ـ ـيـ ـب ـ ـيـ ـ ـا)

نائباً لمرئيس

دولااااااااة الرئيااااااااااس الياااااااااادي البكااااااااااوش

األميااااااااار يوسااااااااااف مصاااااااطفى دناااااااااادن
األستااااااذ الاااادكتور عماااااي عمااااي المرسااااي

السماااااااااااااااااااااار
األستاااااااااااااااااااذ ماىااااااااااااااااااااار
َّ
المحااامي األسااتاذ عبااد الاارحمن الشااوممي
األستااااااااااذ سمطاااااااااان غانااااااااام المفتااااااااااح

األستااااااااااذ محمااااااااااد رضاااااااااا بسطنجاااااااااي

(تـ ـ ـون ـس )

( لب ـن ــان )
( مصـ ـ ــر)

رئيساً عامالً

أميناً عامـاً
عضواً

( المغرب)

عضواً

(الكوي ـ ـت)

عضواً

(البحريـ ـن)
(الجزائـ ـر)

عضواً
مستشا اًر

 وعقد المؤتمر الخامس في فندق الدبموماسي في مدينة تونس العاصمة تحت إشراف معالي وزير
الشباب والرياضة والتربية البدنية السيد عبد اهلل الكعبي من  11ولغاية  ،1442/9/11وانتخب المؤتمر
عضوين بدالً من المذين انتيت مدة واليتيما ،لتصبح المجنة التنفيذية مكونة من:
معالي الدكتور عباد اهلل عمر نصيف

(السعودية)

رئيساً فخرياً لالتحاد

المحامي األستاذ عبد الرحمن الشوممي

(البحري ـ ـن)

نائباً لمرئيس

(األردن )

عضواً

دولة الرئيس الدكتور اليادي البكوش

األميااااار يوساااااف مصطفى دناااااااااااااااااادن

األساااتااااااذ منااااذر سعاااد الدياااان الزميمي
السفيار الطاىاااااااااااااار عيااااااااااااااد التوماااااي

األساتاااااذ ماىاااااااااااااااااااااااااار السماااااااااااااااااااااااااار
األستاااااااذ سمطااااااااااااااااان غاانااااااااام المفتااح

األستااااااذ محامااااااااااااد رضااااااااااااااااا بسطنجاي

(تون ـ ـ ـ ـس )

( لبنـ ـ ــان )
( ليبـ ـ ـ ـيـا )

رئيساً عامالً
أميناً عاماً
عضواً

(المغ ـرب)

عضواً

(الجـزائـ ـر)

مستشا اًر

(الكوي ـت)

عضواً
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 وعقد المؤتمر السادس في فندق القدس الدولي في مدينة عمان  -المممكة األردنية الياشمية .برعاية
صاحبة السمو الممكي األميرة بسمة بنت طالل المعظمة من  14ولغاية  ،1484/9/11وانتخب المؤتمر
أربعة أعضاء جدداً خمفاً لألعضاء األربعة المنتيية مدة عضويتيم ،ومن ثم جرى انتخاب الرئيس ونائب
الرئيس ،وأصبحت المجنة التنفيذية مكونة من:

معااااالي الاااادكتور عباااااد اهلل عماااار نصاااايف

(السعودية)

األسااااااتاذ منااااااذر سااااااعد الاااااادين الزميمااااااي

( األردن )

دولاااة الااارئيس الااادكتور الياااادي البكاااوش

الساااافير األسااااتاذ الطاااااىر عياااااد التااااومي
األمياااااااااار يوسااااااااااف مصااااااااااطفى دناااااااااادن

األساااااااااتاذ محماااااااااد مصاااااااااطفى العطاااااااااار

األسااااااااااتاذ يوسااااااااااف نجاااااااااام الطااااااااااراروة
األسااااتاذ توفيااااق عبااااد المطيااااف ال ربااااي
األساااااااااااتاذ كامااااااااااال محماااااااااااود فطااااااااااااني
األستااااااذ محامااااااااااااد رضاااااااااااااااااا بسطنجااي

رئيساً فخرياً

(تـ ــونـ ـ ـ ـ ــس)

رئيساً فخرياً

(ل ـ ـيـ ـ ـ ـبـ ـ ـي ـ ـا)

نائباً لرئيس

(ل ـبـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ـ ـان)

رئيساً عامالً
أميناً عاماً

(مـ ـ ـص ـ ـ ـ ـ ـر)

عضواً

(الم ـ ـغ ـ ـرب)

عضواً

(الج ـ ـزائـ ـر)

مستشا اًر

(الك ـ ـويـ ـ ـت)

(السعودية)

عضواً

عضواً

 وعقد المؤتمر السابع في فندق رياض موغادور القصبة في مدينة مراكش بالمممكة المغربية تحت الرعاية
السامية لصاحب الجاللة الممك محمد السادس من  86ولغاية  ،1481/8/18وانتخب ثالثة أعضاء

جدداً خمفاً لألعضاء الذين انتيت عضويتيم أو أسقطت بالقرعة ،وجرى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس
وأصبحت المجنة التنفيذية مكونة من:

سعادة األستاذ الدكتور عبد اهلل بان ساميمان الفياد

األسااااااااااااااااااااااااااااتاذ محمااااااااااااااااااااااااااااد الجرايااااااااااااااااااااااااااااة

األساااااااااااااااتاذة رغااااااااااااااادة بطااااااااااااااارس الزوايااااااااااااااادة

(السعودية)

رئيساً فخرياً

( األردن )

نائباً لمرئيس

( تونس )

رئيساً
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األمياااااااااااااااار يوسااااااااااااااااف مصااااااااااااااااطفى دناااااااااااااااادن

( لبن ـ ـ ــان )

األساااااااااااااااتاذ محماااااااااااااااد مصاااااااااااااااطفى العطاااااااااااااااار

( مصـ ـ ــر )

عضواً

(السعودية)

عضواً

األساااااااااتاذ توفياااااااااق عباااااااااد المطياااااااااف ال ربااااااااااي

األسااااااااااااااااتاذ يوسااااااااااااااااف نجاااااااااااااااام الطااااااااااااااااراروة
األسااااااااااااااااتاذ كاماااااااااااااااال محمااااااااااااااااود فطاااااااااااااااااني
سااااااعادة األسااااااتاذ منااااااذر سااااااعد الاااااادين الزميمااااااي

سااااعادة الساااافير األسااااتاذ الطاااااىر عياااااد التااااومي

(المـغ ـ ــرب)
(الكوي ـ ـ ـ ــت)

( األردن )

( لي ـ ـبـ ـ ــيا )

أميناً عاماً
عضواً

عضواً

مستشا اًر
مستشا اًر

اجتماعات الييئة التأسيسية لالتحاد
 عقدت الييئة التأسيسية لإلتحاد أربع جمسات في فندق القدس الدولي بعمان  -األردن أيام  3و1
و 8516/1/9برئاسة الرئيس األستاذ جمال خشبة وحضور الرئيس الفخري معالي الدكتور عبد اهلل عمر
نصيف.

 كما عقدت جمستين في فندق ِح ّدة بصنعاء  -اليمن يومي  82و 8516/2/14برئاسة الرئيس األستاذ
جمال خشبو وحضور الرئيس الفخري معالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف.
 وعقدت جمسة في المخيم الدائم لألزىر الشريف بالقاىرة  -مصر يوم  8512/5/3برئاسة الرئيس األستاذ
جمال خشبو وحضور الرئيس الفخري معالي الدكتور عبد اهلل عمر نصيف.

 وعقدت الييئة التأسيسية جمسة في فندق انتركونتيننتال في أبو ظبي – اإلمارات العربية المتحدة يوم
الخميس  8511/81/1برئاسة الرئيس األستاذ جمال خشبو وحضور الرئيس الفخري معالي الدكتور عبد
اهلل عمر نصيف.

وكانت الييئة التأسيسية تطمع من األمين العام عمى االتصاالت التي يجرييا مع الجمعيات الكشفية

العربية والردود التي يتمقاىا حول تشكيل جمعية أو رابطة لقدامى الكشافين والمرشدات لدييا.
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وتجدر اإلشارة إلى أن السيدتين عفاف فتحي (مصر) وقمرية أمين (الكويت) قد انضمتا إلى الييئة
التأسيسية في وقت ِّ
مبكر من عمميا بدعوة من الرئيس األستاذ جمال خشبة ،األولى لكونيا تمثل المرشدات
القديمات ،والثانية بصفتيا األمينة العامة لممكتب العربي لممرشدات.
اجتماعات المجنة التنفيذية
 عقدت المجن ـ ـة التنفيذية جمستين في مقـ ـ ـ ـ ـر الكشافـ ـ ـ ـ ـة التونسية ،برئاسة الرئي ـ ـس معالي األستاذ زكريا بن
مصطفى بتاريخ .8551/84/9

 وعقدت جمسة في مقر الكشافة التونسية ،برئاسة الرئيس معالي األستاذ زكريا بن مصطفى بتاريخ
.8555/88/81

 وعقدت جمسة في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة – مصر ،برئاسة الرئيس معالي األستاذ زكريا
بن مصطفى بتاريخ .1444/1/81

 وعقدت جمستين في فندق الياسمين في الرباط – المغرب ،برئاسة الرئيس معالي األستاذ زكريا بن
مصطفى بتاريخ .1448/3/15

 وعقدت جمستين في فندق لوميريديان كومودور في بيروت – لبنان ،برئاسة نائب الرئيس األستاذ دواد
سميمان األحمد بتاريخ  8و.1448/1/6

 وعقدت أربع جمسات في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة – مصر ،برئاسة نائب الرئيس األستاذ
داود سميمان األحمد بتاريخ  19و.1441/3/16

 وعقدت ثالث جمسات في المركز الكشفي العربي الدولي بالقاىرة – مصر ،برئاسة نائب الرئيس األستاذ
داود سميمان األحمد بتاريخ  18و.1443/1/11

ندره في الدار البيضاء – المغرب ،برئاسة نائب الرئيس األستاذ داود
 وعقدت جمستين ،األولى في فندق َك َ
سميمان األحمد بتاريخ  1441/9/83والثانية في فندق لو رويال المنصور في الدار البيضاء – المغرب
برئاسة دولة الرئيس األستاذ اليادي البكوش بتاريخ .1441/9/82

 وعقدت جمستين في مقر الكشافة الكويتية ،برئاسة دولة الرئيس األستاذ اليادي البكوش بتاريخ 85
و.1449/1/14
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 وعقدت ثالث جمسات في فندق لومريديان كومودور في بيروت  -لبنان برئاسة دولة الرئيس الدكتور
اليادي البكوش بتاريخ  5و.1446/3/88

 وعقدت جمستين في فندق الدبموماسي في مدينة تونس برئاسة دولة الرئيس الدكتور اليادي البكوش
بتاريخ  11و ،1442/9/12وسبقيما اجتماع مشترك بين المجنة التنفيذية ورؤساء الوفود المشاركين في

المؤتمر الخامس.

 وعقدت جمستين في المركز الكشفي العربي الدولي بمدينة نصر بالقاىرة  -مصر برئاسة دولة الرئيس
الدكتور اليادي البكوش بتاريخ  8و .1441/6/1

 وعقدت جمستين في فندق النورس بمدينة الحمامات في تونس برئاسة دولة الرئيس الدكتور اليادي
البكوش بتاريخ .1445/3/81

 وعقدت أربع جمسات في مبنى جمعية الكشافة الكويتية بمدينة الكويت األولى برئاسة األمين العام األمير

يوسف دندن ،والثانية والثالثة والرابعة برئاسة دولة الرئيس الدكتور اليادي البكوش بتاريخ  12و /1/11

و .1484/3/8

 وعقدت جمستين في فندق القدس الدولي بمدينة عمان بالمممكة األردنية الياشمية األولى برئاسة دولة

الرئيس الدكتور اليادي البكوش والثانية برئاسة األمين العام األمير يوسف دندن ،وسبقيما اجتماع

مشترك بين المجنة التنفيذية ورؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر السادس بتاريخ  14و .1484/9/11

 وعقدت جمسة في المركز الكشفي العربي الدولي  -بمدينة نصر  -القاىرة  -مصر ،برئاسة الرئيس
األستاذ منذر سعد الدين الزميمي بتاريخ .1484/88/34

 وعقدت جمستين في مبنى الكشافة الكويتية في مدينة الكويت برئاسة الرئيس األستاذ منذر سعد الدين
الزميمي بتاريخ  81و .1481/9/83

 وعقدت جمستين في فندق ) (Bélèreفي مدينة الرباط بالمممكة المغربية برئاسة الرئيس األستاذ منذر
سعد الزميمي بتاريخ .1481/81/16

 وعقدت جمسة في مبنى األمانة العامة لكشاف ومرشدات ليبيا في مدينة طرابمس برئاسة الرئيس األستاذ
منذر سعد الدين الزميمي بتاريخ .1483/1/14

 وعقدت جمسة في فندق موغادور الرياض  -القصبة بمدينة مراكش بالمممكة المغربية برئاسة األمين
العام األمير يوسف دندن بتاريخ .1481/8/14
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تعديل النظام األساسي
جرى تعديل النظام األساسي في بعض المؤتمرات التي كان يعقدىا االتحاد ،وفي المؤتمر الثالث

عدل اسم االتحاد ليصبح "االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات" بدالً
الذي عقد في بيروت العام ّ 1448
من التسمية السابقة "االتحاد العربي لقدامى الكشافين والمرشدات" ،وانسحب ىذا المسمى عمى الرابطات

األعضاء في االتحاد.

الرابطات األعضاء (حتى )1132/31/13
األردن  -اإلمارات – البحرين – تونس – الجزائر – السعودية  -السودان  -قطر  -الكويت – لبنان –

ليبيا – مصر – المغرب.
استحداث لجان فرعية

استحدثت المجنة التنفيذية في االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات المجان الفرعية التالية:

" لجنة التمويل"

" لجنة التوثيق واإلعالم"

" لجنة التكريم".

وشجعت المجنة التنفيذية الرابطات العربية لتشكيل لجنة "العمل التطوعي" لدى كل منيا ،وزودتيا

بنظام مقترح لعمل تمك المجنة.
تعريف الرائد

حددت المجنة التنفيذية في جمستيا المنعقدة بتاريخ  1441/3/16التعريف التالي "لمرائد" ،وعممتو

عمى الرابطات العربية ،لمتقيد بو:
"الرائد" ىو كل كشاف أو مرشدة تجاوز الخامسة والثالثين من عمره ،وانقطع عن النشاط الكشفي

الميداني لسبب ما ،ولم يصدر بحقو قرار بفصمو من الجمعية الكشفية أو اإلرشادية.

بغض النظر عن المدة الزمنية التي أمضاىا في النشاط الكشفي
وىو ُيقبل في صفوف الرواد،
ّ
الميداني ،أو الرتبة أو الدرجة الكشفية التي حصل عمييا.
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وال يجوز الجمع بين المنصب الكشفي الميداني ،والعمل في صفوف "الرواد" في آن معاً ،إال في

الحاالت التالية ،بصورة استثنائية ومؤقتة:

 -8أن يكون المسؤول األول أو األساسي في الجمعية الكشفية ،وبحكم منصبو يتولى منصباً قيادياً في
رابطة "الرواد".

 -1أن تكون الجمعية الكشفية في حاجة ممحَّة ليقوم لدييا بميمة محددة ولفترة زمنية محددة ،ومتى انتيت
يعود إلى نشاطو في صفوف "الرواد".

 -3أن يكون عضواً في (الجمعية العمومية أو الييئة العامة أو المؤتمر العام) في جمعية الكشافة أو
المرشدات ورابطة الرواد ،وذا مسؤولية تقريرية أو تنفيذية أو إستشارية في إحدى الييئتين.

العالقة مع منظمة الصداقة العالمية لمكشافة والمرشدات
عمى إثر قيام االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ،توجو األمين العام إلى المنظمة العالمية لرواد
الكشافة والمرشدات طالباً االعتراف باالتحاد (إقميماً عربياً) أسوة باإلقميم األوروبي واإلقميم اسآسيوي –
الباسيفيكي القائمين في إطار المنظمة العالمية ،وعمى غرار األقاليم القائمة في إطار المنظمة الكشفية

العالمية وظل ىذا الطمب يقابل بالرفض ولمدة عشر سنوات.

وبتاريخ  8555/88/81حضرت األمينة العامة (ناييك بيرارد) ونائب رئيس المنظمة – العضو
العربي (المحامي األستاذ أحمد بنمنصور) وأبمغا إلى المجنة التنفيذية المجتمعة برئاسة الرئيس معالي األستاذ

زكريا بن مصطفى في مقر الكشافة التونسية ،قرار المجنة العالمية باعتماد االتحاد العربي لرواد الكشافة

والمرشدات (إقميماً عربياً).

وتقوم بين اإلقميم العربي والمنظمة العالمية عالقة وطيدة ،ومشاركة من الطرفين في األحداث

والنشاطات الكبرى.
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العالقة مع الييئة العربية لممرشدات
تحرص المجنة التنفيذية في االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات عمى توطيد أواصر العالقة

والتعاون بينيا وبين المكتب العربي لممرشدات ،وتترجم ذلك في ق ارراتيا وفي االجتماعات التي تعقد بينيما
ودعوة رئيسة المكتب لتحل ضيفة في مؤتمرات االتحاد.
واألمل بتطوير ىذه العالقة الطيبة إلى مجاالت تعاون أرحب لخدمة الحركة اإلرشادية العربية،

تحقيقاً ألىداف االتحاد.

العالقة مع المنظمة الكشفية العربية
تشيد العالقة المتميزة مع المنظمة الكشفية العربية ،نمواً مضطرداً منذ قيام االتحاد في العام ،8511

وتتمثل ىذه العالقة الممتازة بالتشاور الدائم بين األمينين العامين في المجاالت واالىتمامات المشتركة بصورة
دائمة.

ويحرص االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات ،كما المنظمة الكشفية العربية عمى تجسيد ىذا
التالحم بالمشاركة في المؤتمرات والمناسبات الكبرى لكال المنظمتين ،وأحياناً بإحياء مناسبات عربية ىامة.
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شهادة تسجيل الجمعية في االتحاد العربي لرواد الكشافة والمرشدات
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