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افتتاحية

الك�صفية وا�صتيعاب الثورة ال�صناعية الرابعة
اإن ما ي�صهده العامل بدخول اأعتاب ع�صر الثورة ال�صناعية الرابعة من تطورات علمية
وثقافية واجتماعية واقت�صادية مذهلة ،ي�صتدعي من منظومة العمل التعليمية اأن تواكب تلك
الثورة املعرفية ب�صكل يجعلها اأكرث مرونة وقدرة يف التعامل مع معطياتها واأبعادها املختلفة.
وياأتي االهتمام بالبيئة املدر�صية وحت�صني طريقة عملها وتطوير براجمها واأن�صطتها من
اأهم االأولويات التي ت�صعى وزارة الرتبية والتعليم اإىل حتقيقه؛ فاملدر�صة بو�صائلها احلديثة
باتت �صبي ًال حقيقي ًا لتحفيز الطلبة والطالبات؛ وتعزيز مهارات التفكري العليا لديهم من
اأجل حتقيق مزيد من االإبداع واالبتكار؛ ليكونوا قادرين على مواكبة التطور املعريف الهائل،
وي�صبحوا اأكرث قدرة على مواجهة التحديات وحتويلها اإىل فر�ص لالإجادة و�صناعة امل�صتقبل.
وتعد االأن�صطة الرتبوية باأبعادها الثقافية والعلمية وال�صحية والريا�صية والك�صفية
واالجتماعية واالأدبية جانب ًا مهم ًا ومكم ًال للعملية التعليمية يف املدر�صة لتعزيز اجلوانب
االإبداعية ،حيث اأ�صهمت االأن�صطة بدور يف بناء ال�صخ�صية املتكاملة واملتوازنة للطلبة
والطالبات.

معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية
وزيرة التربية والتعلمي

وميثل الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي واحد ًا من االأن�صطة املدر�صية الهادفة التي متنح
الطالب فر�ص ًا عديدة للتطور املعريف واملهاري واحلياتي ،فالك�صفية بقانونها ووعدها
وطريقة عملها الرتبوية مدر�صة حلفز االإبداع واالبتكار ،ومواكبة الثورة املعرفية اجلديدة،
فاأن�صطتها مل تعد تقليدية كما كانت بل اأ�صبحت اأن�صطة فكرية وعلمية تواكب امل�صتجدات
التقنية احلديثة ،وتاأتي اأن�صطة الال�صلكي وبرامج املحادثات والتوا�صل عرب ال�صبكة
املعلوماتية واحدة من االأن�صطة التي عززت لدى الفتية والفتيات الكثري من املهارات التقنية
والربجمية احلديثة ،كما اأ�صبحت املخيمات الك�صفية واالإر�صادية بيئة ناجعة وو�صيلة جيدة
لتعلم الفتية والفتيات املهارات احلياتية التي تفيدهم وجمتمعهم ،واأ�صبح نظام الطالئع
بالوحدات الك�صفية واالإر�صادية طريقة لتعلم اآداب احلوار وطرح االأفكار واحرتام الراأي
االآخر واتخاذ القرارات املنا�صبة ،كما عززت احلياة الك�صفية وممار�صاتها يف املدر�صة
واملخيمات مفاهيم الوالء ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص املعظم – حفظه
اهلل ورعاه -الك�صاف االأعظم لل�صلطنة واالنتماء لرتاب هذا الوطن املعطاء ،واحلفاظ على
مقدراته ومنجزاته ،واالعتزاز بتاريخه العريق وحا�صره امل�صرق .
وال �صك فاإن اال�صتمرار يف تطوير الربامج التعليمية واالأن�صطة يف منظومة العمل الك�صفي
واالإر�صادي ،مطلب متجدد ملواكبة امل�صتجدات املعرفية وا�صتيعاب الثورة ال�صناعية الرابعة
وت�صخريها لبناء اأجيال قادرة على موا�صلة العطاء لبناء م�صتقبل هذا الوطن الزاهر .
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كشافة ومرشدات السلطنة  ددون

لبنا ضة ان
الـــوء والطاعــة 

ﺑﺘﻜﻠﻴﻒ ﻣﻦ اﳌﻘﺎم اﻟﺴﺎﻣﻲ ﳌﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ
ورﻋﺎﻩ -رﻋﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة راوﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎء ﻳﻮم اﻷﺣﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ
ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ  ٢٠١٨م اﺣﺘﻔﺎل وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺘﺴﻠﻴﻢ ﻛﺄس ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس
اﳌﻌﻈﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ  -اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ
 ٢٠١٨ /٢٠١٧م ،وذﻟﻚ ﺑﺤﻀﻮر ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺪﻳﺤﺔ ﺑﻨﺖ أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻧﺎﺻﺮ اﻟﺸﻴﺒﺎﻧﻴﺔ وزﻳﺮة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
وﻋﺪد ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﳌﻌﺎﻟﻲ اﻟﻮزراء واﳌﻜﺮﻣﲔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﺸﻮرى وأﺻﺤﺎب اﻟﺴﻌﺎدة وﻛﻼء اﻟﻮزارة واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ وﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
واﳌﻜﺮﻣﲔ ﻓﻲ اﳊﻔﻞ وﻗﺎدة اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات وذﻟﻚ ﲟﺴﺮح وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻮﻃﻴﺔ.
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ﻣﻌﺰوﻓﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ واﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت ﻛﺸﻔﻴﺔ
ﺟﺴــﺪت ﺣﺐ اﻟــﻮﻃﻦ واﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋــﻈﻢ
وﻗﺪﻣﺖ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﻘﻄﻮﻋﺎت اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ،ﺛﻢ أﻟﻘﻰ ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان اﻟﺘﻮﺑﻲ
اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻺﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ
ﻛﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻮزارة ،أﻛﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻓﻘﺎل:
ﻟﻘﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات
ﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎرات
اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻔﻮﺿﻴﺎت ﺑﺪﻧﻴ ًﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴ ًﺎ وذﻫﻨﻴ ًﺎ وروﺣﻴﺎً ،ﻓﻀ ً
وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴ ِﺔ ،واﳌﺒﺎدئ اﻟﻄﻴﺒ ِﺔ ،واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺴﻠﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﺑﻠﻮرة ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
اﻟﻌﻠﻢ واﳌﻌﺮﻓﺔ،
ِ
ِ
ِ
أﻫﻢ ﻣﺮﺗﻜﺰا ِﺗﻬﺎ،
اﻟﻌﻤﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﻔﺮﻳﻖ
روح
اﳉﻤﺎﻋﻲ وﺧﺪﻣﺔ
واﻟﻌﻤﻞ
اﻟﺘﻌﺎون
ِ
ِ
اﻟﻮاﺣﺪ ،واﻟﺘﻲ ﺗ ُْﻌ ُّﺪ ُ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ِ
ِ
ِ
ﻓﺮص اﳌﺸﺎرﻛ ِﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠ ِﺔ ﻓﻲ أﻋﻤﺎلِ
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
اﻹﺑﺪاع واﻻﺑﺘﻜﺎ ِر ﻋﻨﺪﻫﻢ،
ﺟﻮاﻧﺐ
وﺻﻘﻠﺖ
ْ
ْ
وﻫﻴﺄت ﻟﻬﻢ َ
َ
ِ
وﺻﻴﺎﻏﺔ اﻟﻘﺮار ،وإﻋﺪادﻫﻢ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻋﻲ ﲟﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ.
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كش وإرشادي

أو يت 
وﻗﺪم ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات وأﺷﺒﺎل وزﻫﺮات ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ اﳊﻔﻞ
اﻻﺳﺘﻌﺮاﺿﻲ اﻟﻔﻨﻲ )أوﺑﺮﻳﺖ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ( اﻟﺬي ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻊ
ﻟﻮﺣﺎت ﻋ َّﺒﺮ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻦ ﺣﺒﻬﻢ ووﻻﺋﻬﻢ ﻟﻠﻜﺸﺎف
اﻷﻋﻈﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -وﺟﺴﺪوا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻓﺮﺣﺔ اﶈﺎﻓﻈﺔ ﺑﺤﺼﻮﻟﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ،ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﲔ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻨﻮﻋﻲ اﻟﺬي ﺷﻬﺪﺗﻪ
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﻃﻮال ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮدﻫﺎ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس اﳌﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ-
اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ.
وﻓﻲ اﳋﺘﺎم ﺟﺪد ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات ﻋﻤﺎن ﻋﻬﺪ اﻟﻮﻻء واﻟﻄﺎﻋﺔ واﻟﻌﺮﻓﺎن ﻟﺒﺎﻧﻲ
ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻤﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ
– ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ – ﺑﺘﺮدﻳﺪ اﻟﻮﻋﺪ اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي.
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ راﻋﻴﺔ اﳊﻔﻞ ﺑﺘﺘﻮﻳﺞ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺑﻜﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ،وﻣﻨﺢ اﳌﻔﻮﺿﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﳋﻤﺴﺔ اﻷﺧﺮى اﳌﺘﻮﺟﺔ ﺑﻜﺆوس اﻟﺘﻔﻮق وﻫﻲ :ﻣﻔﻮﺿﻴﺎت ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ،وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﺎﻟﺚ ،وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻨﺪم اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺮاﺑﻊ ،وﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر
اﳊﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺰ اﳋﺎﻣﺲ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻜﺮﱘ اﻟﻠﺠﺎن اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﳌﺪﻳﺮﻳﺎت
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻔﺎﺋﺰة ﺑﺎﳌﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ورؤﺳﺎء
ﻣﺠﺎﻟﺴﻬﺎ وﻗﺎدﺗﻬﺎ ورؤﺳﺎء اﻟﺴﺪاﺳﻴﺎت واﻟﻄﻼﺋﻊ.
وﻋﻘﺐ ﺣﻔﻞ اﻟﺘﺘﻮﻳﺞ ﺑﺎرﻛﺖ ﻣﻌﺎﻟﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة راوﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻮد اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪﻳﺔ
وزﻳﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﶈﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺗﺘﻮﻳﺠﻬﺎ ﺑﻜﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ
ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻧﺒﺎرك ﻟﻠﻤﻔﻮﺿﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺷﻤﺎل
اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺄس اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﳌﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﻜﺸﻔﻲ
واﻹرﺷﺎدي ﻟﻠﻌﺎم اﻟﺪراﺳﻲ )٢٠١٧/٢٠١٨م(  ،وﻟﺒﻘﻴﺔ اﳌﻔﻮﺿﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﻓﺎزت ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺎﺑﻘﺔ.
ودﻋﺖ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات إﻟﻰ ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﻟﻌﻄﺎء ﻓﻘﺎﻟﺖ :إﻧﻨﺎ ﻧﺪﻋﻮ أﺑﻨﺎءﻧﺎ
وﺑﻨﺎﺗﻨﺎ ﳌﻮاﺻﻠﺔ ﳑﺎرﺳﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ واﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺎﻫﻤﻮا ﻓﻴﻬﺎ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺣﺘﻤﺎ ﺳﺘﻔﺘﺢ ﻟﻬﻢ آﻓﺎﻗ ًﺎ
واﺳﻌﺔ ﺧﻼل ﻣﺴﻴﺮﺗﻬﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳌﻬﻨﻴﺔ ﻻﺣﻘ ًﺎ ﻣﺘﻤﻨﲔ ﻟﻬﻢ دوام اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
واﻟﻨﺠﺎح.

9

كاأ�س الك�صاف الأعظم

الكشافة وارشدات تفل لذكرى الــ ٣٥لتنصيب
ً
ج لته كشافا أعظم
ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻻت اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــ ٤٨اﳌﺠﻴﺪ اﺣﺘﻔﻠﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﺑﺎﻟﺬﻛﺮى اﻟـ ٣٥ﻟﺘﻨﺼﻴﺐ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ  -ﻛﺸﺎﻓﺎ أﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ،رﻋﻰ اﳊﻔﻞ
ﺳﻌﺎدة اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان اﻟﺘﻮﺑﻲ اﳌﺴﺘﺸﺎر ﺑﻮزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﺤﻀﻮر
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺧﻠﻔﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻨﺪاﺑﻲ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺸﻜﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات وﻋﺪد ﻣﻦ ﻗﺎدة وﺿﺒﺎط اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ
وﻣﺪﻳﺮي اﻟﻌﻤﻮم ﺑﺎﶈﺎﻓﻈﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ودﻳﻮان ﻋﺎم وزارة اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺮاﺑﻊ
ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠١٨م وذﻟﻚ ﲟﺒﻨﻰ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪ ﲟﺮﺗﻔﻌﺎت اﳌﻄﺎر ،وﺧﻼل
اﳊﻔﻞ ﺟﺪد ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات ﻋﻤﺎن ﻋﻬﺪ اﻟﻮﻻء واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﺒﺎﻧﻲ ﻧﻬﻀﺔ ﻋﻤﺎن
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺪأ اﳊﻔﻞ ﺑﻌﺰف ﻣﻘﻄﻮﻋﺎت ﻣﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ اﻟﻔﺮﻗﺔ اﳌﻮﺳﻴﻘﻴﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺪﻣﺖ وﺣﺪة ﻣﺮﺷﺪات ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻨﺒﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﻣﺴﻘﻂ ﻓﻘﺮة ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ اﻟﻐﺎﻟﻴﺔ ﺗﻠﺘﻬﺎ ﻓﻘﺮة اﺳﺘﻌﺮاﺿﻴﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ،اﺑﺘﻬﺎﺟ ًﺎ
ﺑﺎﻟﻌﻴﺪ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟــ  ٤٨اﳌﺠﻴﺪ وﲟﺎ ﲢﻘﻖ ﻋﻠﻰ أرض اﻟﻮﻃﻦ ﻣﻦ ﻣﻨﺠﺰات ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻓﻲ
ﻇﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﳊﻜﻴﻤﺔ ﳊﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ –
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ.

وأﻟﻘﺖ اﺑﺘﺴﺎم ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ اﳌﺪﻳﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻟﻠﻤﺮﺷﺪات ﻛﻠﻤﺔ
ٌ
ﻟﺸﺮف ﻋﻈﻴﻢ ﻣﺎ ﺣﻈﺖ ﺑﻪ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻗﺎﻟﺖ ﻓﻴﻬﺎ :إﻧﻪ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻣﻦ دﻋﻢ ورﻋﺎﻳﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮة
ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ – ﻓﻤﻨﺬ ﺑﻮاﻛﻴﺮ
اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺒﺎرﻛﺔ ﺣﻈﻲ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﻛﺮﳝﺔ ﻣﻦ ﻟﺪن ﺟﻼﻟﺘﻪ -أﻋﺰﻩ
اﷲ-وﻛﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻻرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﳑﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ
ﺗﺒﻮأ ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات ﻋﻤﺎن ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻣﻮﻗﺔ ﺑﲔ ﻧﻈﻴﺮاﺗﻬﺎ ﻣﻦ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وأﻛﺪت ﻋﻠﻰ دور اﳊﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
واﻻرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺪور اﻟﺮﻳﺎدي ﻓﻲ ﻣﻼﻣﺴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب وﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،ﺣﻴﺚ
أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻋﺠﻠﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﺮﺳﻴﺦ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻮﻻء واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس
ﺷﺒﺎﺑﻨﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ ﻋﻤﺎد اﻟﻮﻃﻦ وأداﺗﻪ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳒﺎزاﺗﻪ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ.
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: »HƒàdG
الد السا للكشافة بوأها م نة مرموقة  
ب كشافة العا



أو يت الكشاف اعظم
وﻗﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺮاﺣﻞ
أوﺑﺮﻳﺖ ”اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ“ ﻣﻦ ﻛﻠﻤﺎت أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺮﻫﻮن
اﻟﺒﻮﺳﻌﻴﺪي وأﳊﺎن ﺟﻼل اﳋﻮﻳﻄﺮي وإﺧﺮاج ﻣﺴﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ اﳌﻌﻨﻲ
وﻣﻦ أداء وﺣﺪات أﺷﺒﺎل وزﻫﺮات ﻣﺪرﺳﺔ اﻟﻔﺘﺢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
وﻛﺸﺎﻓﺔ ﻣﺪرﺳﺔ ﺣﺎزم ﺑﻦ ﻫﻤﺎم ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،ووﺣﺪة اﻟﻜﺸﺎف
اﻟﺒﺤﺮي اﳌﺘﻘﺪم ﲟﺪرﺳﺔ اﳋﻮض ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ و ﻣﺮﺷﺪات ﻣﺪرﺳﺔ
ﻧﺴﻴﺒﺔ ﺑﻨﺖ ﻛﻌﺐ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﺮاﺿﺎت ﻛﺸﻔﻴﺔ
وإرﺷﺎدﻳﺔ ﻏﻨﺎﺋﻴﺔ ،ﻋﺒﺮوا ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻋﻤﻖ ﺣﺒﻬﻢ ووﻻﺋﻬﻢ ﻟﻘﺎﺋﺪ
اﳌﺴﻴﺮة اﻟﻈﺎﻓﺮة ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
اﳌﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﺑﻌﺪﻫﺎ أﻟﻘﻴﺖ
ﻗﺼﻴﺪة ﺷﻌﺮﻳﺔ ﺑﻬﺬﻩ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ،ﺛﻢ ﻗﺪم ﻋﺮض ﻣﺮﺋﻲ ﺟﺴﺪ ﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﻧﺸﺄﺗﻬﺎ وﻣﺎ ﺷﻬﺪﺗﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر ﻛﻤﻲ وﻧﻮﻋﻲ
ﺑﻔﻀﻞ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﻦ ﻟﺪن اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ – أﺑﻘﺎﻩ اﷲ-
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  تكر ا

يد
»HƒàdG ¿GóªM øH óª ï«°ûdG IOÉ©°S ΩÉb Éªc
øH Üƒ≤©j QƒàcódGh º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG
áeÉ©dG ájôjóŸG ΩÉY ôjóe »HGóædG ˆGóÑY øH ¿ÉØ∏N
ácô◊G OGhQ øe OóY ËôµàH äGó°TôŸGh áaÉµ°û∏d
ájôjóŸG »ØXƒe øe OóYh ,ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûµdG
øjó«éŸGh ,øjóYÉ≤àŸGh äGó°TôŸGh áaÉ°ûµ∏d áeÉ©dG
á«Ø°ûµdG á«≤«°SƒŸG ábôØdG OGôaCG øeh ÚØXƒŸG øe
¤EG ,áæ£∏°ùdG äÉ¶aÉ ∞∏àîÃ áaÉ°ûµdG IOÉbh
á«dhódG á«Ø°ûµdG ÖjQóàdG IQÉ°T º«∏°ùJ ÖfÉL
IQÉ°ûdG ΩÉ°Sh øe Ék bÓ£fG É¡JÉjƒà°ùe ≈∏Y Ú∏°UÉë∏d
,º¡jóYÉ°ùeh ÖjQóàdG IOÉb IQÉ°ûH Gk Qhôeh á«Ñ°ûÿG
ájOÉ°TQE’Gh á«Ø°ûµdG ácô◊G ƒÑ°ùàæe OóL ΩÉàÿG ‘h
¿ÉªY á°†¡f ÊÉæÑd áYÉ£dGh A’ƒdG ó¡Y áæ£∏°ùdÉH
øH ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG ádÓ÷G ÖMÉ°U Iô°†M áãjó◊G
º¶YC’G ±É°ûµdG -√ÉYQh ˆG ¬¶ØM– º¶©ŸG ó«©°S
.…OÉ°TQE’Gh »Ø°ûµdG óYƒdG ójOôJ ∫ÓN øe áæ£∏°ù∏d

يوم خالد  ذاكرة الوطن
áª°ShCÉH áaÉ°ûµdG IOÉb ó«∏≤Jh ËôµàdG πØM ó©Hh
øH óª ï«°ûdG IOÉ©°S ∫Éb á«dhódG á«Ø°ûµdG ÖjQóàdG
¿EG :º«∏©àdGh á«HÎdG IQGRƒH QÉ°ûà°ùŸG »HƒàdG ¿GóªM
É¡H ôîØj »àdG Ió«©°ùdG äÉÑ°SÉæŸG ióMEG ƒg πØ◊G
äGó°TôŸGh áaÉ°ûµdG âaô°T Éªæ«M ,ÊÉªY πc
º¶YCG Ék aÉ°ûc -ˆG √É≤HCG- ¬àdÓL Ö«°üæàH á«fÉª©dG
»àdG IódÉÿG äÉ¶ë∏dG ∂∏J ,Ék eÉY ٣٥ òæe ,áæ£∏°ù∏d
ájƒæ©e á∏≤f á«fÉª©dG äGó°TôŸGh áaÉ°ûµdG â£YCG
⁄É©dG áaÉ°ûc ÚH ábƒeôe áfÉµe CGƒÑàJ É¡∏©L ,IÒÑc
√ò¡d ôªà°ùŸG »eÉ°ùdG ºYódG π°†ØH ,¬JGó°Tôeh
øe π«L OGóYEG ‘ âª¡°SCG »àdG á«àØdG ácô◊G
äGÈÿGh ±QÉ©ŸGh äGQÉ¡ŸÉH í∏°ùàŸG ÜÉÑ°ûdG
º¡fÉ£∏°Sh º¡æWƒd Ú°ü∏ Gƒfƒµ«d á«JÉ«◊G
.º¡àeCGh
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ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺠﻠﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ:
ﺟﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﻣﺜﺎل ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ
ﰲ دﻋـﻢ اﳊـﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎ
ﻋﺒﺮت أﻣﻨﻴﺔ ﻋﺒﺎس أﺣﻤﺪ رﺑﻴﻊ ﻣﺪﻳﺮة إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
وﻣﺴﺆوﻟﺔ اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻋﻦ ﺳﻌﺎدﺗﻬﺎ ﺑﺰﻳﺎرة اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
واﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎ وﻣﻨﺠﺰاﺗﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺳﻌﺪت ﻛﺜﻴﺮا ﺑﺎﻟﺰﻳﺎرة اﻷوﻟﻰ ﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن
اﻟﻔﺘﻴﺔ وﺳﺮرت ﺑﺈﳒﺎزاﺗﻬﺎ اﻟﻐﻨﻴﺔ وﺑﺘﺎرﻳﺨﻬﺎ اﻟﻀﺎرب ﺑﺠﺬورﻩ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق اﻟﺘﺎرﻳﺦ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ اﳋﺎﻟﺪ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺤﺘﻨﻲ اﻟﺰﻳﺎرة ﻓﺮﺻﺔ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﺗﺎرﻳﺨﺎ
وﺣﻀﺎرة وﻣﻨﺠﺰات ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ ،وﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴ ًﺎ ﻓﺮﻳﺪاً ،ﺣﻴﺚ زرﻧﺎ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺘﺮاﺛﻴﺔ واﻟﻌﻤﺮاﻧﻴﺔ واﳌﻮاﻗﻊ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ ،وﺗﻌﺮﻓﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻹﳒﺎزات اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻘﺖ
ﻋﻠﻰ أرض اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﻴﺎدة اﳊﻜﻴﻤﺔ ﳊﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ.-

»MGhôdG »∏Y øH áØ«∏N :QGƒM
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ﺟــﻬﻮد ﻛﺒﻴﺮة ﻟــﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴـﺔ ﻛﺸﻔﻴﺔ ﻋـﺮﺑﻴﺔ ﺗﺘﻮاءم
ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ

ájƒªæJ äGõéæeh IQÉ°†Mh ÉîjQÉJ ,áæ£∏°ùdG ≈∏Y ±ô©à∏d á«≤«≤M á°Uôa áæ£∏°ùdG IQÉ``jR
á«Hô©dG á«Ø°ûµdG áª¶æŸG ¬©ÑàJ É`` é¡æ‡ É`` eÉ¶f »`` ` Ø°ûµdG QGô≤dG ™æ°U ‘ ÜÉÑ°ûdG ∑Gô°TEG
á«ŸÉ©dG á«Hô©dG á`` «Ø°ûµdG ájDhôdG É¡æª°†àJ »àdG äÉjƒdhC’G ø`` ` ª°V á«Yƒ`` `£àdG ∫Éª`` ` YC’G
¬›GôH Ú°ù–h »Ø°ûµdG πª©dG õjõ©àd áª¶æŸG Oƒ¡L øª°V »g á«°ù°SDƒŸG á«ªæàdG IQGOEG çGóëà°SG
سا
د 
واﺷﺎدت ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﺬي ﲢﻈﻰ ﺑﻪ ﻛﺸﺎﻓﺔ ﻋﻤﺎن وﻣﺮﺷﺪاﺗﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ:
إن ﺗﻨﺼﻴﺐ ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ –
ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -ﻛﺸﺎﻓﺎ أﻋﻈﻢ ﻟﻠﺴﻠﻄﻨﺔ وارﺗﺪاءﻩ اﻟﺰي اﻟﻜﺸﻔﻲ أﻋﻄﻰ
دﻓﻌﺔ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ،وﺟﻼﻟﺘﻪ -أﺑﻘﺎﻩ اﷲ-
ﻣﺜﺎل ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻪ ﻓﻲ دﻋﻢ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴ ًﺎ وﻋﺎﳌﻴﺎً ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن
ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات ﻋﻤﺎن وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺷﻬﺪت ﺗﻮﺳﻌ ًﺎ ﻛﻤﻴ ًﺎ
وﺗﻄﻮراً ﻧﻮﻋﻴ ًﺎ ﻻﻓﺘ ًﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﳑﺎ ﺟﻌﻞ
ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ واﺟﻬﺔ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻋﻢ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،وﻗﺪ ﺳﻌﺪﻧﺎ أﺛﻨﺎء اﻟﺰﻳﺎرة ﲟﺎ ﺷﺎﻫﺪﻧﺎﻩ ﻣﻦ ﺗﻄﻮ ِر ﻓﻲ ﺣﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ،وﺑﺎﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻄﻴﺒﺔ اﻟﺘﻲ اﺳﺴﻬﺎ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات ﻣﻊ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎون ﺑﺸﻜﻞ
ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ،ﻛﻤﺎ ﺳﻌﺪﻧﺎ ﲟﺎ ﲤﻠﻜﻪ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدات ﻛﺸﻔﻴﺔ وإرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءة واﳋﺒﺮة ،اﻷﻣﺮ
اﻟﺬي اﻧﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﳊﺮﻛﺔ وﻗﺪرﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ واﻹﻧﺘﺸﺎر.
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اﳊــﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴـﺔ ﺗـﺪﻋــﻮ اﻟﻰ اﻟﺘﻨـﻮع واﻹﻧﺪﻣـﺎج واﻹﻃـﻼع

ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ وﻫﻲ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺼﻨﻊ اﻟﺴﻼم
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الكشفية والتنمية استدامة
وﺣﻮل اﻫﺘﻤﺎم اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ واﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻗﺎﻟﺖ :ﺑﺪأ ﻇﻬﻮر أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ ٢٠١٣م ،
وﺗﻨﺒﻬﺖ ﻟﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﻫﺬا اﻧﻌﻜﺲ
ﺑﺪورﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎﺗﻬﺎ أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻴﻤﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻫﻨﺎ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﺗﻘﺪم ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ
واﻷﻧﺸﻄﺔ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺒﺎب واﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز دور اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻣﻨﻬﺎ :اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﻤﻬﺎ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ،وﻣﻨﻬﺎ ﺧﻮض اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﲡﺮﺑﺔ
اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ زراﻋﺔ اﳌﻠﻴﻮن ﻧﺨﻠﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ أﺧﺮى،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺪورات اﻟﺘﻲ ﺗﻐﺮس ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ
وﻛﻮﻛﺐ اﻷرض ،وﻣﻨﻬﺎ دورات اﻟﺒﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺪ اﳊﻴﺎة وﻫﻲ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻳﺤﺘﺬى ﺑﻬﺎ ،وﳝﻜﻦ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻻﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﺎ ،وﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧﻬﺎ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ ﻋﺪداً ﻣﻦ أﻫﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
تقبل ا خر
وﺣﻮل اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﺑﻪ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ
واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ واﻟﺴﻼم :أوﺿﺤﺖ أن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻮع
واﻹﻧﺪﻣﺎج واﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻘﺎﻓﺎت وﺗﻘﺒﻞ اﻵﺧﺮ ،وﻫﻲ ﻣﻦ اﻷوﻟﻮﻳﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وأﻗﺮﺗﻬﺎ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻌﺪ ﻣﻦ اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﻗﻴﻢ اﻟﺘﻌﺎﻳﺶ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻧﻘﺎط اﻟﺘﻘﺎﻃﻊ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺎت ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﻮد واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ،
ﻟﺼﻨﻊ ﻋﺎﻟﻢ أﻓﻀﻞ ﻳﺴﻮدﻩ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ واﻹﺧﺎء ،ﻣﻮﺿﺤﺔ إن ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻴﻢ
اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ أﺳﻬﻤﺖ ﻓﻲ ﳒﺎح اﻟﻠﻘﺎءات واﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .


العر
تعز العمل
الكش  

وﻓﻲ ﺳﺆال ﺣﻮل اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﳌﺸﺘﺮك ودور اﳌﻨﻈﻤﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰﻩ ﻗﺎﻟﺖ :ﺗﺒﺬل اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺟﻬﻮداً ﻛﺒﻴﺮ َة ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ دور
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﺗﻘﻮم اﳌﻨﻈﻤﺔ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﻮﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
ﻛﺸﻔﻴﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺗﺘﻮاءم ﻣﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ

وﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﺎ وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﲟﺎ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻬﻮﻳﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻫﻲ ﺟﻬﻮد ﺗﻀﻊ اﻟﺸﺒﺎب أﺳﺎﺳ ًﺎ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وﻣﺤﻮرا
ﻟﺘﻘﺪﻣﻬﺎ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أن اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﲢﻈﻰ ﲟﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲤﻬﻴﺪاً ﻟﻌﺮﺿﻬﺎ ﻓﻲ اﳌﺆﲤﺮ اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠١٩م.
إرتفاع نسبة العضوية
وﻋﻦ أﻫﻢ اﻟﻄﺮق اﳌﻮﺻﻠﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤﻳﺔ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﺑﺎﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﻛﺸﺎف ﺑﺤﻠﻮل  ٢٠٢٣ﻗﺎﻟﺖ :اﳊﻤﺪ ﷲ أرﻗﺎم
اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ،وﲡﺎوزﻧﺎ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن
ﻛﺸﺎف ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻫﻲ زﻳﺎدة ﻫﺎﺋﻠﺔ ،وﻟﺪﻳﻨﺎ  ١٦٩ﺟﻤﻴﻌﺔ ﻛﺸﻔﻴﺔ
ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻔﺎد اﻟﺸﺒﺎب أو اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ اﳌﻨﻈﻤﲔ
وﷲ اﳊﻤﺪ ﻣﻦ ﺑﺮاﻣﺞ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
أﺻﺒﺢ ﻫﺆﻻء ﻣﺆﻫﻠﲔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﳋﺪﻣﺔ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأوﻃﺎﻧﻬﻢ،
وﺑﺄداﺋﻬﻢ اﳉﻴﺪ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺳﻴﻜﻮﻧﻮن ﺧﻴﺮ ﻣﺴﻮق ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻟﻺﻧﻀﻤﺎم ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ
ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﻮﺟﻮد اﻟﻜﺸﺎف اﳌﺆﻫﻞ ﻳﻌﺪ وﺳﻴﻠﺔ
ﳉﺬب اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ.
وأﺿﺎﻓﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﳉﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻫﻮ وﺟﻮد
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ ﻟﺪى اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﻀﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮاﻣﺞ ﺗﺴﻮﻳﻘﻴﺔ ﳑﻨﻬﺠﺔ ،ﻣﻀﻴﻔﺔ أن ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﺑﻔﻀﻞ
اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﺎﻣﻲ ﻣﻦ اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ -وﻣﻦ وزارة
اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻓﻘﺪ ﺷﻬﺪت اﳊﺮﻛﺔ ﺗﻮﺳﻌ ًﺎ ﻓﻲ ﻋﺪد اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ﳉﻤﻴﻊ ﻣﺪارس اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ،
ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﳋﻄﻮة وﺳﻴﻠﺔ ﳉﺬب اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺴﺒﲔ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﺬا ﻓﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﺜﺎل ﺟﻴﺪ ﻟﺒﺎﻗﻲ اﳉﻤﻌﻴﺎت
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ.
مشاركة الشباب
وأﻣﺎ ﻋﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار وﲢﺴﲔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻘﺪﻣﺔ
إﻟﻴﻬﻢ ﻗﺎﻟﺖ :ﺑﻼ ﺷﻚ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺣﺮﻛﺔ ﺷﺒﺎﺑﻴﺔ وﻫﻢ ﻗﻠﺒﻬﺎ
اﻟﻨﺎﺑﺾ ،ﻓﻼ ﳝﻜﻦ أن ﻧﻌﻤﻞ أي ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ أو أي ﺗﻮﺟﻴﻪ أو وﺿﻊ أي
ﺳﻴﺎﺳﺔ دون ﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻟﻘﺮار ﳌﻌﺮﻓﺔ ﺗﻄﻠﻌﺎﺗﻬﻢ وآﻣﺎﻟﻬﻢ
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﻟﺬﻟﻚ ﻋﻤﻠﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺗﻘﺮ ﲟﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻣﻦ ﺧﻼل ﲤﺜﻴﻠﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ
ﻟﻠﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻤﺎع أﺻﻮاﺗﻬﻢ واﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻫﻢ وأﻫﻢ ﻣﺎ
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وﺣﻮل اﳉﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺬﻟﻬﺎ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﳊﻮﻛﻤﺔ وﺗﻔﻌﻴﻞ ﻧﻈﺎم اﳉﻮدة ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﻴﺴﺎت ،ودورﻩ ﻓﻲ إدارة اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
ورﻓﻊ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءة ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﳊﺮﻛﺔ ﻗﺎﻟﺖ:
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺠﻴﺴﺎت ﻫﻲ أداة اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻴﺲ
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﳉﻤﻴﻌﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،وإﳕﺎ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻵﻟﻴﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻋﻤﻞ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ ،وزﻳﺎدة
ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ وﻣﻮاءﻣﺘﻬﺎ ﻷﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،ﻓﺄداة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺟﻴﺴﺎت ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻰ أﻓﻀﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺘﺒﻌﻬﺎ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ،وﺗﺮاﻋﻲ ﻋﺸﺮة
أﺑﻌﺎد ﻋﺎﳌﻴﺔ ﻣﺤﺪدة ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ وﳉﻨﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺣﻴﺚ ﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻷول ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻬﺎ
ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻳﺮﻛﺰ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎم
اﳊﻮﻛﻤﺔ ،ﺛﻢ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ إﻃﺎر اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺮﺗﻴﺠﻲ ،وﻳﺮﻛﺰ
اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﻠﻰ اﻹدارة اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ واﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻛﺴﺐ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ
واﻟﺼﻮرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻳﺘﻀﻤﻦ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎدس ﻋﻠﻰ اﻟﺮاﺷﺪﻳﻦ ﻓﻲ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺗﺨﺼﻴﺺ اﳌﻮارد واﻟﻀﻮاﺑﻂ
اﳌﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب ودورﻫﻢ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ
اﻟﻘﺮار ،أﻣﺎ اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻓﻴﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﳊﺮﻛﺔ،
واﻟﺒﻌﺪ اﻟﻌﺎﺷﺮ ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ،وﻫﻲ ﺑﻨﻮد
ﻳﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﻤﻴﻌﺎت ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ،وﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
ﺗﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻴﻬﺎ ﻳﺘﻢ اﻟﻮﻗﻮف إﻟﻰ أﻫﻢ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ
ﲢﺘﺎج ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﻦ اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ،وﻳﺘﻢ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺒﻴﺮ ﻟﺪﻋﻢ اﳉﻤﻴﻌﺔ
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﺸﺒﺎب وﲢﻘﻖ ﻣﻌﻬﺎ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳉﻮدة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ.

وﺣﻮل ﺟﻬﻮد اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﻣﻮاﻛﺒﺔ
اﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﺟﻬﻮدﻫﺎ ﻓﻲ اﺳﺘﺤﺪاث
إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ ﺳﻌﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻗﺎﻟﺖ :ﻟﻘﺪ ﰎ
اﺳﺘﺤﺪاث إدارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺆﺳﺴﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،٢٠١٨وﻫﻲ إدارة ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻟﺪﻋﻢ اﻟﻔﻨﻲ
واﻟﺘﻘﻨﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻌﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﻬﻢ
ﻟﺰﻳﺎدة اﻟﻘﺪرات ﻟﺒﻨﺎء ﺑﺮاﻣﺞ ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻬﺎت
اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺠﺘﻤﻊ
وأﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺗﺄﺗﻲ أداة اﻟﺪﻋﻢ
اﻟﻌﺎﳌﻲ)ﺟﻴﺴﺎت( ﺿﻤﻦ ﻫﺬا اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﻧﺤﺎول ﻣﻦ
ﺧﻼﻟﻪ ﻓﻬﻢ واﻗﻊ اﳉﻤﻌﻴﺎت وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻓﻨﻴﺎ وﻟﻮﺟﺴﺘﻴﺎ،
ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ.
ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﺪاﺋﺮة ﺑﺪﻋﻢ اﳉﻤﻌﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻨﻰ
ﻣﺸﺮوﻋﺎت رﺳﻞ اﻟﺴﻼم وﻣﺴﺎﻋﺪﺗﻬﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﳌﺠﺘﻤﻊ،
ﺑﺄن ﻳﻜﻮن ﻣﻠﺒﻴ ًﺎ ﻷﺣﺪ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﻧﺤﻦ
ﻓﻲ ﻇﻞ ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﺔ اﻹدارة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﲢﺪﻳﺪ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت
واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻓﻲ ﻇﻞ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
وﻓﻲ ﺧﺘﺎم ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ﺗﻮﺟﻬﺖ ﺑﺎﻟﺸﻜﺮ ﻟﻠﻤﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﻜﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻋﻠﻰ ﻛﺮم اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ وﺣﺴﻦ
اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ،داﻋﻴﺔ اﷲ أن ﻳﺪﱘ ﻧﻌﻤﺔ اﳋﻴﺮ واﻷﻣﺎن ﻟﻬﺬا
اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﻴﺐ ﺑﻘﻴﺎدة ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻈﻢ – ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ-
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ﻛﺘﺎب )اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻛﻠﻴﺎت اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ( ﳌﺆﻟﻔﻪ
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺳﻼم اﳌﻌﻤﻮري وآﺧﺮون،
ﻳﺴﺘﻌﺮض اﳌﺮاﺣﻞ واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت
واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﳌﺼﻄﻠﺤﺎت واﻷﻫﺪاف
واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ،
ﻛﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎول ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ
اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وﻧﺸﺄة
اﳌﻌﺴﻜﺮات ،واﻟﻬﺪف ﻣﻦ ﻧﻈﺎم
اﻟﻄﻼﺋﻊ ،ﻛﻤﺎ أﺷﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ
رﻣﻮز اﻟﻜﺸﺎف اﻟﺴﺮي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻻﺟﺘﻤـﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وأﺧﻴﺮا ﺗﻄﺮق اﻟﻜﺎﺗﺐ
إﻟﻰ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻌﺎب وﺻﻴﺤﺎت
وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ واﻟﻔﺮﻳﻖ
ﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ
وﺗﺘـ ــﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬ ــﺎ ﻓ ـ ـ ـ ــﺮص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳ ـ ــﺢ واﻻﻧﺪﻣ ـ ــﺎج
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” ” á«°VÉjôdG á«HÎdG äÉ«∏c áÑ∏£d á«Ø°ûµdG á«HÎdG
ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﺗﻬﺪف إﻟﻰ
ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،وإﺷﺒﺎع اﻟﻌﻼﻗﺎت
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ ،وﺗﻮﻓﻴﺮ
وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻬﻮاﻳﺎت اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳌﻬﺎرات ﲟﺎ ﻳﻨﻤﻲ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﳒﺎز
اﻟﻔﺮدي واﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت ،وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﳌﺘﻤﻴﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﺪى اﻟﻘﺪرات ،وﺗﻔﻲ ﺑﺤﺎﺟﺎت اﻷﻋﻀﺎء وﻃﺎﻗﺎﺗﻬﻢ
وﺗﺸﺠﻴﻊ ﺣﻴﺎة اﳋﻼء ،واﻛﺘﺸﺎف اﳌﻬﺎرات وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻔﺮص ﻟﺼﻘﻠﻬﺎ
ﳋﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ واﻛﺘﺴﺎب ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك
اﻟﻘﻮﱘ ،واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻵﺧﺮﻳﻦ ،وﻓﻬﻢ
ﻗﺪرة اﷲ وﻋﻈﻤﺘﻪ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ،ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﻌﺾ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻠﻜﺸﺎف اﳌﺘﻘﺪم وﻟﻠﺠﻮاﻟﺔ .وﺗﻄﺮق إﻟﻰ اﻟﻬﺪف ﻣﻦ ارﺗﺪاء اﻟﺰي
اﻟﻜﺸﻔﻲ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ وأﺧﻼﻗﻴﺎﺗﻪ ..

ﻳﻌﺮف اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮي
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرات واﳌﻬﺎرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
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ر اركة الكشفية  العا
أﺷﺎر اﻟﻜﺎﺗﺐ إﻟﻰ ﻧﺸﺄة اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺑﺠﻬﻮد ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ
اﻟﻠﻮرد ﺑﺎدن ﺑﺎول واﻧﺘﻘﺎل اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﳌﻴﺔ،
واﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻀﻢ اﳌﺆﲤﺮ
اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ واﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﳌﻜﺘﺐ
اﻟﻜﺸﻔﻲ اﻟﻌﺎﳌﻲ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﺮق إﻟﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﺮﻛﺔ
اﳌﺮﺷﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻻﲢﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﻠﻜﺸﺎف
اﳌﺴﻠﻢ وﺗﺎرﻳﺦ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
وﻣﺤﻄﺎت ﺗﺎرﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺎرﻳﺦ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
اﳉﻮﻳﺔ وأﻫﺪاﻓﻬﺎ.

ﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮص ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻟﻠﺘـ ــﺮوﻳﺢ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ﺗﻌﻴﺶ وﻓﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ
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اعسكرات الكشفية
ﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ وﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺮص
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺢ واﻻﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺗﻌﻴﺶ وﻓﻖ أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ  ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﺻﺎﳊﺔ ﻷﻏﺮاض ﻣﺤﺪدة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳑﺎرﺳﺔ
أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﳌﻨﻈﻢ ﲢﺖ إﺷﺮاف ﻗﻴﺎدة ﻣﻬﻨﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ  ،وﻟﻜﻞ
ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻫﺪﻓﻪ اﳋﺎص اﻟﺬي أﻧﺸﻲء ﻣﻦ أﺟﻠﻪ ،إﻻ أن ﻫﻨﺎك أﻫﺪاﻓ ًﺎ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﻦ
أﻫﻤﻬﺎ :ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳊﻴﺎة اﻟﺼﺤﻴﺔ ،واﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﳌﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺮوﻳﺢ ،وﺷﻐﻞ
أوﻗﺎت اﻟﻔﺮاغ ،واﻹﺳﻬﺎم ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﺷﺨﺼﻴﺔ اﻷﻓﺮاد ،وﳑﺎرﺳﺔ اﳊﻴﺎة
اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ  ،وﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﻌﺴﻜﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﺴﻜﺮات
ﺑﺄﻧﻮاﻋﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﺪف ﻣﻌﲔ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻴﻪ اﳌﺸﺘﺮﻛﻮن إﻟﻰ ﺗﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﺮص
ﻟﻠﻨﻤﻮ اﳉﺴﻤﺎﻧﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ واﻟﻮﺟﺪاﻧﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮاﺟﺪ ﻓﻲ
اﳋﻼء ،وﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﳌﺨﺎﻃﺮة ،واﻟﺘﺬوق ﳉﻤﺎل اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،وﺗﻨﻤﻴﺔ ﺻﺪاﻗﺎت
وﻋﻼﻗﺎت إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،واﻟﻬﺪف اﻷﺳﻤﻰ واﳌﺸﺘﺮك ﻟﻜﻞ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻫﻮ ﺗﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺠﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ.
وﻳﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﻘﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﳌﻌﺴﻜﺮ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﻋﻀﺎء ﻓﻲ رﺳﻢ اﻟﻬﻴﻜﻞ
اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﻌﺴﻜﺮ ،ﻛﻮﺿﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ،وﲢﺪﻳﺪ اﳌﻮﻋﺪ واﳌﻜﺎن ،وﺗﻮزﻳﻊ
اﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،وﺗﻘﻴﻴﻢ اﳌﻌﺴﻜﺮ ،وﺗﺨﺘﻠﻒ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﺗﺒﻌﺎ ﻟﺜﻼث ﺣﺎﺟﺎت
ﻫﻲ  :اﻟﻬﺪف ﻣﻦ إﻗﺎﻣﺘﻬﺎ واﳉﻬﺔ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻨﻬﺎ وﻣﺪة اﻹﻗﺎﻣﺔ ﺑﻬﺎ  ،وﺗﻨﻘﺴﻢ
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻠﻬﺪف إﻟﻰ ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ وﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﺳﺘﻐﻼل وﻗﺖ
اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﻧﺸﺎط ﺗﺮوﻳﺤﻲ وﻣﻦ أﻣﺜﻠﺘﻬﺎ -:
 اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺸﺎﻃﺌﻴﺔ :وﺗﻘﺎم ﻋﻠﻰ ﺷﺎﻃﺊ اﻟﺒﺤﺮ وﻳﺘﻀﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎأﻧﺸﻄﺔ رﻳﺎﺿﻴﺔ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺛﻘﺎﻓﻴﺔ وﻓﻨﻴﺔ ﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ .
 ﻣﺨﻴﻤﺎت دراﺳﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺪﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔوﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﺎ.
 ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ :وﻫﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﺪﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ أو ﺑﺪﻋﻮة ﺧﺎﺻﺔﻟﻠﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ وﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﺸﻔﻲ ﻣﺤﺪد .
 ﻣﺨﻴﻤﺎت ﻋﺎﻣﺔ ) ﻣﺆﲤﺮات أو ﲡﻤﻌﺎت ( وﺗﻌﻘﺪ ﺑﺪﻋﻮة رﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﺪاولواﻟﺘﺸﺎور وﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ إﻋﻄﺎء ﻗﺮارات ﻋﺎﻣﺔ.
 ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗﺮوﻳﺤﻴﺔ :وﻫﺬﻩ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺗﻘﺎم ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ،وﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻴﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺸﺎف ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻛﺸﻔﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ.
 ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ :واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺪرﻳﺐ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻓﺮاد ﻣﻬﻨﻴ ًﺎ أورﻳﺎﺿﻴ ًﺎ ﻛﺎﳌﻌﺴﻜﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎم ﻟﻠﻔﺮق اﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺪورات اﻟﺪوﻟﻴﺔ أو
اﻷوﳌﺒﻴﺔ.
 ﻣﺨﻴﻤﺎت اﳋﺪﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ :وﻳﻨﺪرج ﲢﺖ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺨﻴﻤﺎت -:ﻣﺨﻴﻤﺎت ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﻬﺪف ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﶈﻠﻴﺔ
اﶈﻴﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺣﻴﺚ دراﺳﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ وﻳﻘﻮم اﳌﺨﻴﻤﺎن ﺑﺤﻤﻼت
ﻧﻈﺎﻓﺔ أو ﺑﺒﺮاﻣﺞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ.
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أية اعسكرات الكشفية
ﺗﺘﺨﺬ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻨﻔﺮدة ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ  ،ﻓﺎﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟﻨﻈﺮي وإﳕﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻨﻘﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﻨﻈﺮي إﻟﻰ واﻗﻊ ﻋﻤﻠﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ  ،وﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻫﻲ أﻓﻀﻞ اﻟﻄﺮق
واﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻴﺢ ﻟﻠﻔﺘﻴﺔ ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﺑﺸﻜﻠﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﻓﻲ ﻫﺬﻩ
اﳌﻌﺴﻜﺮات واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﻮع ﺑﲔ اﻟﺪﻳﻨﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻟﺮﻳﺎﺿﻲ واﻟﻜﺸﻔﻲ ..وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ
ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻜﺸﺎف ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻌﺴﻜﺮات واﳌﺨﻴﻤﺎت -:
 ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﺒﻌﻴﺔ وﺗﻌﻤﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳌﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﳊﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﻴﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺸﺎفواﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪﻣﻬﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ .
 ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﲡﺎﻫﺎت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﺜﻞ :ﺣﺐ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻴﺪوي واﻟﻨﻈﺎم واﺣﺘﺮام اﻵﺧﺮﻳﻦ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻐﻴﺮ واﻹﻳﺜﺎروﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻛﺬﻟﻚ اﳌﻴﺪان اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﻬﺎرات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺜﻞ :اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻗﺘﻔﺎء اﻷﺛﺮ واﺳﺘﻌﻤﺎل اﳊﺒﺎل واﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ
اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ وﻃﺒﺎﺋﻌﻬﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﻳﻨﻄﻠﻖ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻴﺘﻬﻢ،
ﻓﻴﻤﻜﻦ اﻟﻜﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻮاﻫﺒﻬﻢ وﺻﻘﻠﻬﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻦ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻔﻬﻢ وﻋﻼﺟﻬﺎ  ،وﺗﻌﺪ اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻓﺮﺻﺔ
ﻟﻠﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﻜﻮن وﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ  ،ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎﺗﻜﻮن اﳌﻌﺴﻜﺮات ﻓﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺼﻮرﺗﻬﺎ اﳉﻤﻴﻠﺔ
اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﷲ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﻴﺪة ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ  ،واﳌﻌﺴﻜﺮات ﲤﻨﺢ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎرف ﺑﲔ أﻓﺮاد اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ودول
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ  ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻬﻲ ﺗﻮﻓﺮ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻨﻬﺎ  ،وﻛﻤﺎ
ﺗﻌﺪ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺸﻐﻞ أوﻗﺎت ﻓﺮاغ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ أﺷﻴﺎء ﻣﻔﻴﺪة  ،ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺸﺎف ﺑﺎﻟﻨﻔﻊ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء
وﻗﺘﻪ ﻓﻲ ﳑﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎل وﻋﺎدات ﻗﺪ ﺗﻀﺮﻩ وﺗﻀﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ؛ إذ أن اﳌﻌﺴﻜﺮات ﺗﺴﺘﻮﻋﺐ ﻃﺎﻗﺎت اﻟﺸﺒﺎب
ورﻏﺒﺘﻬﻢ ﻓﻲ اﻹﺑﺪاع واﻟﻌﻄﺎء ،وﺗﻬﺪف اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ إﻟﻰ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻛﺄﻓﺮاد وﻣﻮاﻃﻨﲔ وﻛﺄﻋﻀﺎء ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ اﶈﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .
وﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﺎل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺴﻠﻮك اﻟﻘﻮﱘ ،وﺗﻔﻬﻢ اﻷدوار
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ اﳉﻤﺎﻋﺔ ،واﻹﳌﺎم ﺑﺎﳌﺸﻜﻼت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻷﺣﺪاث اﳉﺎرﻳﺔ.

اﻟﺒﺮﻧﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻳـﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ أﻫﻤﻴﺔ
اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ وﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
اﻫﺘﻤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ
اﻟــﺮوﺣﻲ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠــﺎل اﻟﺪﻳﻨﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
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أنشطة قق التنمية 
اجعية
ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ أن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺴﻨﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،وﻗﺪ أورد
اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﺸﻄﺔ
ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷﺷﺒﺎل ،وأﻧﺸﻄﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ،وأﻧﺸﻄﺔ ﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﺸﺎف
اﳌﺘﻘﺪم وﳌﺮﺣﻠﺔ اﳉﻮاﻟﺔ.
ﻛﻤﺎ ﻳﺮى اﻟﻜﺎﺗﺐ ﺑﺄن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮي ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ
أﻫﻤﻴﺔ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺒﺪﻧﻲ وﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﻘﺪرات اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ ،وإﺗﺒﺎع
اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ،وﲡﻨﺐ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ ﲟﺎ ﻓﻲ
ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻃﻲ اﳌﺨﺪرات واﳋﻤﻮر واﻟﺘﺪﺧﲔ ،وﺗﺴﻌﻰ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ إﻟﻰ
ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺬﻩ اﻷﻫﺪاف ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﳌﻨﺎﻫﺞ واﻷﻧﺸﻄﺔ .
وﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ
ﻟﺪى اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﺗﺘﻼءم ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ .

التنمية الروحية  اركة الكشفية
ﲢﺘﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺮوﺣﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة ﻓﻲ أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻬﺎ  ،وﻳﺒﺪو ذﻟﻚ ﺟﻠﻴﺎ ﻓﻲ أﻫﺪﻓﻬﺎ وﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ
اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻌﺎﳌﻲ ،واﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ ﻫﻮ أﺣﺪ
اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻨﻲ ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ.
وﻗﺪ اﻫﺘﻤﺖ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﻟﺮوﺣﻲ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺠﺎل اﻟﺪﻳﻨﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻖ ﺟﻮاﻧﺐ
اﻟﻌﻘﻴﺪة واﻟﻌﺒﺎدات واﻟﻘﻴﻢ اﻹﳝﺎﻧﻴﺔ وآداب اﻟﺴﻠﻮك وﺗﻄﺒﻴﻘﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ
ﺑﺮاﻣﺞ وأﻧﺸﻄﺔ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
ألعاب وصيحات ومسابقات وأنشطة الطليعة والفريق
ﺗﻌﺪ اﻷﻟﻌﺎب ﻣﻦ أﻫﻢ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ،وﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮﻳﻒ ﺿﺮورة اﻻﻫﺘﻤﺎم
ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻌﺎب اﻟﻬﺎدﻓﺔ وﺗﺪرﻳﺐ أﻓﺮاد
اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪم واﳊﺼﻮل
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻷﻋﻠﻰ  ،وﺗﻌﻤﻞ اﻷﻟﻌﺎب ﻋﻠﻰ إزاﻟﺔ اﳉﻤﻮد اﻟﺬي
ﻳﺨﻴﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﺮاد اﻟﻄﻠﻴﻌﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ وإذﻛﺎء روح اﳊﻤﺎس
وﺗﻄﺒﻴﻖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻔﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﻮﻫﺎ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﺑﻖ ،ورﻓﻊ
اﻟﺮوح اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﻴﻌﺔ ،وﺑﺚ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻨﻈﺎم واﻟﻄﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﻠﻌﺐ ،وﻗﺪ أورد اﳌﺆﻟﻒ ﻋﺪداً ﻣﻦ أﻟﻌﺎب اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ وأﻟﻌﺎب اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ
واﳋﺮﻳﻄﺔ  ،وأﻟﻌﺎب ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ وأﻟﻌﺎب اﻹﺳﻌﺎﻓﺎت اﻷوﻟﻴﺔ ،وأﻟﻌﺎب
اﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﺬاﻛﺮة ،وأﻟﻌﺎب اﳌﺮح واﻟﻠﻴﺎﻗﺔ اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ.
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اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ،ﺗﻌﺰز ﻗﺪرات

اﻟﻜﺸـﺎﻓﺔ واﳌـﺮﺷﺪات وﻣﻬـﺎراﺗﻬـﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬـﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴــﺔ
ﻣﺸــﺎرﻛــﺔ اﻟﺸﺒــﺎب ﰲ إﻋـــﺪاد ﺑـــﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤـــﺎت

إﻃـــﺎر ﻳﺴﺘﻨــﺪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻋﻨﺪ إﻋــﺪاد اﻟﺒـﺮاﻣــﺞ اﻟﻜﺸﻔﻴـﺔ

ﺗﻌﺪ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﳌﻤﻜﻨﺔ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات
وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ،وﺗﻀﻄﻠﻊ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﺑﺪور ﻛﺒﻴﺮ
ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﻼﻣﺲ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺸﺒﺎب واﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗﻬﻢ ،ﻓﺎﺗﺨﺬت ﻣﻦ
اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﻫﺎ اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ  ،وﻣﺆﲤﺮ
اﳌﺮﺷﺪات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﺮﺟﻌ ًﺎ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤﺎت وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺑﻴﺌ ًﺔ ﻣﻌﺰز ًة ﳌﻬﺎرات
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ ،وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺴﺘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدﺗﻬﺎ اﳌﺆﲤﺮات
ﳒﺪ أﻧﻬﺎ ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺒﻲ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل زﻳﺎدة اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺴﺎب ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ ،وﻣﺴﺎﻫﻤﺔ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات ﻓﻲ إﺣﺪاث اﻷﺛﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ،واﻟﻌﻤﻞ
ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺷﺮاﻛﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ؛ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎج أﺳﺎﻟﻴﺐ
اﺗﺼﺎل ﻓﺎﻋﻠﺔ وﻣﺆﺛﺮة ،وﺗﺒ ّﻨﻲ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟﻮﺿﻮح ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﻮﻛﻤﺔ وﲢﺪﻳﺪ
اﻷدوار واﳌﺴﺆوﻟﻴﺎت ،ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟﺔ .
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وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻄﻠﻖ ﺳﻌﺖ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات إﻟﻰ
اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ،
وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﻲ ﻫﺬا اﳉﺎﻧﺐ؛ ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ
ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﲟﺎ ﻳﻌﺰز ﻣﻦ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي
ﻳﺆﻫﻠﻬﻢ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺪور اﻟﻨﺸﻂ واﻟﻔﻌﺎل ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻓﻲ
اﳌﺠﺘﻤﻊ ،وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺳﻌﺖ ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات
ﻋﻤﺎن ﳉﻌﻞ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات وﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﺧﺒﺮاﺗﻬﻢ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ
ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ؛ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﺠﺎﻻت إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﺘﻠﻚ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻹﺑﺮاز ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ.
وﺗﻮﻓﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﺮﺻﺔ راﺋﻌﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺒﺎدل اﳋﺒﺮات واﻟﺘﺠﺎرب،
وزﻳﺎدة اﻟﺘﻌﺎرف ،وﺗﻮﺛﻴﻖ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ،وﻓﻲ ﺗﻮﻓﻴﺮ
ﻓﺮص ﳑﻴﺰة ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﳋﺪﻣﺔ اﳌﺠﺘﻤﻊ وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ ،واﳌﺴﺎﻫﻤﺔ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وذﻟﻚ وﻓﻘ ًﺎ ﻷﻫﺪاف اﳊﺮﻛﺔ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﻏﺎﻳﺎﺗﻬﺎ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻮﻋﺪ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﺸﻔﻲ.
اهارات والفنون الكشفية
ﻳﻌﺪ اﻟﺘﺪرﻳﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﳉﺎﻧﺐ اﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ
اﳌﺨﻴﻤﺎت؛ ﻟﺘﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ ﻗﺪرات اﻟﻜﺸﺎف
واﳌﺮﺷﺪة وﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺬات وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﳌﻴﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﺘﻲ
ﻳﺮﻳﺪ اﻟﻔﺮد ﳑﺎرﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ  ،ﻣﺘﺨﺬا ﻣﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﻬﺎرات
أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻄﻴﻪ اﳌﺴﺎﺣﺎت اﻹﺑﺪاﻋﻴﺔ ﻟﻼﺑﺘﻜﺎر واﳌﺒﺎدرة ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻜﻤﻞ
اﳌﻬﺎرات اﻷﺧﺮى اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺘﺰم
ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻮاﺟﺐ ﻧﺤﻮ اﻵﺧﺮﻳﻦ واﻟﺬات  ،ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ
اﳌﻬﺎرات واﻟﻔﻨﻮن ﺑﺘﻨﻤﻴﺔ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻻﳒﺎز وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻷداء واﳉﻮدة
ﻣﻦ ﺧﻼل إﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﳌﻤﺎرﺳﺔ اﳌﺘﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ
أﻗﻞ وﻗﺖ وﺟﻬﺪ وﺑﺪون أﺧﻄﺎء ،ﻣﻠﻬﻤﺔ اﻟﻔﺮد اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻬﺬا اﻟﺪور ﻓﻲ
اﳌﻮاﻗﻒ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ واﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻳﺼﺎدﻓﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ،ﳑﺎ ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺸﺒﺎب ﻓﺮﺻﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﺑﺎﳌﺨﻴﻤﺎت وﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻬﺎ وﺗﺆدي إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﺪرة ﻟﺪى اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ واﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬاﺗﻲ وﻓﻖ ﻣﺒﺪأ ﺗﻮزﻳﻊ اﻷدوار اﻟﺬي
ﳝﺎرس ﻓﻴﻪ اﻟﻜﺸﺎف واﳌﺮﺷﺪة واﺟﺒﺎت اﻟﺪور واﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ،ﻣﺘﺨﺬﻳﻦ
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ﻣﻦ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻷﺳﻠﻮب اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ
ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻼت ﺑﻮﺟﻮد اﻟﺪﻋﻢ واﳌﺴﺎﻧﺪة واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﺎﺋﺪات ﻟﻠﻮﺻﻮل
ﻟﻠﻬﺪف اﳌﻨﺸﻮد  ،ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺜﻘﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻘﺪرات واﻟﺒﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر
واﳌﺒﺎدرات واﻟﻨﺘﺎﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ.
شارات ا واية :
وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺘﺪرﺟﺔ اﳌﺜﻴﺮة اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺠﺰﻫﺎ اﻟﻜﺸﺎف واﳌﺮﺷﺪة ﻓﻲ
اﳌﺨﻴﻤﺎت ،وﺗﻬﺪف إﻟﻰ اﻛﺴﺎب اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻬﺎرات
واﻻﲡﺎﻫﺎت ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺤﺪدة ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺘﻜﺎﻣﻠﺔ واﳌﺘﻮازﻧﺔ ،
ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وﺣﺐ اﻟﻈﻬﻮر وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ :
 ﺷﺎرة اﻟﺪﻓﺎع اﳌﺪﻧﻲ ﺷﺎرة أﺻﺪﻗﺎء اﳌﺮور ﺷﺎرة أﺻﺪﻗﺎء اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺷﺎرة اﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺷﺎرة اﻹﺑﺪاعوﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻛﺴﺎب اﻟﻜﺸﺎف /اﳌﺮﺷﺪة اﳌﻬﺎرات اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺷﺎرة ﻣﻦ ﺷﺎرات
اﻟﻬﻮاﻳﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺪرج وﻓﻖ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺸﺎرة ،وﻫﺬا ﻳﺄﺗﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺮق اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ
واﻟﻌﻼﻗﺎت واﻻﺗﺼﺎل ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ.
رحت ا ستكشاف واغامرة  /
اروج للطبيعة :
وﺗﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،وذﻟﻚ
ﺑﺘﺪرﻳﺐ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻮل ﻟﻠﻬﺪف واﳌﻜﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﺑﺄﺳﻬﻞ اﻟﺴﺒﻞ ﻣﻦ
ﺧﻼل اﺗﻘﺎن اﳌﻼﺣﺔ اﻟﺒﺮﻳﺔ ،وﻃﺮق ﲢﺪﻳﺪ اﻻﲡﺎﻫﺎت واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻟﺒﻮﺻﻠﺔ وﻓﻚ
اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺸﻔﺮة واﻗﺘﻔﺎء اﻷﺛﺮ واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﻜﻨﺰ ،وﻳﻬﺪف ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط إﻟﻰ
اﻋﺘﻤﺎد اﻟﻔﺮد ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ وﲢﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ،وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ
اﳋﻼء ﺑﺄﺑﺴﻂ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﻤﻜﻨﺔ ،ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﺧﺎﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﳌﺪﻧﻴﺔ ،
وﺳﻮف ﻳﺨﺮج اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻴﻮم إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻼﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف واﳌﻐﺎﻣﺮة ﻣﻦ ﺧﻼل ﳑﺎرﺳﺔ اﻟﺮﺣﻠﺔ اﳋﻠﻮﻳﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺨﺮج اﳌﺮﺷﺪات
أﺛﻨﺎء اﳌﺨﻴﻢ ﻟﺮﺣﻼت اﳋﺮوج ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﲢﺪﻳﺪ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻣﺴﺒﻘ ًﺎ
ﺑﻌﺪ أن ﻳﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳉﻮاﻧﺐ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻜﺸﺎف واﳌﻐﺎﻣﺮة
ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ وﻟﻠﺮﺣﻼت واﳋﺮوج ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺮﺷﺪات.
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أوﻟﻮﻳﺎت اﳌﺆﲤﺮات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻣﻨﻄﻠﻘﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤﺎت وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ

الردة :
مشاريع 
ﺑﻬﺎ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
ﻳﻘﻮم ﺑﻬﺎ
وﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻧﺸﺎﺋﻴﺔ اﻟﻬﺎدﻓﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮم
اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ
واﳌﺮﺷﺪات ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻣﺜﻞ :ﲡﻬﻴﺰ اﻷﺑﺮاج ،واﻟﺒﻮاﺑﺎت،
واﻟﺒﻮاﺑﺎت،
ﻋﻠﻰ اﳊﺮاﺳﺔ
واﳉﺴﻮر ،اﻟﺘﻲ ﲢﻘﻖ اﻟﻬﺪف اﳌﺮﺟﻮ ﻣﻨﻪ ،ﻛﺎﳌﺴﺎﻋﺪة ﻋﻠﻰ
اﳊﺮاﺳﺔ
واﻟﺮاﻓﻌﺎت ،وﺣﻔﻆ
واﳌﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻸﺑﺮاج  ،واﻟﻨﻘﻞ ،واﻟﻌﺒﻮر ﻟﻠﺠﺴﻮر ،واﻟﺮاﻓﻌﺎت،
وﺣﻔﻆ
ﻋﻤﻞ ﻫﺬﻩ
ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻋﻤﻞ
اﻟﻨﻈﺎم واﻻﻟﺘﺰام ﻋﺒﺮ ﺑﻮاﺑﺎت اﻟﺪﺧﻮل  ،ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻄﻠﺐ
ﻫﺬﻩ
واﻟﺬي أﻓﺮد
اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻻﺗﻘﺎن اﳌﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﻬﺎرة اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﳊﺒﺎل  ،،واﻟﺬي
أﻓﺮد
وﺗﻜﺴﺐ ﻣﺸﺎرﻳﻊ
ﻟﻪ ﺑﺎﳌﺨﻴﻢ ﻳﻮﻣﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ،وﺗﻜﺴﺐ
ﻣﺸﺎرﻳﻊ
اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻺﺗﻘﺎن
اﻟﺮﻳﺎدة اﻟﻜﺸﺎف واﳌﺮﺷﺪة اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻬﺎرات اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ
ﻟﻺﺗﻘﺎن
راﺋﻌﺔ ﻟﻺﺑﺪاع
واﻟﺘﻌﺎون واﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻮﻗﺖ وإدارﺗﻪ ،ﻛﻤﺎ أﻧﻬﺎ ﻓﺮﺻﺔ راﺋﻌﺔ
ﻟﻺﺑﺪاع
واﻟﺘﻤﻴﺰ واﻻﺑﺘﻜﺎر ﻓﻲ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
وﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ.
الكشافة 
والاكة ا تمعية :
ﺗﻬﺪف ﺑﺮاﻣﺞ
ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺪ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻓﺮﺻﺔ ﻟﻠﺸﺮاﻛﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﺗﻬﺪف
ﺑﺮاﻣﺞ
اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ﻓﻲ
اﳌﺨﻴﻤﺎت إﻟﻰ إﻳﺠﺎد ﺷﺮاﻛﺔ ﻣﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻣﻊ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﻓﻲ
اﳌﻬﺎرات
ﺟﺰﺋﻴﺘﲔ؛ إﺣﺪاﻫﻤﺎ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻓﻲ ﺑﻌﺾ
ﺑﻌﺾ اﳌﻬﺎرات
اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺎﳌﺠﺎل
اﻟﻴﺪوﻳﺔ واﳌﺸﻐﻮﻻت اﳊﺮﻓﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﺪرﺑﲔ اﳌﺨﺘﺼﲔ
ﺑﺎﳌﺠﺎل ،،
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ
واﳌﺮﺷﺪات ﻓﻲ
واﳉﺰء اﻵﺧﺮ ﻳﺘﺮﻛﺰ ﻓﻲ إﺳﻬﺎم اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات
ﺗﻘﺪﱘ
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وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
دﻋﻤﻬﺎ وﺧﺪﻣﺎﺗﻬﺎ
ﺗﻘﺪﱘ دﻋﻤﻬﺎ
ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ
اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻓﻲ
وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﳌﺆﺳﺴﺎت
اﳋﺪﻣﺎت وﻣﺸﺎرﻛﺔ
اﳋﺪﻣﺎت
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻣﻊ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
اﳌﺠﺎل ﻣﻊ
ﻫﺬا اﳌﺠﺎل
ﻓﻲ ﻫﺬا
اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ
وﻳﻜﻮن اﻟﺘﻌﺎون
ﻣﺴﺆوﻟﺔ  ،،وﻳﻜﻮن
ﻛﺠﻬﺔ ﻣﺴﺆوﻟﺔ
ﻛﺠﻬﺔ
ﻣﻦ
اﳌﺨﻴﻢ.
ﻓﺘﺮة
ﻃﻮال
واﳋﺎﺻﺔ
اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﳌﺆﺳﺴﺎت
اﻟﻮزارات
اﻟﻮزارات واﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ واﳋﺎﺻﺔ ﻃﻮال ﻓﺘﺮة اﳌﺨﻴﻢ.

العية والثقافية
ات العية
الزررات
الز
والثقافية ::

ﺣﻴﺚ ﻳﻘﻮم
واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺣﻴﺚ
اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻟﻠﺰﻳﺎرات اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻓﺮﺻﺎ ﻟﻠﺰﻳﺎرات
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻓﺮﺻﺎ
وﺗﻮﻓﺮ اﳌﺨﻴﻤﺎت
وﺗﻮﻓﺮ
ﻳﻘﻮم
اﳊﻀﺎرﻳﺔ
واﳌﻌﺎﻟﻢ
اﻷﺛﺮﻳﺔ
اﳌﻌﺎﻟﻢ
ﻟﺒﻌﺾ
ﺑﺰﻳﺎرة
اﻟﻜﺸﺎف/اﳌﺮﺷﺪة
اﻟﻜﺸﺎف/اﳌﺮﺷﺪة ﺑﺰﻳﺎرة ﻟﺒﻌﺾ اﳌﻌﺎﻟﻢ اﻷﺛﺮﻳﺔ واﳌﻌﺎﻟﻢ اﳊﻀﺎرﻳﺔ
ﻣﺴﻘﻂ ،وذﻟﻚ
ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ،
ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻓﻲ
ﺑﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﺗﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﺧﺮ
اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻟﺘﻲ
واﻟﺼﺮوح اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻟﺼﺮوح
وذﻟﻚ
اﻟﻘﺪم ،وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ
ﻓﻲ اﻟﻘﺪم،
اﻟﻀﺎرب ﻓﻲ
اﳊﻀﺎري اﻟﻀﺎرب
اﻹرث اﳊﻀﺎري
ﻋﻠﻰ اﻹرث
اﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ
أﺟﻞ اﻃﻼﻋﻬﻢ
ﻣﻦ أﺟﻞ
ﻣﻦ
وﻣﻌﺎﻳﺸﺔ
إﻃﺎر )اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
ﻓﻲ إﻃﺎر
ذﻟﻚ ﻓﻲ
وﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ
اﳊﺪﻳﺜﺔ ،وﻳﺄﺗﻲ
واﻟﻨﻬﻀﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ،
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻬﻀﺔ
ﻣﻈﺎﻫﺮ اﻟﺘﻘﺪم
ﻣﻈﺎﻫﺮ
)اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
وﻣﺮﺷﺪات ﻋﻤﺎن.
ﻛﺸﺎﻓﺔ وﻣﺮﺷﺪات
ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ ﻛﺸﺎﻓﺔ
ﻛﻤﺸﺮوع ﺗﺘﺒﻨﺎﻩ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ( ﻛﻤﺸﺮوع
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ(
ﻋﻤﺎن.

اواهب واوا  بداعات
اواهب
بداعات ::
وﻳﻘﻮم ﻓﻴﻪ
اﳌﺨﻴﻤﺎت وﻳﻘﻮم
ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺨﻴﻤﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ
اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
إﺣﺪى اﻟﺒﺮاﻣﺞ
وﻫﻮ إﺣﺪى
وﻫﻮ
ﻓﻴﻪ
اﻟﺴﻤﺮأوأواﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
ﺣﻔﻼتاﻟﺴﻤﺮ
ﺧﻼلﺣﻔﻼت
ﻣﻦﺧﻼل
ﻣﻮاﻫﺒﻪﻣﻦ
ﺑﺘﻘﺪﱘﻣﻮاﻫﺒﻪ
واﳌﺮﺷﺪة ﺑﺘﻘﺪﱘ
اﻟﻜﺸﺎف واﳌﺮﺷﺪة
اﻟﻜﺸﺎف
اﳌﺴﺎﺑﻘﺎت
اﻟﻔﺮد ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ
ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻔﺮد
ﻳﻘﺪم ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺘﻲ ﻳﻘﺪم
اﳌﺒﺪﻋﲔ ،اﻟﺘﻲ
أﻣﺴﻴﺔ اﳌﺒﺪﻋﲔ،
وأﻳﻀﺎ أﻣﺴﻴﺔ
ﻟﻠﻬﻮاﻳﺎت وأﻳﻀﺎ
اﻟﻔﺮدﻳﺔ ﻟﻠﻬﻮاﻳﺎت
اﻟﻔﺮدﻳﺔ
ﻣﻮﻫﺒﺘﻪ
اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻘﺪم.
ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ
اﳋﺎﺻﺔ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ
واﻟﻠﺠﻨﺔ اﳋﺎﺻﺔ
اﳌﺨﻴﻢ واﻟﻠﺠﻨﺔ
أﻣﺎم اﳌﺨﻴﻢ
أﻣﺎم
اﳌﻘﺪم.

فل�صفة املخيمات

ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻟﻄﺮح ﺗﺴﺎؤﻻﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل ﳌﻘﺪﻣﻲ أوراق اﻟﻌﻤﻞ
واﳋﺮوج ﺑﺘﻮﺻﻴﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻣﻮاﺿﻴﻌﻬﺎ.


الكش¡ وا  رشادي لقادة الكشافة وقائدات ارشدات
انتدى


ندوة عرفاء الطئع  /رئيسات الطئع:
وﺗﻘﺎم ﻓﻲ إﻃﺎر ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺨﻴﻢ ﻧﺪوﻩ ﻋﺮﻓﺎء اﻟﻄﻼﺋﻊ  /رﺋﻴﺴﺎت
اﻟﻄﻼﺋﻊ اﻟﺘﻲ ﲤﺜﻞ ﺟﺎﻧﺒﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻛﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻴﺢ
ﻟﻠﻜﺸﺎف  /اﳌﺮﺷﺪة ﻓﺮﺻﺎ ﻹدارة وﺗﻘﺪﱘ أوراﻗﻬﺎ ،وﲤﺜﻞ اﻟﻨﺪوة
ﻟﻬﻢ ﻓﺮﺻ ًﺎ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻌﺎرﻓﻬﻢ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ وﻗﻴﻤﻬﻢ ﺣﻮل أدوار
وﻣﺴﺆوﻟﻴﺎت ﻋﺮﻓﺎء اﻟﻄﻼﺋﻊ  /رﺋﻴﺴﺎت اﻟﻄﻼﺋﻊ ،وﺗﺘﻴﺢ ﻟﻬﻢ
ﻓﺮﺻ ًﺎ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ واﳌﺘﺎﺑﻌﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻨﺪوة
ﻓﻲ إﻃﺎر اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻳﻜﻮن دور اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﺎﺋﺪات دور اﳌﻮﺟﻪ
واﳌﺮﺷﺪ واﻻﺳﺘﺸﺎري ،وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﺪوات ﻋﺪداً ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
وﺷﻌﺎر اﳌﺨﻴﻢ واﳌﺴﺘﺠﺪات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ.
لخ:
ندوة مصاحبة 
وﺗﻘﺎم ﺿﻤﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺨﻴﻢ ﻧﺪوة ﲤﺜﻞ ﺷﻌﺎر اﳌﺨﻴﻢ ﻛﺄﺣﺪ
ﺟﻮاﻧﺐ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﺷﻌﺎر اﳌﺨﻴﻢ وﺗﺸﺎرك اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ
واﳋﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ أوراق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻄﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺮاﺋﺪة ﺣﻮل ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺪوة اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻨﻰ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
ﺷﻌﺎر اﳌﺨﻴﻢ وﺗﻜﻮن ﳌﺪة ﻳﻮم واﺣﺪ ،وﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺪوة
ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ  /اﳌﺮﺷﺪات اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢ ،وﺗﻜﻮن ﻓﺮﺻﺔ
راﺋﻌﺔ ﻻﻟﺘﻘﺎء اﳌﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﺆﺳﺴﺎت ﻣﻊ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ /
اﳌﺮﺷﺪات ﻟﻌﺮض ﲡﺎرب ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﺘﻴﺢ ﻓﺮﺻﺔ ﻣﻮاﺗﻴﺔ أﻳﻀﺎ

وﻫﻮ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﺗﺴﻌﻰ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ إﻟﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات
اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ  ،ﺣﻴﺚ ﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت
ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﳌﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻘﺎدة/
واﻟﻘﺎﺋﺪات ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺒﻴﺔ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪراﺗﻬﻢ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
واﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ.
وﺗﺘﻤﺜﻞ أﻫﺪف اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت :ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻗﺪرات اﳌﺸﺎرﻛﲔ وﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ
واﲡﺎﻫﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺠﺎل اﻟﻜﺸﻔﻲ واﳌﺠﺎل اﻟﺘﺨﺼﺼﻲ ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ
ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺗﻘﺪﱘ اﳉﻠﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى ،وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺼﲔ ﻓﻲ
اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﺑﺎﺧﺘﻴﺎر اﻟﻘﻴﺎدات اﳌﺠﻴﺪة ﻟﻼﺳﺘﻔﺎدة
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﺠﺎﻻت إﺟﺎدﺗﻬﻢ،
وﺗﺴﺘﻬﺪف اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت ﻗﺎدة وﻗﺎﺋﺪات اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ
وﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ،وﻳﺄﺗﻲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻬﺪف ﻣﻦ اﳌﻨﺘﺪى،
ﻓﻌﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻦ ﻗﺎدة اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ
واﻹرﺷﺎدﻳﺔ اﳊﺎﺻﻠﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺑﻬﺪف اﻛﺴﺎﺑﻬﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦ اﳉﺮﻋﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺎرف واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﲤﻜﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﻴﺎدة
وﺣﺪاﺗﻬﻢ ﺑﻜﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ ،وﻳﺸﻤﻞ ﺑﺮاﻣﺞ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﺿﻴﻊ
اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي
وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وإدارﺗﻬﺎ ،ﻛﺎﺳﺘﺨﺪام
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻘﻴﺎدة اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ،وﺗﻄﺒﻴﻖ ﻃﺮق وأﺳﺎﻟﻴﺐ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﳊﺪﻳﺜﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ اﻟﻜﺸﻔﻲ ،واﺳﺘﺨﺪام ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
ﻟﻠﻨﺠﺎح ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ،وﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت واﺗﺨﺎذ
اﻟﻘﺮار ،وﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﻓﻲ ﻗﻴﺎدة اﻟﻮﺣﺪة..اﻟﺦ.
ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻴﺢ اﳌﻨﺘﺪﻳﺎت اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎدات اﳌﺠﻴﺪة ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ ﲡﺎرﺑﻬﺎ اﻟﺮاﺋﺪة
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ اﶈﺎﻓﻈﺎت
اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧﺒﺮات
اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ وﲡﺎرﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﻓﻲ اﳌﻨﺘﺪى،
وﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ،وﺑﻴﺌﺔ
إﺑﺪاع وإﺟﺎدة ،وﻣﻜﺎن ﻻﻛﺘﺸﺎف ﻗﺪرات اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات واﻟﻘﺎدة
واﻟﻘﺎﺋﺪات وﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ،وﺑﻴﺌﺔ ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﳉﻤﻴﻊ اﻹدارة اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻳﻄﺒﻘﻮن
اﻟﻮﻋﺪ واﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻜﺸﻔﻲ واﻹرﺷﺎدي ،ﻛﻤﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺮاﻣﺠﻬﺎ وأﻧﺸﻄﺘﻬﺎ
ﺿﻤﻦ ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﲢﻘﻴﻖ ﻓﻠﺴﻔﺘﻬﺎ
وأﻫﺪاﻓﻬﺎ وأوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
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وارشادية ربة حياتية مث  ة ومصدر للتع واغامرة
ا ت الكشفية 
واستكشاف
ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ أﺛﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﺎﺋﺪات واﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات ﺗﻨﻌﻜﺲ إﻳﺠﺎﺑﺎ
ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻤﻦ ﺧﻼل اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻔﺮد أن ﻳﻜﺘﺸﻒ ذاﺗﻪ ﳑﺎ ﻳﻌﺰز ﺛﻘﺘﻪ ﺑﻨﻔﺴﻪ
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻜﻮن ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻧﻲ واﻟﻌﻄﺎء ﺑﺠﺪارة واﻗﺘﺪار ﻟﻬﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﳌﻌﻄﺎء ﻓﻴﻌﻮد ﺑﺎﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ
وﻋﻠﻰ ﺟﻤﺎﻋﺘﻪ.
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﺰﻳﺪ ﻋﻦ اﳌﺨﻴﻤﺎت وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ اﻟﺘﻘﻴﻨﺎ ﺑﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﺎﺋﺪات واﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات:
اﻟﻘﺎﺋﺪة وﻓﺎء ﺑﻨﺖ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻣﺮﻳﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ ﻧﺸﺎط ﻋﺸﻴﺮة ﺟﻮاﻻت ﺟﻤﻌﻴﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ اﻟﺴﻴﺐ ﻗﺎﻟﺖ
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻣﻨﺎراً ﻣﻨﺘﺸﺮاً ﻓﻲ ﺳﻤﺎء اﳊﻴﺎة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺮﺗﻘﻲ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺬاﺗﻪ وﻳﻄﻮر ﻣﻬﺎراﺗﻪ
وﻳﻜﺘﺸﻒ ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺨﻔﻰ ﻋﻠﻰ اﳉﻤﻴﻊ أن اﳊﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻫﻲ اﳊﺮاك اﻟﺘﻄﻮﻋﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻤﺪ
ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻣﺒﺎدئ ﻣﺤﺪدة وواﺿﺤﺔ وﻳﻘﺪم ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ اﳋﺪﻣﺎت اﻟﺘﻄﻮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻻت.
وأوﺿﺤﺖ اﳉﻮاﻟﺔ اﺑﺘﺴﺎم ﺑﻨﺖ ﺣﻤﺪان اﻟﻔﺎرﺳﻴﺔ ﻗﺎﺋﺪة ﻋﺸﻴﺮة ﺑﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﺮأة اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻴﺐ :أن اﳌﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻬﺎ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﳉﻮاﻻت ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﻜﺲ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﲡﺎﻫﻬﺎ
اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ،وﻳﻠﻌﺐ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت دوراً ﺑﺎرزا ً ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﻓﺮ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ
واﻻﻧﻀﺒﺎط واﻻﻟﺘﺰام ﲟﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻌﻠﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻴﻮم وﺣﺘﻰ
ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ ،ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﳉﻮاﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﺰز اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ وﻳﺠﻌﻠﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﻠﻌﻤﻞ
واﻟﻌﻄﺎء واﻻﻧﺨﺮاط ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻘﺎﺋﺪات وﺟﻮاﻻت.

á«ªé©dG á∏eQ/ âÑàc

اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﳌﺮﺷﺪات:
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺑﻴﺌﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ واﻛﺘﺴﺎب اﻟﻘﻴﻢ واﳌﻬﺎرات
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بيئــة تعــلـم
وﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻘﺎﺋﺪة أﻣﻞ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺸﻜﻴﻠﻴﺔ ﻣﺸﺮﻓﺔ
ﻣﺮﺷﺪات ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﺗﻬﺪف اﳌﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ إﻟﻰ ﺗﻌﻤﻴﻖ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ
واﻟﺘﻔﻜﺮ ﺑﻘﺪرة اﳋﺎﻟﻖ ﻋﺰ وﺟﻞ ،وﻫﻲ ﺑﻴﺌﺔ راﺋﻌﺔ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻓﻜﺮاً وﺟﺴﻤﺎ ً ،وأﺻﺒﺤﺖ
أﻳﻀﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﳌﻬﻤﺔ ،وﺗُﻌ ّﻮد اﻟﻔﺘﻴﺔ
واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ اﳉﺮأة ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﻣﻴﻮﻟﻬﻢ وإﺷﺒﺎع
ﺣﺎﺟﺎﺗﻬﻢ وﺗﺸﻐﻞ ﻓﻜﺮﻫﻢ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻣﻔﻴﺪ وﻧﺎﻓﻊ

تنمية الثقة لنفس
وﲢﺪﺛﺖ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻴﻒ اﳊﻀﺮﻣﻴﺔ ﻣﻦ
وﺣﺪة ﺑﻬﺠﺔ اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻋﻦ
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﻛﺘﺸﺎف
ﻣﻮاﻫﺐ اﳌﺮﺷﺪات واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺻﻘﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺣﻔﻼت اﻟﺴﻤﺮ وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ اﳌﺨﻴﻤﺎت ،وﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ
اﳌﺮﺷﺪات ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻦ ،وﺗﻌﻠﻤﻬﻦ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺲ ،وﺗﺸﺠﻌﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ اﳉﻤﺎﻋﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ
اﳌﻨﻈﻢ ،واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ.


تدريب وهيل
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﺎﺋﺪة أﻣﻴﻨﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻌﻮﻳﺴﻴﺔ ﻣﻦ
وﺣﺪة أﺑﻮ ﻋﺒﺎﻟﻲ اﻟﺴﺎﺣﻞ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺑﺄن
اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺒﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ،وﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻫﻠﻬﻢ ﻋﻠﻰ إدارة
وﺣﺪاﺗﻬﻢ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ وﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ.
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وأوﺿﺤﺖ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﻣﻨﻰ ﺑﻨﺖ ﻣﺒﺎرك اﻟﺪاﻳﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻋﺎﺗﻜﻪ ﺑﻨﺖ أﺑﻲ ﺻﻔﺮة ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻷﺳﺎﺳﻲ :أن اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﻪ اﳌﻮاﻫﺐ وﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺪارك اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﻌﻘﻠﻴﺔ،
وﻏﺮس اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ،وﻏﺮس روح اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ اﻷﻓﺮاد ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺟﻮ
ﻣﻦ اﳌﺮح واﻟﺴﻌﺎدة وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻷﻓﺮاد ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﺔ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ وﺗﺒﺎدل
اﻷﻓﻜﺎر ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
وﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮﺷﺪة زوان ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﻌﺪﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة أﻣﺎﻣﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺑﻴﺌﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻧﺮﺗﺸﻒ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺘﻌﺎون
وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ واﻟﻘﻴﺎدة.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮﺷﺪة ﺳﻠﺴﺒﻴﻞ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﻜﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة أروى ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث ﻟﻠﺒﻨﺎت :ﺑﺄن
اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻔﺘﻴﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ
وﻣﺸﺎرﻛﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻷﻧﺸﻄﺔ ﻛﺎﶈﺎﺿﺮات وﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻬﺎدﻓﺔ
وﺗﺄﻫﻴﻠﻬﻢ ﳌﺴﺘﻮﻳﺎت أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺣﻴﺎة اﳋﻼء.
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮﺷﺪة إﺳﺮاء ﺑﻨﺖ ﻫﻼل اﳊﺮﻣﻠﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﻄﺒﺎﻗﺔ واﳋﻀﺮاء ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ:
ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻻت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻓﺎﳌﺨﻴﻤﺎت ﺗُﺴﺒﺮ
أﻏﻮار اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ واﳌﺒﺎدئ واﻟﻘﻴﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،
ﻓﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﻌﺰﳝﺔ واﻹﺻﺮار وﺗﻜﻮن ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ واﳊﺪﻳﺜﺔ ﳑﺎ ﻳﻨﺘﺞ اﻷﺛﺮ
اﻻﻳﺠﺎﺑﻲ واﻟﺪور اﳉﻮﻫﺮي ﻓﻲ إﺛﺮاء ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﺗﻮﺳﻊ ﺧﺒﺮات اﳌﺘﻌﻠﻢ.
وذﻛﺮت اﳌﺮﺷﺪة ﺑﻴﺎن ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﷲ اﳊﺮاﺻﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة اﻟﺮﺳﺘﺎق ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺑﺄن
اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗُﻨﻤﻲ اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ ،وﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮداً ﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ ﲢﻤﻞ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ،وﻗﺎدراً ﻋﻠﻰ رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ،وﺗﺮﺳﻴﺦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻄﻮع ،وﻣﺴﺎﻋﺪﻩ
اﻵﺧﺮﻳﻦ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻛﺮوح اﻟﻔﺮﻳﻖ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ،واﻟﺘﻜﺎﻓﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.

معايشة الطبيعة
وذﻛﺮت اﳌﺮﺷﺪة ﻧﻮر ﺑﻨﺖ َدا ُو َد اﻟﻌﺒﺮﻳﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة ﻧﺨﻞ
ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺑﺄن اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ
ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻷﺧﻼق واﻟﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻰ ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ-
اﻟﻜﺸﺎف اﻷﻋﻈﻢ ،وﺗﺆﻫﻞ اﻟﻔﺘﻴﺔ واﻟﻔﺘﻴﺎت ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ
اﻟﻨﻔﺲ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻳﺸﺔ ﺣﻴﺎة اﳋﻼء.
وأﺿﺎﻓﺖ :اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ
ﻣﻨﺎﺳﺒ ًﺎ ﻻﻛﺘﺴﺎب اﻟﺼﻔﺎت اﳊﻤﻴﺪة ﻛﻤﺴﺎﻋﺪة اﻵﺧﺮﻳﻦ
وﺣﺴﻢ اﻷﻣﻮر ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺼﻴﺮﻳﺔ ،وﻋﺪم اﻹﺳﺮاف
ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮارد اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ،واﺳﺘﺜﻤﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻹﺗﻴﺎن
ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻣﻔﻴﺪة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﳋﻼء.
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اﻟﻘﺎدة واﻟﻘﺎﺋﺪات :اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻣﻜـﺎن ﺧﺼﺐ
ﻟﺘـﺄﻛﻴﺪ روح اﳌﻮاﻃﻨﺔ وﺣﺐ اﻟـﻮﻃﻦ واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ ﻣﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﺠﺘﻤـﻊ
كسب الصداقات
وأوﺿﺤﺖ اﳉﻮاﻟﺔ ﻣﻨﻰ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻌﺠﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺟﻮاﻻت ﻧﺎدي
اﳌﺼﻨﻌﺔ :ﺑﺄن اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻛﺘﺴﺎب
اﳋﺒﺮات واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت واﻻﲡﺎﻫﺎت اﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﻞ
ﻣﺸﻜﻼﺗﻬﻢ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻬﺎراﺗﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ
واﻻﺗﺼﺎل وﻛﺴﺐ اﻟﺼﺪاﻗﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪﻳﻦ اﶈﻠﻲ واﻟﻌﺎﳌﻲ.
التنافس 
ال يف
وﻗﺎﻟﺖ اﳉﻮاﻟﺔ ﺧﻠﻮد ﺑﻨﺖ ﺟﻤﻌﻪ اﻟﻨﻮﻓﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﻴﺮة ﺟﻮاﻻت ﻧﺎدي
اﳌﺼﻨﻌﺔ إن اﻟﺒﺮاﻣﺞ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺑﺮاﻣﺞ ﻫﺎدﻓﺔ
ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎﻷﻟﻌﺎب اﻟﻔﺮدﻳﺔ واﳉﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺨﻠﻖ روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ ﺑﲔ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة ﻣﻨﻬﺎ
وﻫﻮ اﻟﺘﺮوﻳﺢ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺲ ،واﻟﻘﻴﺎم ﲟﺨﺘﻠﻒ اﻟﺮﻳﺎﺿﺎت اﳌﻔﻴﺪة ﻟﻠﺠﺴﻢ
واﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﻧﻐﻔﻞ ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ زﺣﻤﺔ اﳊﻴﺎة واﻧﺸﻐﺎﻟﻨﺎ ﺑﺄﻣﻮر أﺧﺮى.
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مغامرة وتشويق
وذﻛﺮت اﳌﺮﺷﺪة ﺑﺴﻤﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن
اﳋﺮوﺻﻴﺔ ﻣﻦ وﺣﺪة ﺳﺘﺎل ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :إن
اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﻳﻘﻀﻲ ﻓﻴﻪ اﻟﻔﺮد أو اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﻗﺘﺎ ﻟﻠﺘﺮوﻳﺢ أو اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ ،ﺑﻞ أﺻﺒﺤﺖ وﺳﻴﻠﺔ
ﻓﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ
أﻧﻈﻤﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وأﻧﺸﻄﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻳﺸﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺎﺋﺪات
ذو ﻛﻔﺎءة ﻋﺎﻟﻴﺔ،


نبي
ق
وﻗﺎﻟﺖ اﳌﺮﺷﺪة دﻋﺎء ﺑﻨﺖ ﻳﺎﺳﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻣﻦ وﺣﺪة
اﻹﺗﻘﺎن ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ :ﺗﻜﻤﻦ أﻫﻤﻴﺔ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻓﻲ
إﻋﺪاد اﳌﺮﺷﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺮف اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻓﻲ أي ﻇﺮف وأي
ﺑﻴﺌﺔ ،ﻟﻘﺪ ﻋﻠﻤﺘﻨﺎ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻘﻴﻢ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻟﺼﻔﺎت اﳊﻤﻴﺪة اﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺰرع ﻓﻲ اﳌﺮﺷﺪات،
وﻋﻠﻤﺘﻨﺎ اﻻﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﳌﻮاﻋﻴﺪ واﻛﺘﺴﺒﻨﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت
وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻠﻘﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﳌﻤﺘﻌﺔ وﻋﻠﻤﺘﻨﺎ اﳊﻔﺎظ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ وﺻﻴﺎﻧﺔ ﻣﻮاردﻫﺎ وﻋﻠﻤﺘﻨﺎ ﻋﺪم اﻹﺳﺮاف وﻛﻴﻔﻴﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﳋﻼء.

 بية وتعل 
ﻗﺎل ﺧﻠﻔﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﶈﺮوﻗﻲ ﺟﻮال ﺑﻌﺸﻴﺮة ﺟﻮاﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ
اﻟﺴﻠﻄﺎن ﻗﺎﺑﻮس :إن ﻟﻠﻤﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ دوراً ﻛﺒﻴﺮاً ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻔﺮد
ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء ﺷﺨﺼﻴﺘﻪ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ وذﻟﻚ ﺑﻄﺮق ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ أﺣﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎت اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﻓﻬﺬﻩ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﺗﻌﺪ ﺑﻴﺌﺔ ﺧﺼﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ،ﺣﻴﺚ أﻧﻬﺎ ُﺗ َّﻌﻮد
اﻟﻔﺮد اﳌﻨﺘﻤﻲ ﻟﻠﺤﺮﻛﺔ اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﻀﺒﺎط ،ﻓﻬﻨﺎك وﻗﺖ
ﻣﻌﲔ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﻮم ،ووﻗﺖ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻌﺒﺎدة ،ووﻗﺖ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﻌﺎدات واﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ واﻷﻋﺮاف اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ،
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وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻘﺎﺋﺪة ﺻﺒﺎﻳﺢ ﺑﻨﺖ ﻋﺒﺪاﷲ اﳌﺸﻴﻔﺮﻳﺔ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻗﺎﺋﺪﻩ ﻋﺸﻴﺮة ﺟﻮاﻻت ﻧﺎدي اﳌﺼﻨﻌﺔ :إن
ﻟﻠﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻷﻓﺮاد وﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ واﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺑﺎﻻﲡﺎﻩ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ وﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ.
وﺷﺎرﻛﺖ اﳉﻮاﻟﺔ ﻧﺎﻫﺪ ﺑﻨﺖ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﻟﻨﻮﻓﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﻋﺸﻴﺮة ﺟﻮاﻻت ﻧﺎدي اﳌﺼﻨﻌﺔ ﺑﺮأﻳﻬﺎ ﻗﺎﺋﻠﺔ :ﺗﺄﺗﻲ أﻫﻤﻴﺔ
اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻻرﺷﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺻﻘﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎدﻳﺔ ﻟﻠﺠﻮاﻟﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰﻫﺎ ،واﻛﺴﺎﺑﻬﻢ اﳋﺒﺮات
واﳌﻬﺎرات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰز ﺗﻮﺟﻬﺎﺗﻬﻢ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﻬﻨﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ،واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﳑﺎ ﻳﻘﺪم
ﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﻨﺸﻮدة.

إدارة نــاجـحــة
وذﻛﺮ ﺑﺪر اﳌﻘﺒﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﺪ وﺣﺪة ﺿﺮار ﺑﻦ اﻷزور :ﺑﺄن اﳌﺨﻴﻤﺎت
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ واﻹرﺷﺎدﻳﺔ ﺗﺪرب ﻋﻠﻰ ﳕﻂ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻣﻬﺎرات وﻋﺎدات ﻛﺸﻔﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﻜﺘﺸﻒ
ﻗﻴﺎدات ﻃﻼﺑﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ،وﻳﺸﺎرك ﻣﻨﺘﺴﺒﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ
ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺎت واﳌﺨﻴﻤﺎت وﻫﻲ ﺳﺒﺐ ﻓﻲ ﺑﺚ روح اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ
اﻟﺸﺮﻳﻒ واﻻﻧﻀﺒﺎط ﻟﺪى اﻟﻜﺸﺎﻓﺔ واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺮوح
اﻟﻜﺸﻔﻴﺔ ،أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻘﺎدة ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘﺎﺋﺪ
اﻟﺘﺪرب ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﻴﺎدة وﺗﺄﻫﻴﻞ ﻗﺎدة ﺟﺪد ،وﺗﻌﻠﻢ ﻓﻦ
اﻹدارة ،وﺗﻌﺪ اﳌﺨﻴﻤﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﺤﺔ ﳌﺎ
ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻋﻠﻰ ﺷﺮاﺋﺢ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﺑﺮاﻣﺞ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ،وﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻘﺎدة
اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻋﻦ اﻟﺒﺮاﻣﺞ ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﺒﺮاﻣﺠﻬﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺒﻴﺔ.
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ﺗﺰﺧﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺎﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻘﻮﻣﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﲡﻌﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺰار ًا وﻣﻘﺼﺪ ًا ﻟﻠﺴﻴﺎح ﻣﻦ داﺧﻞ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﻣﻦ ﺑﲔ اﻷﻣﺎﻛﻦ
اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب ﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻮاح واﻟﺪارﺳﲔ واﳌﺘﻬﻤﺘﲔ ﺑﺼﻮن اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ واﶈﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻻت اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وﻫﻲ اﶈﻤﻴﺎت
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ واﻟﺘﻲ وﺻﻞ ﻋﺪدﻫﺎ إﻟﻰ ﻧﺤﻮ  ١٤ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻣﻌﻠﻨﺔ ﲟﺮاﺳﻴﻢ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺔ وأواﻣﺮ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﲟﺴﺎﺣﺎت ﻳﺒﻠﻎ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ  ٩آﻻف و ١٧٩
ﻣﺮﺑﻌﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ  ٪٣ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺤﺪدة اﻷﺑﻌﺎد ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺗﻔﺮض ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳊﻤﺎﻳﺔ ﲟﻮﺟﺐ ﻗﻮاﻧﲔ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ً
ﺧﺎﺻﺔ ﺣﻔﺎﻇً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﳌﻮارد ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﳉﺎﺋﺮ أو اﻻﻧﻘﺮاض ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻐﻴﺮات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨـﻤـﻮﻳﺔ.

وﺳﻨﺴﺮد ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻄﻮر أﻫﻢ اﶈﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻣﻮاﻗﻌﻬﺎ وﻣﺎ ﳝﻴﺰﻫﺎ وﻣﺎ ﲢﻮﻳﻪ ﻣﻦ إرث ﺣﻀﺎري وﻓﻄﺮي ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ إﺿﺎﻓﺔ
إﻟﻰ اﳌﺮاﺳﻴﻢ اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻴﺔ واﻹﺟﺮاءات اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪدت ﻣﻬﺎم واﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻞ ﻣﺤﻤﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﲔ اﳌﺸﺮﻋﺔ ﳊﻤﺎﻳﺘﻬﺎ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﺪى ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻧﻮن ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ واﶈﻤﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
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اﶈﻤﻴﺎت إرث ﺣﻀﺎري وﻓﻄﺮي ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ
وﺻــﻮن اﻟﺘﻨـﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ وإﺑﺮاز ﻗﻴﻤﻬﺎ اﻟﻌـﻠﻤﻴﺔ واﳉﻤـﺎﻟﻴﺔ

الدانيات
مية جزر 
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﺰر اﻟﺪﳝﺎﻧﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ ٢٠٣
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮات ﻣﺮﺑﻌﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ وﻫﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ ذات
ﻣﻨﺤﺪرات ﺻﺨﺮﻳﺔ ﺷﺎﻫﻘﺔ وﺟﺮوف ﺻﺨﻮر ﺟﻴﺮﻳﺔ ،وﺗﻘﻊ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺟﺰر اﻟﺪﳝﺎﻧﻴﺎت ﺑﲔ وﻻﻳﺘﻲ اﻟﺴﻴﺐ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ وﺑﺮﻛﺎء
ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ،وﺗﺒﻌﺪ ﺣﻮاﻟﻲ  ١٨ﻛﻢ ﺑﺤﺮي ﻣﻦ ﺷﺎﻃﺊ
ﺑﺮﻛﺎء ) ٧٠ﻛﻢ ﻏﺮب ﻣﺴﻘﻂ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ( ،وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻜﻠﻴﺔ ١٠٠
ﻫﻜﺘﺎر وﻫﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ  ٩ﺟﺰر ،وﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺸﻮاﻃﺌﻬﺎ
اﻟﺒﻜﺮ ذات اﻟﺮﻣﺎل اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻣﻴﺎﻫﻬﺎ اﻟﺰرﻗﺎء اﻟﺼﺎﻓﻴﺔ وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ
اﶈﻤﻴﺎت ذات اﻟﺘﺮاث اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﺄﻧﻮاع ﻋﺪﻳﺪة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎب
اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻀﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻧﺎدرة ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺎب اﳌﺮﺟﺎﻧﻴﺔ،
وﺗﺄوي اﻟﻰ اﳉﺰر أﻋﺪاد ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ اﻟﺒﻴﺾ

واﻟﺘﻌﺸﻴﺶ ،وﺗﻔﺪ إﻟﻴﻬﺎ أﻋﺪاد ﻻ ﺣﺼﺮ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﳌﻬﺎﺟﺮة
واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔ.
وﰎ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ دوﻟﻴ ًﺎ ﻋﺎم ١٩٨٤م ﻧﻈﺮاً ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﳊﺎﺟﺰ
اﳌﺮﺟﺎﻧﻲ اﻷﻋﻈﻢ اﻟﺬي ُﻳﻌﺪ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ دوﻟﻴﺔ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ أﺟﻤﻞ
أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻐﻮص ﻓﻲ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن.
وﺗﻌﺮف اﳉﺰر ﻣﺤﻠﻴ ًﺎ ﺑﺎﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :ﺧﺮاﺑﺔ ،ﺣﻴﻮت ،اﳉﺒﻞ
اﻟﻜﺒﻴﺮ)أم اﻟﺴﻜﻦ( وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺟﺰﻳﺮﺗﲔ ،ﻗﺴﻤﺔ ،أم اﻟﻠﻮاﺣﺔ
)اﳌﻨﺎرة( ،اﳉﻮن وﻳﻀﻢ ﺛﻼﺛﺔ ﺟﺰر ،ﻋﻠﻤ ًﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳉﺰر ﲢﻮي أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ  ٢٢ﻣﻮﻗﻌ ًﺎ ﻣﻌﺮوﻓ ًﺎ ﻟﻠﻐﻮص ،ﻫﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻣﻜﺎن راﺋﻊ ﳌﻤﺎرﺳﺔ
رﻳﺎﺿﺔ  ،Snorkelingﻛﻤﺎ ﻳﺤﻠﻮ ﻟﻠﺒﻌﺾ اﻟﺘﺨﻴﻴﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰر
وﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ أﻛﺘﻮﺑﺮ إﻟﻰ ﻓﺒﺮاﻳﺮ.

ﺟــﺰر اﻟﺪﳝﺎﻧﻴـﺎت ﻣﻦ اﶈﻤﻴـﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ دوﻟﻴـ ًﺎ
ﻟﻮﻗﻮﻋﻬﺎ ﺿﻤﻦ ﻣﺸﺮوع اﳊﺎﺟﺰ اﳌﺮﺟﺎﻧﻲ اﻷﻋﻈﻢ
ا ياة ال ية
ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﺰر اﻟﺪﳝﺎﻧﻴﺎت ﻧﻮﻋﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺣﻒ
و ُﻫﻤﺎ :اﻟﺴﻼﺣﻒ اﳋﻀﺮاء وﺳﻼﺣﻒ اﻟﺸﺮﺷﺎف وﻫﻲ ﻛﺜﻴﺮ ًة
وﻣﺘﻨﻮﻋ ًﺔ ﺗﺘﺮاوح أﻋﺪادﻫﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ  ٢٥٠وﺗﺼﻞ إﻟﻰ  ٣٠٠ﻧﻮﻋﺎ  ،وذﻟﻚ
ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺠﺢ ﻛﻞ ﻋﺎم ﻓﻲ وﺿﻊ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻮاﻃﺊ اﳉﺰر وﻳﻌﻴﺶ
أﻳﻀﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳉﺰر ﻧﻮﻋﺎن أﺳﺎﺳﻴﺎن ﻣﻦ اﻟﺜﻌﺎﺑﲔ و ُﻫﻤﺎ :ﺛﻌﺎﺑﲔ
اﻟﺴﻘﻨﻘﺮ وﺛﻌﺎﺑﲔ اﻟﻮزﻋﺔ وأﻏﻠﺐ اﻟﺜﻌﺎﺑﲔ ﺗُﺸﺎﻫﺪ ﺑﻌﻴﺪاً ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮ
ﻓﻬﻲ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﺑﺼﻮرة أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻴﺶ ﻓﻲ ﺟﺰر
اﻟﺪﳝﺎﻧﻴﺎت ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﺜﺪﻳﻴﺎت ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻟﻔﲔ ذات اﻷﻧﻒ اﻟﻘﻨﻴﻨﻴﺔ
وأﻧﻮاع أﺧﺮى ﻣﺜﻞ دوﻟﻔﲔ ﺳﺒﻨﺮ.
أنشطة سياحية
ﻧﻈﺮا ﳉﻤﺎﻟﻴﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﳉﺰر ﻓﻬﻲ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ
أﻋﺪادا ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺰورون اﳉﺰر ﻟﻼﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
اﻟﺴﺎﺣﺮة وﳑﺎرﺳﺔ ﻋﺪة أﻧﺸﻄﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻐﻮص ،وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻴﻮر،
وﻣﺸﺎﻫﺪة اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎدرة ،ﺣﻴﺚ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﺎ
ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﻨﺎدرة ،وﻣﻦ اﳌﻤﻜﻦ
اﻟﺘﺨﻴﻢ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﺎﻛﻦ اﻟﻘﺮﻳﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳉﺰر.

مية الئنات ا ية والفطرية
ﺑﻌﺪ اﻧﻘﺮاض اﳌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﺮاري ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﻴﺎت أﻧﺸﺄ ﻣﻜﺘﺐ
ﺣﻔﻆ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﺒﻼط اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ اﳌﻬﺎ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٧٩م ﻹﻋﺎدﺗﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﻓﻲ ﻋﺎم ١٩٩٤م أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺄول ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ  ٩٤/٤واﳌﻌﺪل ﺑﺎﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ
رﻗﻢ ) (١١/٢٠١٧وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ اﳊﺎﻟﻴﺔ  ٢٨٢٤٫٣ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ.
وﺗﻬﺪف اﶈﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺻﻮن اﻟﺘﻨﻮع اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ واﻷﺣﻴﺎء اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﻟﻨﺎدرة
وإﺑﺮاز اﻟﻘﻴﻢ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﻜﻮﻳﻨﺎت اﳉﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
واﻷرﺿﻴﺔ ﺑﺎﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ اﳌﻜﺘﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺑﺎﶈﻤﻴﺔ ،وﻗﺪ وﻗﻊ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ )وادي ﺟﻌﻠﻮﻧﻲ( ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ ،ﻟﻴﺼﺒﺢ ﻣﻘﺮاً ﳌﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﲔ اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻮﻧﻪ اﳌﻜﺎن
اﻟﺬي ﺷﻮﻫﺪت ﻓﻴﻪ اﳌﻬﺎ ﺗﺮﻋﻰ ﻷﺧﺮ ﻣﺮة ﻓﻲ أواﺧﺮ اﻟﺴﺘﻴﻨﺎت ﻣﻦ
اﻟﻘﺮن اﳌﺎﺿﻲ ،وﺑﻔﻀﻞ اﳉﻬﻮد اﻟﻜﺒﻴﺮة ﺗﻜﺎﺛﺮت أﻋﺪاد اﳌﻬﺎ ﺑﺎﶈﻤﻴﺔ.
ﺗﻌﺪ اﶈﻤﻴﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻣﻮﻃﻨ ًﺎ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ أﻧﻮاع اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،ﲟﺎ
ﻓﻴﻬﺎ اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ) (ORYX LEUCORYXاﻟﺘﻲ أﻋﻴﺪت إﻟﻰ ﻣﻮﻃﻨﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم  ،١٩٨٢وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﻛﺄول ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ

اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،ﺑﺘﺎرﻳﺦ  ١٨ﻣﻦ ﻳﻨﺎﻳﺮ  ١٩٩٤ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ
اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ .٩٤/٤
إن اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮﻗﻊ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﻬﻢ ﳌﺎ ﲢﺘﻮﻳﻪ ﻣﻦ ﺳﻬﻮل وﺑﺮاري ﺗﺘﻨﺎﺳﺐ
ﻣﻊ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎة اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﺗﻜﺎﺛﺮﻫﺎ واﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻷﺻﻠﻴﺔ
واﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،وﻧﻈﺮا ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺘﻲ ﺑﺬﻟﺘﻬﺎ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ﻓﻘﺪ ﺗﻮﺟﺖ ﺗﻠﻚ اﳉﻬﻮد ﺑﺎﻋﺘﺮاف دوﻟﻲ
ﺑﺄن ﺣﻈﻴﺖ )ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﳊﻴﺔ واﻟﻔﻄﺮﻳﺔ( ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
اﻟﻮﺳﻄﻰ )ﻣﺤﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ( ﺳﺎﺑﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺿﻤﻦ

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻴﻮﻧﻴﺴﻜﻮ  ،ﻛﻤﺎ أﻋﻠﻨﺖ
»ﻣﺤﻤﻴﺔ اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ﺣﺴﺐ ﻣﺴﻤﺎﻫﺎ آﻧﺬاك ﻋﺎم ١٩٩٤م ﻛﺄول
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﺪور اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ،
وﺑﺮزت أﻫﻤﻴﺔ ﻫﺬا اﻹﻋﻼن ﻓﻲ أﻋﻘﺎب ﻋﻮدة اﻟﺼﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﳌﺸﺮوع
ﻟﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺸﺮوع إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﰎ
اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺎﻟﺴﻜﺎن اﶈﻠﻴﲔ وﺗﻌﻴﻴﻨﻬﻢ ﻛﻤﺮاﻗﺒﲔ ﻟﻠﻤﺤﻤﻴﺔ
وﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار  ،اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﻮﻗﻒ
ﻫﺬا اﻟﺘﻌﺪي ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎ.

ﻣﺤﻤﻴــﺔ اﻟﻜـﺎﺋﻨــﺎت اﳊﻴـــﺔ واﻟﻔﻄــﺮﻳﺔ أول
ﻣﺤﻤﻴﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻟﺘﻮﻃﲔ اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

مية حديقة السليل الطبيعية
ﺗﻘﻊ اﳊﺪﻳﻘﺔ ﻓﻲ وﻻﻳﺔ ”اﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻮاﻓﻲ“ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺗﺒﻌﺪ  ٥٧ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻋﻦ وﻻﻳﺔ ﺻﻮر ،وﺗﺒﻠﻎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ٢٢٠
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ ،وﻗﺪ أﻋﻠﻨﺖ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ رﻗﻢ
 ٥٠/٩٧ﲟﺴﺎﺣﺔ ﺗﺒﻠﻎ  ٢٢٠ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮا ﻣﺮﺑﻌﺎ وﻳﺤﺪ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﻦ
اﻟﺸﻤﺎل ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﻠﻴﺔ ﳑﺘﺪة ﺣﺘﻰ ﺑﺤﺮ ﻋﻤﺎن )ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﺒﺎل
اﳊﺠﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ( ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳﺤﺪﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﺳﻬﻞ واﺳﻊ وﺻﻮﻻ إﻟﻰ
ﺟﺒﻞ ﻗﻬﻮان اﻟﻮاﻗﻊ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺤﻤﻴﺔ )ﺟﺒﻞ ﻗﻬﻮان( اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
أﻣﺎ ﻣﻦ اﳉﻬﺔ اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﻳﺤﺪﻫﺎ وادي اﻟﺒﻄﺤﺎء ورﻣﺎل اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ.
وﺗﻬﺪف اﶈﻤﻴﺔ إﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻐﻄﺎء اﻟﻨﺒﺎﺗﻲ واﳊﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ اﳌﻮﺟﻮدة
ﻓﻴﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت اﻷﺧﺮى ﻳﺠﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ

ﺣﻤﺎﻳﺔ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﶈﻤﻴﺔ ،وﻫﺬا ﻳﻜﻤﻦ ﻓﻲ إﺗﺎﺣﺔ
اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺰوار ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﶈﻤﻴﺔ دون اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ
اﳌﻮﻗﻊ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﶈﻠﻲ وﺗﻘﻠﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻏﻴﺮ اﳌﺮﺷﺪ ﻟﻠﻤﻮارد.
وﺗﻨﻔﺮد )ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ( ﺑﺘﻨﻮع ﻓﻴﺰﻳﺎﺋﻲ وﻣﻜﻮﻧﺎت
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﶈﻤﻴﺔ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﺮﻳﺪة ،ﻛﻤﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻲ ﺷﻤﺎل اﶈﻤﻴﺔ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﳉﺒﻠﻴﺔ ﳉﺒﺎل اﳊﺠﺮ اﻟﺸﺮﻗﻲ ﺣﻴﺚ ﺗﺘﻮاﺟﺪ ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت
ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎﻓﻴﺮ ﻓﻲ إﺷﺎرة ﻟﻮﺟﻮد اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻓﻲ ﻣﻴﺎﻩ ﺿﺤﻠﺔ ﻣﻨﺬ
ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺴﻨﲔ ،وﻓﻲ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺴﻬﻮل ﻣﺴﺎﺣﺎت
ﻛﺒﻴﺮة ﻣﻦ اﶈﻤﻴﺔ.
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ﻣﺤﻤﻴـــﺔ اﻟﺴﻼﺣــﻒ ﺑﺮأس اﳊــﺪ أﻛﺒﺮ ﻣﺤﻤﻴﺔ
ﺗﻌﺸﻴﺶ ﻳﻔﺪ إﻟﻴﻬﺎ ﻗﺮاﺑﺔ  ١٣أﻟﻒ ﺳﻠﺤﻔﺎه ﺳﻨﻮﻳ ًﺎ

مية السحف
ﻓﻲ  ٢٣إﺑﺮﻳﻞ ﻣﻦ ﻋﺎم  ١٩٩٦أﺻﺪر ﺣﻀﺮة ﺻﺎﺣﺐ اﳉﻼﻟﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎن
ﻗﺎﺑﻮس ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻌﻈﻢ  -ﺣﻔﻈﻪ اﷲ ورﻋﺎﻩ  -ﻣﺮﺳﻮﻣ ًﺎ ﺑﺈﻧﺸﺎء
ﻣﺤﻤﻴﺔ اﻟﺴﻼﺣﻒ ﺑﺮأس اﳊﺪ وذﻟﻚ ﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺗﻲ
ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﻓﻲ رأس اﳊﺪ ﻣﻦ ﻋﺒﺚ اﻟﺴﻴﺎح اﻟﻘﺎدﻣﲔ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ ،
وﲤﺘﺪ اﶈﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺣﺔ  ١٢٠ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً ﻣﺮﺑﻌ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺸﻮاﻃﺊ
واﻷراﺿﻲ اﻟﺴﺎﺣﻠﻴﺔ وﻗﺎع اﻟﺒﺤﺮ وﺧﻮرﻳﻦ )ﺧﻮر اﳊﺠﺮ وﺧﻮر
ﺟﺮاﻣﺎ( ،ﺣﻴﺚ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻨﻄﻘﺔ رأس اﳊﺪ أول ﺑﻘﻌﺔ ﺗﺸﺮق ﻓﻴﻬﺎ
اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
و ﺗﻘﻊ ﻧﻴﺎﺑﺔ رأس اﳊﺪ ﺷﺮق ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻮر ﻓﻲ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ
ﺑﺴﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن وﻫﻲ ﲤﺜﻞ ﺟﺰءاً ﻣﻦ ﺷﻮاﻃﺊ ﺗﻌﺸﻴﺶ اﻟﺴﻼﺣﻒ،
وﲡﺘﺬب أﻛﺒﺮ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﳋﻀﺮاء اﳌﻌﺸﺸﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ذات أﻫﻤﻴﺔ ﻛﺒﺮى ﻻﺳﺘﻤﺮار ﺣﻴﺎة وﺑﻘﺎء ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ
اﻟﺴﻼﺣﻒ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض.

وﻓﻲ ﻛﻞ ﻋﺎم ﺗﻌﺸﺶ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻣﻦ  ٦٠٠٠إﻟﻰ ١٣٠٠٠
ﺳﻠﺤﻔﺎة ﺣﺴﺐ اﺣﺼﺎﺋﻴﺎت رﺳﻤﻴﺔ  ،ﺗﻔﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ
أﺧﺮى ﺑﻌﻴﺪة ﻣﺜﻞ اﳋﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻟﺒﺤﺮ اﻷﺣﻤﺮ وﺷﻮاﻃﺊ
اﻟﺼﻮﻣﺎل.
أنواع السحف
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﻣﻮﻃﻦ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،أﺷﻬﺮﻫﺎ
ﺧﻤﺴﺔ أﻧﻮاع ،وﻫﻲ  :اﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﳋﻀﺮاء ،واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺸﺮﻓﺎف
واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﺮﻣﺎﻧﻴﺔ واﻟﺴﻠﺤﻔﺎة اﻟﻨﻤﻠﺔ ،وﺗﻀﻊ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ رأس اﳊﺪ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﻏﺮوب اﻟﺸﻤﺲ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺼﻴﻒ ،وﺗﺘﻢ
ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻼث دﻓﻌﺎت ﺧﻼل اﳌﻮﺳﻢ اﻟﻮاﺣﺪ،
ﺗﻔﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺘﺮة اﺳﺒﻮﻋﲔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ،وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻌﻮد اﻟﺴﻼﺣﻒ إﻟﻰ
ﻧﻔﺲ اﻟﺸﺎﻃﺊ ﻟﻠﺘﻌﺸﻴﺶ ،وﻫﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻌﻤﻞ ﺣﻔﺮة ﻛﺒﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺮﻣﺎل
ﻧﺎﺛﺮة اﻟﺘﺮاب ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻓﺔ ﺑﻌﻴﺪة ﻟﻮﺿﻊ ﺑﻴﻀﻬﺎ ﻓﻴﻪ.

ز رات سياحية
اﶈﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﻘﻄﺐ ﻋﺪداً ﻣﻦ اﻟﺰوار إﻟﻴﻬﺎ ﺑﻬﺪف ﻣﺸﺎﻫﺪة
ﻼ  ،وﻳﻘﻮم اﳌﺮﺷﺪون اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﻮن ﻓﻲ
اﻟﺴﻼﺣﻒ أﺛﻨﺎء اﻟﺘﻌﺸﻴﺶ ﻟﻴ ً
اﶈﻤﻴﺔ ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﻟﺰوار ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﺗﺬﻫﺐ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ

اﲡﺎﻩ وﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﺼﺒﺎح ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺘﻠﻤﺲ اﻟﺰوار ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﺎﻃﺊ اﻟﺮﻣﻠﻲ ،ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻹﻣﻜﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪة أﻋﺪاداً ﻛﺒﻴﺮة
ﻣﻦ اﻟﺴﻼﺣﻒ اﳌﻌﺸﺸﺔ ﻓﻲ ﻫﺪوء ﻻ ﻳﻘﻄﻌﻪ ﺳﻮى ﺻﻮت
اﳌﻮج اﳌﺘﻜﺴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺎﻃﺊ.
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مية جبل حان
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر ﻣﻦ أﻛﺒﺮ
ﻣﺤﻤﻴﺎت اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻨﺎدرة ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﲢﺘﻀﻦ
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺗﺨﺬت ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ آﻣﻨ ًﺎ ﻟﻠﻌﻴﺶ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﳌﻜﺎن ،ﺣﻴﺚ ﳝﺘﺪ ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن ﳌﺴﺎﺣﺔ واﺳﻌﺔ ﺗﻀﻢ
ﺣﻮاﻟﻲ  ١٫٥٠٠ﻣﺘﺮاً ﻣﻦ اﳌﻨﺨﻔﻀﺎت اﳌﻄﻠﺔ ﻋﻠﻲ ﺗﻼل )ﺻﻠﻮات(
اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﲔ وﻻﻳﺔ ﻣﺮﺑﺎط ووﻻﻳﺔ ﺳﺪح ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﻇﻔﺎر.
أﻧﺸﺄت ﻣﺤﻤﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲟﻮﺟﺐ اﳌﺮﺳﻮم
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ  ٩٧ /٤٨ﲟﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻗﺪرﻫﺎ ٤٥٠٠
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮاً ﻣﺮﺑﻌ ًﺎ ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﶈﺎﻓﻈﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ﻣﺜﻞ اﻟﻐﺰال
اﻟﻌﺮﺑﻲ ،واﻟﻮﻋﻞ اﻟﻨﻮﺑﻲ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﳊﻤﺎﻳﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ
وﺑﻴﺌﺎﺗﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﲤﺘﺪ ﺣﺪودﻫﺎ ﻣﺴﺎﻓﺔ  ١٠ﻛﻢ ﺷﺮق ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻃﻮي
اﻋﺘﻴﺮ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣﺮﺑﺎط ﺣﺘﻰ وادي ﻫﻠﻴﺖ ﺑﺎﲡﺎﻩ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﻐﺮﺑﻲ ﻋﻨﺪ اﻷﻃﺮاف اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﳉﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن وﻣﻦ ﺟﻨﻮب ﺷﺮق
ﻧﻴﺎﺑﺔ دﳝﻴﺖ إﻟﻰ ﻏﺮب وادي اﻟﺸﻮﳝﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺤﺮ اﻟﻌﺮب
ﻟﺘﺸﻤﻞ اﳉﺎﻧﺐ اﳉﻨﻮﺑﻲ ﻣﻦ ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن واﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻂ
اﻟﺴﺎﺣﻞ ﺣﺘﻰ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺣﺪﺑﲔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ ﺳﺪح.
العر
النمر  
وﻗﺎﻣﺖ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ﺑﺠﻬﻮد ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ
أﺟﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺮوع ﻣﺴﺢ اﻟﻨﻤﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻣﺤﻤﻴﺔ

ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ووﺿﻌﺖ ﺧﻄﺔ ﰎ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﺪة
ﻣﺮاﺣﻞ ،وﻳﻬﺪف اﳌﺸﺮوع إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻫﺬا اﳊﻴﻮان اﻟﻨﺎدر وﺻﻮﻧﻪ
ﻓﻲ ﺑﺮاري اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ ،وﺟﻌﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﶈﻤﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧ ًﺎ ﻟﻠﺰاﺋﺮﻳﻦ
واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳌﺸﺎﻫﺪة ﻫﺬﻩ اﳊﻴﻮاﻧﺎت وﻃﺒﻴﻌﺔ ﺣﻴﺎﺗﻬﺎ وﻋﻴﺸﻬﺎ وﺳﻂ
ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺤﺪرات اﳉﺒﻠﻴﺔ واﻟﺴﻬﻮل واﻟﻮدﻳﺎن.

رة اللبان

وﲤﺜﻞ ﺷﺠﺮة اﻟﻠﺒﺎن أﺣﺪ أﻫﻢ اﻷﻧﻮاع اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ وﺗﺰدﻫﺮ
داﺧﻞ اﶈﻤﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﲢﺘﻮي اﻟﻬﻀﺒﺔ اﻟﻮﺳﻄﻰ ﻣﻦ اﶈﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻛﺒﺮ
واﺣﺔ ﻟﻨﻤﻮ وﺗﻜﺎﺛﺮ أﺷﺠﺎر اﻟﻠﺒﺎن وﻫﻲ واﺣﺔ ﺣﻮﺟﺮ ﻛﻤﺎ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ
ﻫﺬا اﻟﻨﻄﺎق اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﳊﻮﻟﻴﺔ واﻟﺸﺠﻴﺮات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ،
وﺗﺰدﻫﺮ اﻷﺟﺰاء اﳉﻨﻮﺑﻴﺔ ﶈﻤﻴﺔ ﺟﺒﻞ ﺳﻤﺤﺎن اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺑﻮﺟﻮد
ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺒﺎﺗﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻷﺧﻮار واﳋﻠﺠﺎن اﳌﺎﺋﻴﺔ وﻣﻨﺎﻃﻖ
اﻷودﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﳊﺮض ﻧﺒﺎﺗﺎت اﻟﺒﻮص اﻟﻨﺨﻴﻞ اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻐﺎف وﻏﻴﺮﻫﺎ.

مركز هيل وإكثار اياة الفطرية
ﻳﻘﻊ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺄﻫﻴﻞ واﻛﺜﺎر اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﺑﻮﻻﻳﺔ ﺑﺮﻛﺎء ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ
ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺎﺣﺔ اﳋﻠﻔﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺑﺮﻛﺎء اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻘﺪر
ﻣﺴﺎﺣﺘﻪ ﺣﻮاﻟﻲ )  ٣٣٫٠٠٠ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ( ﻋﻠﻰ ﳝﲔ اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ
اﳌﺆدي إﻟﻰ ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﻣﺴﻘﻂ واﻻﲡﺎﻩ اﳌﻌﺎﻛﺲ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻳﺴﺎر
اﻟﺸﺎرع اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ،وﺟﺎءت ﻓﻜﺮة إﻧﺸﺎءﻩ ﺧﻼل اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﻌﺎﻣﻲ
اﻟﺒﻴﺌﺔ ) ٢٠٠٢ – ٢٠٠١م ( ،وﰎ اﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ إﻧﺸﺎﺋﻪ ﻓﻲ ﻋﺎم ٢٠٠٥م

ﺑﻘﻴﻤﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻠﻐﺖ ) ( ٧٣٫٠٣٧ /٨٠٠رﻳﺎ ًﻻ وﰎ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﺮﻛﺰ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﳋﻄﺔ اﳋﻤﺴﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ) ٢٠١٠ – ٢٠٠٦م
( وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﲢﺖ إﺷﺮاف إداري ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺸﺆون
اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ ورﻋﺎﻳﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺨﺘﺼﲔ
ﻓﻲ اﳌﺪﻳﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺼﻮن اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺑﺪﻳﻮان اﻟﻮزارة وﻳﻬﺪف اﳌﺮﻛﺰ
إﻟﻰ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧﺎت اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،وﺣﻤﺎﻳﺔ واﻛﺜﺎر
اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﶈﻠﻴﺔ اﳌﻬﺪدة ﺑﺎﻻﻧﻘﺮاض ،وأﻳﻀﺎ ﺗﺄﻫﻴﻞ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻹﻋﺎدة إﻃﻼﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮم
ﺑﺪﻋﻢ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻴﺔ واﳋﺒﺮات اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة
اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ،وﺣﻔﻆ اﻷﻧﻮاع اﳌﺼﺎدرة ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر
اﻟﺒﺮﻳﺔ ،وأﺧﻴﺮاً ﻳﻘﻮم ﺑﺘﻮﻋﻴﺔ اﳌﺠﺘﻤﻌﺎت اﶈﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ.
اختصاصات ا ركز
ﻣﻦ اﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻨﺎط ﺑﻬﺎ اﳌﺮﻛﺰ ﻫﻲ :اﻛﺜﺎر اﻷﻧﻮاع اﶈﻠﻴﺔ
ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ووﺿﻊ ﺑﺮاﻣﺞ إﻋﺎدة اﻟﺘﻮﻃﲔ ﻓﻲ اﳌﻮاﻗﻊ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ورﻋﺎﻳﺔ وﺗﺄﻫﻴﻞ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ ﻹﻋﺎدﺗﻬﺎ ﳌﻮاﻃﻨﻬﺎ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻟﻸﻏﺮاض اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ أو اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  ،وأﻳﻀﺎ
اﻗﺘﺮاح اﳋﻄﻂ واﻟﺒﺮاﻣﺞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ،
واﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻟﺪراﺳﺎت ،وإﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ اﳋﺎﺻﺔ ﺑﻮﺿﻊ
اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ
وﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ﺗﺄﻫﻴﻞ اﻟﻜﻮادر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﳌﺮاﻛﺰ ﺑﺎﻟﺘﻨﺴﻴﻖ
ﻣﻊ اﳉﻬﺎت اﳌﺨﺘﺼﺔ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺮ اﻟﻮﻋﻲ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ
اﳉﻬﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ اﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ وﺗﺒﺎدل اﳋﺒﺮات

واﻟﺒﺤﻮث ﻣﻊ اﳌﺮاﻛﺰ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻨﻈﻴﺮة اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺄﻫﻴﻞ واﻛﺜﺎر اﳊﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ  ،ﺣﻴﺚ ﳒﺢ
اﳌﺮﻛﺰ ﻓﻲ ﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺜﺎر اﻟﻐﺰال اﻟﻌﺮﺑﻲ واﳌﻬﺎ وﻏﺰال اﻟﺮﱘ ﺑﺸﻜﻞ
رﺋﻴﺴﻲ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﳉﺎرﺣﺔ.

انواع ا 
سدفة
اﻟﻐﺰال اﻟﻌﺮﺑﻲ  :ﰎ اﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻛﺜﺎر اﻟﻐﺰال اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﺑﺎﳌﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺠﻼب اﻟﻐﺰال اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻣﻦ ﺣﻈﻴﺮة اﻟﻐﺰﻻن
اﳌﻮﺟﻮد ﲟﺤﻤﻴﺔ ﺣﺪﻳﻘﺔ اﻟﺴﻠﻴﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺔ ﺟﻨﻮب
اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ﻟﻐﺮض اﻛﺜﺎر ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ وإﻋﺎدة
ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
اﳌﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑﻲ  :ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون ﺑﲔ وزارة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺸﺆون اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ
وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻼط
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ ﰎ ﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ ﺣﻴﻮان اﳌﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻛﺜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ
ﻟﻠﻮزارة ﻹﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ
ﻏﺰال اﻟﺮﱘ  :ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﳌﺴﺘﻤﺮ ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻮزارة وﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﳊﻴﻮاﻧﺎت اﻟﺒﺮﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻼط اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ  ،ﰎ ﻧﻘﻞ
ﻋﺪد ﻣﻦ ﻏﺰال اﻟﺮﱘ ﻣﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻮﻟﻴﺪ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺸﺆون اﻟﺒﻼط
اﻟﺴﻠﻄﺎﻧﻲ إﻟﻰ ﻣﺮﻛﺰ اﻻﻛﺜﺎر اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻮزارة؛ ﻳﻬﺪف إﻋﺎدة ﺗﻮﻃﻴﻨﻬﺎ
ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ.
اﳉﻮارح  :ﻗﺎم اﳌﺮﻛﺰ ﺑﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻟﻄﻴﻮر اﳉﺎرﺣﺔ ﻛﺎﻟﻨﺴﺮ
اﳌﺼﺮي واﻟﻨﺴﺮ اﻷﺻﻠﻊ واﻟﺼﻘﻮر ﻣﻨﻬﺎ اﳌﺼﺎدرة واﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺔ ،وﻳﺘﻢ
اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻷﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻄﻴﻮر اﻟﻮاردة ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﳌﺨﺘﺼﲔ ﺑﺈداراة اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺸﺆون اﳌﻨﺎﺧﻴﺔ ﲟﺤﺎﻓﻈﺎت اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ.
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مر�سدات ال�سلطنة ي�ستعر�سن جتارب رائدة للعمل الإر�سادي مبنتدى الأفكار بلبنان
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف باملنتدى القيادي العاملي “ �صوق االأفكار“
الذي نظمته جمعية دليالت باجلمهوية اللبنانية ،وذلك بالتعاون مع اجلمعية العاملية
للمر�صدات وفتيات الك�صافة ،وذلك خالل الفرتة من  ٦اإىل  ٨يوليو  ٢٠١٨م حتت �صعار
“ م�صاركة  ،توا�صل  ،واإن�صاء “ قدمت خالله مر�صدات ال�صلطنة جتارب ناجحة للعمل
االإر�صادي بال�صلطنة ،مب�صاركة وا�صعة من خمتلف دول العامل ،وناق�ص املنتدى م�صاريع
االبتكار وتبادل اخلربات وق�ص�ص النجاح يف جمال حركة املر�صدات والتحديات التي
تواجهها يف الوقت الراهن .
كما ا�صتعر�ص وفد املر�صدات ممثل املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات جتربة م�صابقة
كاأ�ص جاللة ال�صلطان -حفظه اهلل ورعاه  -الك�صاف االأعظم للتفوق الك�صفي واالإر�صادي
التي تناولت اأهداف امل�صابقة ،والفئة امل�صتهدفة ،واآليات التقييم ،ومناذج اال�صتمارات
لتقييم الوحدات الك�صفية واالإر�صادية ،والبنود التي تت�صمنها ،والفرتة الزمنية للتقييم،
وا�صتعر�ص ا ً
أي�صا مراحل امل�صابقة والنتائج التي حققتها ،كما ناق�ص املنتدى اإن�صاء م�صاريع
اإبتكارية جديدة تلبي احتياجات اجلمعيات من اأجل حتقيق ر�صالتها الك�صفية واالإر�صادية.
وقدم املنتدى عر�ص ًا مل�صاريع الدول امل�صاركة باالإ�صافة اإىل تنظيم حلقة تدريبية للم�صاركات
يف جمال القيادة ،والتوا�صل وبناء ال�صبكات وميثل املنتدى فر�صة رائعة للتعريف باأن�صطة
وم�صاريع مر�صدات ال�صلطنة ،وكذلك التعريف باملنجزات احل�صارية واملقومات ال�صياحية
والتاريخية لل�صلطنة ومثلت مر�صدات ال�صلطنة يف هذا املنتدى كال من زينب بنت �صامل بن
حممد الغمال�صية قائدة مر�صدات من حمافظة �صمال الباطنة ،والقائدة �صروق بنت اأحمد
بن ح�صن ال�صحية قائدة مر�صدات من حمافظة م�صندم.

ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف الدرا�سة العربية الك�سفية التخ�س�سية البحرية الثانية مب�رص
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف الدرا�صة العربية الك�صفية التخ�ص�صية
البحرية الثانية بجمهورية م�صر العربية التي نظمها االحتاد العام للك�صافة واملر�صدات
وق�صم الك�صافة البحرية امل�صرية بالتعاون مع املنظمة الك�صفية العربية مبركز الفريق
باال�صكندرية وذلك خالل الفرتة من  ٤اإىل  ٩اأغ�صط�ص ٢٠١٨م ،مب�صاركة كل من لبنان
واالأردن وفل�صطني وال�صعودية وال�صودان واليمن والكويت وتون�ص وم�صر ،وم ّثل ال�صلطنة
يف الدرا�صة مازن بن �صعيد ال�صحي من حمافظة �صمال الباطنة وعلي بن مرزوق ال�صحي
من حمافظة م�صندم ،وهدفت الدرا�صة اإىل جمموعة من القادة واملدربني على اأ�صاليب
املمار�صة الواعية يف جماالت ال�صباحة والتجديف واملاتور ال�صراع باأنواعه والغو�ص ،واملالحة
البحرية واالنقاذ ،وت�صمن برنامج الدرا�صة جل�صات عملية ونظرية يف املناهج البحرية
والربطات و املالحة البحرية والتخاريز واأنوار املالحة واأنواع احلبار واملحيطات وقانون
الت�صادم واالأطواق البحرية ،وزيارات �صياحية الكت�صاف معامل وح�صارة جمهورية م�صر
العربية اإىل جانب اإقامة مهرجان بحري متميز لعر�ص امل�صابقات واالأن�صطة البحرية.
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حققت عدد ًا من املراكز يف امل�سابقات

ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف املخيم الك�سفي الوطني العا�رص ب�رصبيا
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيم الك�صفي الوطني
ال�صربي العا�صر يف العا�صمة بلغراد خالل الفرتة من  ٢٨يوليو اإىل ٦
اأغ�صط�ص  ٢٠١٨م ،مب�صاركة  ١٢األف م�صارك ميثلون ١٢دولة حول العامل،
وهدفت امل�صاركة اإىل تاأكيد ح�صور ال�صلطنة يف هذا املحفل الك�صفي
االأوروبي وتوفري البيئة املمكنة لل�صباب من اأجل اكت�صاب املزيد من املهارات
احلياتية وتبادل اخلربات والتجارب الك�صفية واالإر�صادية الرائدة يف جمال
رعاية ال�صباب ،والتعريف بكنوز ال�صلطنة الطبيعية واجليولوجية ،واإبراز
التنوع الثقايف وال�صياحي والبيئي لل�صلطنة ،والتعريف بنه�صتها الثقافية
واحل�صارية ومنجزاتها التنموية يف ظل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�صرة
�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه-
الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ،وتكون وفد ال�صلطنة من  ١٦قائد ًا وك�صاف ًا من
خمتلف حمافظات ال�صلطنة ،وقد تراأ�ص الوفد م�صلم بن �صامل احلرا�صي
رئي�ص ق�صم تنمية املراحل والع�صوية بدائرة الك�صافة ،وقائد الوفد اأفلح بن
�صيف الزكواين من املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة الداخلية.

املباركة الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ـ اأبقاه اهلل ـ حيث ازدانت اخليمة الدولية
باأعالم ال�صلطنة و�صور جاللة ال�صلطان قابو�ص املعظم  -حفظه اهلل ورعاه-
وقدم الك�صافة �صرح ًا وافي ًا لل�صيوف عن ال�صلطنة ،وما تتميز به من مقومات
�صياحية واأثرية وثقافية ،وعن م�صرية احلركة الك�صفية وما حتقق لها يف
ظل الرعاية والدعم ال�صامي من لدن جاللته ،م�صيف ًا باأن املخيم �صهد
تفاع ًال كبريا مبا ت�صمنه من اأن�صطة ثرية ،حيث �صارك الوفد يف عدد من
احللقات وهي  :حلقة عمل تعليم ال�صباحة وجمال ربطات احلبال واالأعمال
الريادية واإقامة اخليام والت�صميم والنحت واالبتكار ورحالت اال�صتك�صاف
ملدينة بلجراد والتي �صملت احلدائق واملتنزهات والتفاعل مع اجلل�صات
التدريبية التي ا�صتهدفت اإبراز مواهبهم الك�صفية ،كما قدم عدد من قادة
ال�صلطنة ور�ص ًا تدريبية باملخيم ،حيث قدم القائد يحيى بن ق�صور التوبي
جل�صة ا�صتخدامات البو�صلة ،وقدم القائد عمر بن �صعيد املحرزي جل�صة
ا�صتخدامات احلبال .

وخالل امل�صاركة احتفل الوفد بيوم النه�صة املباركة بح�صور عدد من
امل�صاركني يف املخيم واأهايل مدينة بلجراد ال�صربية الذين توافدوا اإىل
مف�صل
�صرح
ٍ
ركن املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات باملخيم وا�صتمعوا اإىل ٍ
عن تاريخ ال�صلطنة وح�صاراتها املاجدة ،واأهم املقومات ال�صياحية ،اإىل
جانب تقدمي عر�ص عن منجزات النه�صة املباركة التي حتققت على اأر�ص
ال�صلطنة بف�صل القيادة احلكيمة ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان
قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه -الك�صاف االأعظم لل�صلطنة .
وحقق وفد ك�صافة ال�صلطنة مراكز متقدم ًة يف امل�صابقات الريا�صية البحرية
الفردية واجلماعية حيث توج باملركز االأول يف �صناعة القوارب واالإبحار
مل�صافة  ٣٠٠مرت ،واملركز الثاين يف م�صابقة التجديف اجلماعي يف جو عمته
م�صاعر الفرحة واحلما�ص،ويف م�صابقة ال�صباحة مل�صافة  ١٠٠مرت فردي توج
القائد اأفلح ابن �صيف الزكواين باملركز االأول بني املت�صابقني ،كما نال ك�صافة
ال�صلطنة ميدالية االإلتزام بالوقت .
وحول امل�صاركة قال اأفلح بن بن �صيف الزكواين قائد الوفد الك�صفي ب�صربيا:
احلمد هلل امل�صاركة ناجحة جد ًا وقد توجت باإقامة حفل وطني مبنا�صبة
الثالث والع�صرين من يوليو املجيد على �صفاف نهر اأدا الك ال�صربية  ،يف
جت�صيد �صادق عن احلب الكبري الذي يكنه ك�صافة ال�صلطنة لباين النه�صة
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ناق�س م�ساريع البتكار والتدريب واملناهج الك�سفية واإعداد ال�سرتاتيجيات وتطويرها

مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف اإجتماع روؤ�ساء اجلمعيات الك�سفية اخلليجية والفنية بالكويت
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف اجتماعات روؤ�صاء اجلمعيات
الك�صفية اخلليجية الـ  ٢٩واالجتماع ال�صاد�ص والثالثني للجنة الفنية لدول
جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية التي ت�صت�صيفها دولة الكويت خالل
الفرتة من  ٢٧اإىل  ٢٨من دي�صمرب ٢٠١٨م حتت �صعار ( الك�صفية وم�صاركة
ال�صباب) ،مثل املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف االجتماع الدكتور
يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي املدير العام للمديرية العامة للك�صافة
وهدف االجتماع اإىل تطوير منظومة العمل الك�صفي اخلليجي امل�صرتك من
واملر�صدات وحممد بن عبداهلل الهنائي املدير العام امل�صاعد للك�صافة،
خالل برامج التاأهيل القيادي وتبني برامج االإبتكار يف االأن�صطة الك�صفية
ع�صو اللجنة الفنية لدول جمل�ص التعاون اخلليجي وذلك ملناق�صة جمموعة
اخلليجية والوطنية ،وتعزيز العمل الك�صفي اخلليجي امل�صرتك ،وتفعيل
من املوا�صيع املهمة على ال�صاحة الك�صفية اخلليجية.
الربامج واالأن�صطة املتعلقة باملراحل الك�صفية املختلفة ،والتاأكيد على
ناق�ص االجتماع عدد ًا من املو�صوعات اأبرزها تو�صيات اللجنة الفنية ب�صاأن اأهمية توثيق العمل الك�صفي واخلليجي ،وتفعيل تو�صيات املوؤمتر الك�صفي
الت�صور اخلا�ص بروؤية العمل التطوعي ،والت�صور اخلا�ص باإن�صاء قناة على العاملي باأذربيجان ،ومناق�صة تفعيل اال�صرتاتيجية الك�صفية العربية من
اليوتيوب للتدريب واحلقائب املعتمد تنفيذها ،واآلية تنفيذ م�صروع االبتكار عام ٢٠٢٠ – ٢٠١٧م واإدماجها يف اال�صرتاتيجيات واخلطط الك�صفية
يف جمال خدمة املجتمع وتنميته وجمال التدريب وجمال املناهج الك�صفية الوطنية واخلليجية ،ومراجعة العمل الك�صفي اخلليجي وتقييمه وتطويره،
بني ك�صافة دول اخلليج ،وتو�صيات حلقات عمل اإعداد اال�صرتاتيجيات واال�صتفادة من التجارب املحلية وو�صائل التوا�صل االجتماعي لتعزيز
الأع�صاء اللجنة الفنية الك�صفية وم�صوؤويل اال�صرتاتيجيات باجلمعيات امل�صاركات الك�صفية يف الفعاليات والربامج اخلليجية.
الك�صفية ،واآلية تنفيذ وتوثيق العمل اخلليجي الك�صفي امل�صرتك ،والدرا�صة
البحثية حول تنمية الع�صوية الك�صفية والتعديل املطلوب حول عنا�صر
االآلية املقدمة من اجلمعيات الك�صفية اخلليجية  ،وتفعيل العمل الك�صفي
اخلليجي ،واالجتاهات التطويرية لدليل التاأهيل الك�صفي  ،وتطبيق نظام
اجلودة GSAT
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مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف برنامج
اأداة تقييم الدعم العاملي(  )GSATبالريا�س

�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف اأعمال برنامج اأداة تقييم
الدعم العاملي( )GSATالذي ا�صت�صافته الريا�ص عا�صمة اململكة
العربية ال�صعودية خالل الفرتة من � ١٥ – ١٤صبتمرب ٢٠١٨م ،ويهدف
برنامج جي�صات الذي تنظمه املنظمة الك�صفية العاملية واملنظمة الك�صفية،
العربية اإىل رفع م�صتوى االأداء احلايل للجمعيات الك�صفية وتقدمي الدعم
وامل�صاعدة للجمعيات لتحديد االأولويات وجماالت العمل امل�صتقبلية لتعزيز
القدرات ،وامل�صاعدة يف ر�صم خارطة طريق وا�صحة للخطة اال�صرتاتيجية
الوطنية القادمة للجمعيات ،من خالل ا�صتهداف نقاط القوة والفر�ص
املتاحة للدعم  ،ونقاط القوة باجلمعيات الوطنية يف تعزيز قدراتها للح�صول
على الدعم املنا�صب واملوارد والتمويل املطلوب ،م ّثل ال�صلطنة يف الربنامج
حممد بن عبداهلل بن م�صلم الهنائي املدير العام امل�صاعد للك�صافة وحممد
بن عبداهلل بن ح�صن العجمي اأخ�صائي تدريب بق�صم التنمية الب�صرية
للك�صافة واملر�صدات.
وتناول الربنامج التعريف باأداة تقييم الدعم العاملي( )GSATوالتاأكيد
على اأهمية املراجعة با�صتخدام اأداة ومعايري التقييم العاملي لتح�صني
جودة الربامج الك�صفية يف اجلمعيات الك�صفية ،كما مت التعريف بدائرة
رفع القدرات اخلا�صة باملنظمة الك�صفية العاملية ومعايري التقييم العاملية
وكافة حماورها وبنودها لتحقيق اجلودة ال�صاملة ،وتو�صيح اآليات التح�صري
وخطواته ل�صمان عمليات ناجحة با�صتخدام اأداة التقييم العاملية ،كما
مت التعرف على اآليات التقييم املتبعة وطرق متابعتها ،وت�صمن الربنامج
مناق�صة عدد من املحاور املهمة التي تعنى باجلودة وحت�صني االأداء املوؤ�ص�صي
لتقدمي خدمات اأف�صل واأو�صع لل�صباب املنت�صبني للحركة الك�صفية للو�صول
اإىل عدد من االأفكار والروؤى لتطبيق تلك املعايري واخلروج باأف�صل النتائج.

مع ًا لتنمية ال�سخ�سية القيادية
صفاء محمد سعيد احلوسنية
مفوضة العالقات العامة
واإلعالم الكشفي واإلرشادي
مبحافظة شمال الباطنة

عرب عامل متغري ومتطور تربز لنا اأهمية ق�صوى يف تن�صئة اأجيال تتحلى
ب�صفات قيادية توؤهلها لتحقيق تطلعات الوطن يف خمتلف نواحي احلياة،
ومن هنا ظهرت الكثري من الدرا�صات التي تعني بهذا اجلانب كهدف
ا�صرتاتيجي ي�صكل اأهمية عظمى يف د�صتور الدول التي ت�صعى ملواكبة الع�صر،
واأول ما ينبغي اأن يهتم به بناء �صخ�صية اأبنائنا وتطوير قدراتهم ،والعمل
على ح�صن تقدير ذواتهم ملواجهة املتغريات الع�صرية.
وتعد حركة الك�صافة واملر�صدات من املوؤ�ص�صات الرائدة التي تُعنى ببناء
ال�صخ�صية القيادية ،وهذا بال�صك يتطلب قبل تدريب الفتية والفتيات
اأن نخطط جيدا لتنمية قدرات املدربيني واملوجهني من خالل تاأهيلهم
وتزويدهم باالأدوات التي تعينهم على اأداء دورهم بكفاءة واقتدار وكما
يقال “ :فاقد ال�صيء ال يعطيه”.
ويعرف الباحثون القيادة باأنها عبارة عن قيام ال�صخ�ص باإقناع اآخرين يف
جمموعة معينة براأي معني او قانون معني ،ومن هنا كان لزام ًا للقيادي اأن
يكون قدوة لزمالئه حتى يتحقق الهدف املن�صود ،حيث متثل القيادة بال �صك
حلقة و�صل غاية يف االأهمية بني اأفراد املجموعة واملوؤ�ص�صة التي ينتمون اإليها
ك ٌل يف جمال اخت�صا�صه .
فالقيادي الناجح يكون معلم ًا وم�صت�صار ًا بل قا�صي ًا ومتحدث ًا ،يجيد التعامل
مع اأفراد جمموعته واإقناعهم من غري �صغط اأو اإجبار واإمنا يكون موجها
وم�صرف ًا ال م�صتفرد ًا باإتخاذ القرارات دون الرجوع اإليهم .
واحلديث يف هذا املو�صوع ذو �صجون وقد ال ت�صعفنا هذه امل�صاحة ؛ ولتعلم
القيادة يحتاج اىل بيئة منا�صبة لذلك اأدعو اأولياء اأمور الطلبة لرتك م�صاحة
من الثقة يف نفو�ص اأبنائهم لتجربة رحلة البحث عن النف�ص من خالل خو�ص
غمار املع�صكرات الك�صفية واالإر�صادية املميزة التي ي�صهد لها بح�صن التنظيم
والكفاءة وامل�صداقية .
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 ٢٥ك�ساف ًا وقائد ًا ي�ساركون يف فعاليات املخيم الك�سفي العربي الـ ٣٢باجلزائر
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيم الك�صفي العربي
للدورة الـ ٣٢الذي نظمته اجلزائر بالتعاون مع املنظمة الك�صفية
العربية خالل الفرتة من  ٢٥اأغ�صط�ص اإىل � ٥صبتمرب ٢٠١٨م ،حتت
�صعار “احللم العربي “ مب�صاركة  ١٢٠٠ك�صاف ًا ميثلون  ١٦دولة عربية
اإىل جانب وفود من تركيا والواليات املتحدة ،حيث م ّثل وفد املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات  ٢٥ك�صاف ًا وقائد ًا من خمتلف حمافظات
ال�صلطنة ،وجاءت امل�صاركة �صمن خطط املديرية العامة للك�صافة
واملر�صدات للتواجد يف كافة املحافل الك�صفية العربية والعاملية ،وتنمية
مهارات الك�صافة يف جمال حتمل امل�صوؤولية واالعتماد على النف�ص،
واكت�صاب املزيد من اخلربات.،
واأقام الوفد خالل م�صاركته معر�ص ًا م�صور ًا ج�صد تاريخ ال�صلطنة
وح�صارتها ومقوماتها ال�صياحية واجليولوجية ،واإبراز االجنازات
التنموية واالإقت�صادية التي حتققت على اأر�ص ال�صلطنة يف ظل القيادة
احلكيمة ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد
عدد
املعظم – حفظه اهلل ورعاه – الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ،وتقدمي ٍ
من الفنون ال�صعبية العمانية.
وحول م�صاركة املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيم قال اأحمد
ابن منني اليو�صفي رئي�ص وفد ك�صافة ال�صلطنة  :لقد اكت�صبت م�صاركتنا
يف املخيم الك�صفي العربي  ٣٢يف اجلزائر اأهمية كبرية حيث ت�صمن
املخيم عدد ًا من االأن�صطة الفكرية والبدنية واالجتماعية والرتفيهية
والثقافية وال�صياحية والك�صفية ،التي اأقيمت بو�صط العا�صمة ،ويف عدد
من مدن اجلزائر منها تيباز والبليدة ،م�صيفا اأن املخيم كان اأي�صا
فر�صة الإبراز ال�صورة احلقيقية لك�صافة ال�صلطنة وما تنعم به من
منجزات ودعم وح�صارة تنموية و�صحية وتعليمية .
وقال الك�صاف ق�صي بن علي احلب�صي من حمافظة الداخلية اإنني
�صعيد بامل�صاركة �صمن وفد ك�صافة ال�صلطنة يف هذا املخيم العربي
الذي يعترب بيئة خ�صبة الكت�صاب اخلربات الك�صفيه ونقلها اإىل الوحدة
الك�صفيه باملدر�صة ،والتعرف على عادات وتقاليد الدول العربية
وخا�صة تاريخ اجلزائر ،واال�صتمتاع بزيارة املناطق ال�صياحية يف
هذه الدوله وتعترب هذه امل�صاركة اخلارجية االأوىل بالن�صبة يل واأ�صكر
املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات على اإتاحة الفر�صة يف امل�صاركة
بهذا املخيم .
50

احل�صاد الك�صفي

قدمت عرو�س ًا ومعزوفات مو�سيقية متنوعة

الفرقة املو�سيقية الك�سفية ت�سارك يف احتفال جمعية الك�سافة واملر�سدات القطرية باليوم الوطني
�صاركت الفرقة املو�صيقية الك�صفية يف احتفال جمعية الك�صفية
واملر�صدات القطرية خالل الفرتة من  ١٢اإىل  ١٥دي�صمرب ٢٠١٨م،
وذلك بنا ًء على الدعوة املوجهة من اجلمعية لوزارة الرتبية والتعليم
ممثلة يف املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ،وتاأتي هذه امل�صاركة
�صمن التعاون القائم بني املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وجمعية
الك�صافة واملر�صدات القطرية ،التي توؤكد على تبادل الزيارات
حر�صا من
وامل�صاركة الفاعلة وامل�صتمرة يف اأن�صطة البلدين ،وذلك ً
الطرفني على تبادل اخلربات والتجارب وتعزيز ًا للعمل امل�صرتك يف
كافة املجاالت الك�صفية واالإر�صادية ،م ّثل املديرية العامة للك�صافة
واملر�صدات  ٣٥مو�صيقي ًا وعازف ًا ومدرب ًا وفني ًا وتراأ�صه �صالح بن م�صلم
العمريي مدير دائرة العالقات العامة واالإعالم الك�صفي واالإر�صادي.
و�صجلت الفرقة املو�صيقية الك�صفية بعرو�صها املو�صيقية اأول ح�صو ٍر
لها على م�صتوى امل�صاركات اخلارجية ،حيث قدمت الفرقة عدد ًا
من املقطوعات املو�صيقية اخلليجية والعربية والعاملية التي اأكدت
جدارتهم وخرباتهم كاأول فرقة ك�صفية مو�صيقية على م�صتوى الوطن
العربي والعامل ،وا�صتملت امل�صاركة على ا�صتعرا�ص جتربة املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات يف جمال االإت�صاالت ال�صلكية والال�صلكية
عدد من منت�صبي جمعية الك�صافة واملر�صدات القطرية يف
وتدريب ٍ
هذا املجال ،حيث قام كل من القائد علي بن حممد املعمري والقائد
يا�صر بن حممد البلو�صي من فريق االت�صاالت ال�صلكية والال�صلكينة
باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بتقدمي ورقة عمل ا�صتعر�صت
جتربة الفريق ،وما يقدمه من اأن�صطة وبرامج يف املخيمات الك�صفية
العاملية على الهواء واالنرتنت ،ودور الفريق يف تقدمي الدعم وامل�صاندة
باالأنواء املناحية واحلاالت املدارية التي مرت على ال�صلطنة يف
ال�صنوات املا�صية .
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وفد ك�سفي من اململكة املتحدة يزور ال�سلطنة ويتعرف على كنوزها الطبيعية وتاريخها واإجنازاتها التنموية
قام وفد ك�صافة اململكة املتحدة بزيارة ال�صلطنة خالل الفرتة  ٥اإىل  ١٩اأغ�صط�ص
٢٠١٨م  ،زار خاللها حمافظة م�صقط وم�صندم وجنوب ال�صرقية و�صمال الباطنة
وجنوب الباطنة والداخلية وظفار ،وتاأتي هذه الزيارة يف اإطار التعاون وتبادل
اخلربات مع املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ،وذلك �صمن الربنامج “
حزام اال�صتك�صاف “ الذي هدف اإىل تعزيز مهارات روح اال�صتك�صاف واالعتماد
على النف�ص وتطوير الذات ،م�صتهدفا بذلك الك�صافة من اأعمار  ٢٥-١٦عام ًا
وعرب وفد ك�صافة اململكة املتحدة عن �صعادتهم بتنفيذ الربنامج يف ال�صلطنة
حيث مت تق�صيم امل�صاركني اإىل ( )٩جمموعات توجهت كل جمموعه اإىل خط
مقدمني �صكرهم لك�صافة ال�صلطنة وللك�صاف االأعظم ح�صرة �صاحب اجلاللة
�صري خمتلف ،بهدف اإتاحة الفر�صة للم�صاركني من اأجل اكت�صاف جمال الطبيعة
ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم  -حفظه اهلل ورعاه -الذي منح ك�صافة
العمانية وتاريخ ال�صلطنة وثقافتها يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة من حمافظة
ومر�صدات عمان االهتمام والدعم والرعاية؛ مما اأ�صهم يف تطور احلركة
م�صندم اإىل ظفار.
الك�صفية واالإر�صادية بال�صلطنة ،وجعلها تتبواأ مكانة مرموقة بني نظرياتها
وا�صتمل برنامج الزيارة التعرف على ما تزخر به ال�صلطنة من كنوز طبيعية من ك�صافة العامل ،كما اأ�صهم هذا الدعم يف تعزيز وتوطيد برامج التعاون بني
و�صياحية ومواقع اأثرية وتاريخية ،واالطالع على املنجزات التنموية التي حتققت ك�صافة ومر�صدات عمان وك�صافة ومر�صدات اململكة املتحدة
يف العهد الزاهر للنه�صة املباركة،
متنوعة لل�صالحف يف راأ�ص اجلنز ووالية �صور وبدية مبحافظة جنوب ال�صرقية،
ا�صتمل العر�ص اأي�ص ًا على مالمح من الطبيعة اخلالبة مبحافظة ظفار وكذلك
زيارتهم لقلعة و�صوق نزوى وم�صفاة العربيني مبحافظة الداخلية ،ويف ختام
احلفل تبادل الوفد الك�صفي من اململكة املتحدة الهدايا التذكارية مع امل�صاركني
يف هذا الربنامج من املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات واجلوالة واجلواالت .

ويف ختام الزيارة قدم وفد اململكة املتحدة امل�صارك عر�ص ًا م�صور ًا عن زياراتهم
ملختلف املحافظات ج�صد م�صاهد ًا من معامل ال�صلطنة املختلفة اأبرزها :زيارة
جامع ال�صلطان قابو�ص ودار االأوبرا ال�صلطانية ،وق�صر العلم ،وال�صارع البحري
بوالية مطرح و�صوقها التاريخي ،وزيارة متحف بيت الزبري ،وزيارة املراكز
التجارية مبحافظة م�صقط ،ولقطات لوالية خ�صب مبحافظة م�صندم وم�صاهد
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املفو�سية الك�سفية والإر�سادية بالداخلية حتتفل بالذكرى الـ  ٣٥لتن�سيب جاللته ك�ساف ًا اأعظم

احتفلت املفو�صية الك�صفية واالإر�صادية مبحافظة الداخلية بالذكرى
اخلام�صة والثالثني لتن�صيب ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص
بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه -ك�صاف ًا اأعظم وتكرمي الوحدات
الك�صفية واالإر�صادية بتعليمية املحافظة والداعمني وامل�صاهمني يف احلركة
الك�صفية واالإر�صادية وذلك بقاعة ال�صهباء بجامعة نزوى حتت رعاية علي
بن نا�صر بن منري املنريي م�صت�صار وزيرة الرتبية والتعليم لل�صوؤون الك�صفية
واالإر�صادية وبح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير عام املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات و�صليمان بن عبداهلل بن حممد ال�صاملي مدير
عام املديرية العامة للرتبية والتعليم رئي�ص املفو�صية الك�صفية واالإر�صادية
مبحافظة الداخلية واأع�صاء االأ�صرة الرتبوية.
ت�صمن احلفل تقدمي ق�صيدة وطنية األقاها الطالب عبداهلل الرا�صدي كما
قدّمت وحدة اأ�صبال وزهرات مدر�صة عهد النه�صة بوالية ُبهال لوحة فنية
غنائية بعنوان “عمان ال�صالم” كما ا�صتمتع احل�صور بلوحة بعنوان ك�صافة
ومر�صدات عهد ووالء قدمته وحدة مر�صدات مدر�صة جماح بوالية بهالء
ووحدة ك�صافة مدر�صة اأدم .

زيد الريامي واأحمد بن النظر وح�صلت على املركز الثالث وحدة مدر�صة
ابن بركة ال�صليمي للتعليم اال�صا�صي ؛ اأما مرحلة الك�صاف املتقدم ففازت به
وحدة مدر�صة مازن بن غ�صوبة وجاءت وحدة مدر�صة ال�صيخ حممد بن روح
ثانيا ،اأما نتائج املر�صدات يف مرحلة املر�صدات فقد ح�صلت وحدة مدر�صة
ام اأمين على املركز االأول ،وح�صلت كل من وحدتي مدر�صة �صيما ومقزح
ومدر�صة مرفع دار�ص للتعليم االأ�صا�صي على املركز الثاين ،بينما ح�صلت
وحدة مدر�صة �صيح املعا�صي للتعليم االأ�صا�صي على املركز الثالث ،اأما يف
مرحلة املر�صدات املتقدمات فازت وحدتي مدر�صة ال�صيخة ن�صرية للبنات
ومدر�صة القلعة باملركز االأول ،وحلت ثاني ًا وحدة مدر�صة زينب بنت قي�ص،
ومتكنت وحدة مدر�صة عائ�صة الريامية من احل�صول على املركز الثالث؛
كما مت تكرمي الوحدات والقادة والقائدات امل�صاركني يف اجناح فعاليات
احلفل وتكرمي القادة الذين انتهت خدماتهم الوظيفية ،كما �صمل تكرمي
املدار�ص املحت�صنة الأن�صطة ق�صم الك�صافة واملر�صدات بدرع االإجادة الك�صفية
واالإر�صادية وهي مدر�صة اأبو زيد الريامي و�صيح ال�صاخمات ومدر�صة حي
ال�صعد ومدر�صة مارية القبطية.

ويف اخلتام قام راعي املنا�صبة بتكرمي الداعمني وامل�صاهمني يف احلركة
الك�صفية واالإر�صادية باملحافظة ،كما مت تكرمي الوحدات الك�صفية
واالإر�صادية املجيدة يف م�صابقة التفوق الك�صفي واالإر�صادي املحلية للعام
الدرا�صي الفائت حيث جاءت النتائج على النحو التايل  :يف مرحلة االأ�صبال
والزهرات فازت وحدة منرب العلم للتعليم االأ�صا�صي باملركز االأول وتقا�صمت
وحدة مدر�صتي حي ال�صعد للتعليم االأ�صا�صي و�صيح ال�صاخمات للتعليم
االأ�صا�صي املركز الثاين بينما ح�صل على املركز الثالث وحدة مدر�صة بركة
املوز ؛ ويف مرحلة الك�صافة ( الفتيان ) ح�صلت على املركز االأول وحدة
مدر�صة مو�صى بن علي بينما تقا�صمت املركز الثاين كل من مدر�صتي اأبو
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 8متدربات من املر�سدات ي�ساركن يف دورة التدريب القيادي باململكة الأردنية الها�سمية
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات خالل الفرتة  ٢٢اإىل ٢٦
اأكتوبر ٢٠١٨م يف دورة التدريب القيادي على اأهداف التنمية امل�صتدامة
التي اأقيمت باململكة االأردنية الها�صمية بتنظيم من اجلمعية العاملية
للمر�صدات وفتيات الك�صافة وبدعم من �صركة يو بي اإ�ص �صمن برنامج
ال�صراكة القائم بينهما والذي ميتد ل�صنوات حتت �صعار “كونوا اأنتم التغيري
االإيجابي” ،وهدفت الدورة اإىل تطوير القدرات القيادية لدى ال�صابات يف
الدول االأع�صاء يف االإقليم العربي وت�صجيعهن الإحداث تغيري اجتماعي
ايجابي يف جمتمعاتهن ،باالإ�صافة اإىل اي�صال اأف�صل املمار�صات على
ال�صعيد العاملي ،وزيادة الوعي باملمار�صات التنظيم ّية املتن ّوعة وال�صاملة
داخل املُنظمات االأع�صاء ،وم ّثل املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات
بالدورة  ٨متدربات ميثلن خمتلف املحافظات التعليمية.
وا�صتملت الدورة على عدد من اجلل�صات التدريبية منها جل�صة (اإدارة
م�صاريع خدمة املجتمع وتنميته التي مت الرتكيز فيها على اأهمية هذه
امل�صاريع ،وما ميكن اأن حتدثه من تقدم يف املجتمعات ،وكذلك على اأهمية
ربط هذه امل�صاريع باأهداف التنمية امل�صتدامة والبالغ عددها  ١٧هدف ًا
مت و�صعها من قبل االأمم املتحدة يف عام ٢٠١٥م ومت التوقيع عليها من
قبل قادة العامل بعد اتفاق تاريخي ملجابهة التحديات التي تواجه عاملنا
واإىل و�صع حد للفقر وعدم امل�صاواة وتغري املناخ بحلول عام ٢٠٣٠م ،وكل
هدف من اأهداف التنمية امل�صتدامة الـ  ١٧له غايات تطبق يف العامل وفقا
الحتياجات كل بلد  ،وركزت اجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة
يف هذه اجللية على م�صاعدة كل فتاة على حتقيق ق�صارى اإمكاناتها
مل�صاعدة جمتمعها والعامل من حولها لتحقيق تلك االأهداف.
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وتطرقت الدورة اإىل منوذج لتخطيط اإحدى امل�صاريع املجتمعية وذلك
وفقا ملا ورد يف املنهج اخلا�ص مب�صروع يو بي اإ�ص والذي مت و�صعه من
قبل اجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة ،وجل�صة تدريبية حول
(الدعم واملنا�صرة) التي تناولت التعريف بالطرق االإجرائية الواجب
القيام بها عند تنظيم حمالت التوعية وكيفية ا�صتخدام خمتلف الو�صائل
االإعالمية وو�صائل التوا�صل االإجتماعي من اأجل الو�صول الأكرب عدد من
الفئة امل�صتهدفة واإحداث تطوير وتغيري اإيجابي يف املجتمعات ،اأما يف حمور
(ال�صورة االإعالمية) مت التطرق اإىل اأهمية االإعالم يف تو�صيح اأن�صطة
التنمية امل�صتدامة واخلطوط االإر�صادية للجمعية العاملية للمر�صدات
وفتيات الك�صافة واخلا�صة ب�صيا�صة ن�صر ال�صور والبيانات حيث مت
التطرق اإىل كيفية �صياغة اخلرب ال�صحفي واأهمية توخي الدقة يف نقل
كافة املعلومات والبيانات وكذلك اأهمية اأخذ املوافقة الكتابية من الفئة
امل�صتهدفة قبل عملية ن�صر اأي �صور اأو بيانات ،وا�صتعر�صت جل�صة( توجيه
وتقييم امل�صاريع) اأهم االإجراءات الواجب القيام بها يف كل خطوة من
خطوات م�صاريع التنمية امل�صتدامة.
و�صاركت القائدة مرمي احلا�صرية والقائدة اأماين اجلابرية �صمن فريق
التخطيط والتدريب اإىل جانب االأردن وم�صر ولبنان وفل�صطني والكويت .
وحول هذه امل�صاركة قالت �صريفة بنت عبدالرب اليافعية م�صرفة مر�صدات
بق�صم الك�صافة واملر�صدات باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة
ظفار :الربنامج ناجح ومت خالله طرح العديد من اأوراق العمل اخلا�صة
باأهداف التنمية امل�صتدامة وكذلك طرق اإدارة م�صاريع خدمة وتنمية
املجتمع والدعم واملنا�صرة وطرق االإعالم عن اأن�صطة املر�صدات وقد
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ا�صتفدت كثريا واكت�صبت العديد من املهارات الالزمة لتخطيط وتنفيذ
امل�صاريع املجتمعية والتي بدوري �صاأقوم بنقلها للميدان الرتبوي باملحافظة
واأمتنى تكرار مثل هذه الفعاليات ملا لها من اأهمية يف �صقل مهارات
القائدات يف خمتلف اجلوانب.
وقالت بدرية بنت عبداهلل ال�صدية  :الدورة مهمة وت�صمنت عدد ًا من االأوراق
اخلا�صة بقيادة الذات واأمناط التفكري اخلا�صة بنموذج القيادة باجلمعية
العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة ،واأهداف التنمية امل�صتدامة ،واإدارة
م�صاريع خدمة املجتمع وتنميته والدعم واملنا�صرة ،م�صيفة اأن تلك االأوراق
تعد من املحاور الرئي�صية يف برنامج التدريب القيادي على اأهداف التنمية
امل�صتدامة والتي �صتاأهل امل�صاركات لكيفية حتديد احتياجات املجتمع وو�صع
اخلطط الالزمة مل�صاعدة تلك املجتمعات للتطوير والنمو امل�صتدام.

ك�سافة ال�سلطنة ت�سارك يف اللقاء الك�سفي العربي لدمج ذوي الإعاقة بالأردن
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف اللقاء الك�صفي العربي االأول
لدمج ذوي االإعاقة باحلركة الك�صفية العربية الذي اأقيم بالعا�صمة االأردنية
ع َّمان بالتعاون مع جمعية الك�صافة واملر�صدات االأردنية واملنظمة الك�صفية
العربية خالل الفرتة من  ٢١اإىل  ٢٤نوفمرب ٢٠١٨م حتت �صعار “ لقاء
احل�صني لل�صالم “ ومب�صاركة قرابة  ١٢دولة عربية ميثلون ال�صم واملكفوفني
املن�صمني يف احلركة الك�صفية من الفئة العمرية  ١٧ - ١٢عاما ،ركز اللقاء
على �صت جماالت هي  :الريا�صة وال�صالم  ،وال�صلم املجتمعي  ،وم�صابقة
الروبوتات  ،و�صناعة االأفالم  ،واملهارات الك�صفية  ،واالألعاب الذهنية،
و�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بوفد ك�صفي مكون من القائد
يون�ص بن ح�صن بن عبا�ص اآل �صنان والك�صافني اأفلح بن اإبراهيم احل�صني
و�صهيب بن اأحمد العامري .
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حتت �سعار التنمية امل�ستدامة والهتمام بالأر�س

مديرية الك�سافة واملر�سدت تنظم املخيم الك�سفي العاملي على الهواء والإنرتنت بكلية الربميي اجلامعية
�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف فعاليات املخيم الك�صفي العاملي
ال ٦١على الهواء واملخيم الك�صفي العاملي ال ٢٢على االإنرتنت الذي �صارك
فيه اأكرث من مليون ون�صف م�صارك حول العامل خالل الفرتة من ٢٢ – ١٩
اأكتوبر ٢٠١٨م ،حتت �صعار (احلياة يف الرب) ،وهو الهدف اخلام�ص ع�صر من
اأهداف التنمية امل�صتدامة التي اأطلقتها االأمم املتحدة ،ويخت�ص هذا الهدف
باالهتمام باالأر�ص واحلياة الربية من حيوانات وغابات واأنظمة اإيكولوجية
حيث �صجلت املحطة الرئي�صية التي اأقيمت بكلية الربميي اجلامعية ،وقد بلغت
عدد املحطات  ٦٩حمطة على م�صتوى ال�صلطنة ،توا�صلوا خاللها مع  ١٢٣دولة
حول العامل ،فيما و�صل عدد امل�صاركني من ال�صلطنة باملخيم  ٤اآالف م�صارك .
معر�ض م�صور
ت�صمنت امل�صاركة اإقامة معر�ص ًا م�صور ًا ج�صد �صور ًا واح�صائيات واأرقام
حتكي م�صرية وتاريخ م�صاركة املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يف املخيمات
الك�صفية العاملية على الهواء واالإنرتنت من �صنة ١٩٨٦م وما حتقق من اجنازات
طوال هذه ال�صنوات ،وتكرمي املحافظات التعليمية للع�صائر اجلوالة واجلواالت
الفائزة باملراكز االأوىل بدرع املديرية يف املخيم الك�صفي العاملي على الهواء
واالإنرتنت يف ال�صنة املا�صية ،وتكرمي اجلهات املتعاونة الجناح فعاليات املخيم
واأن�صطته .
حمطات متنوعة
و�صهد املخيم عدد ًا من االأن�صطة والربامج عرب حمطات املخيم املتنوعة
منها حمطة االإيكو لينج والتيم �صبيك و�صكاونت لينك وحمطة االت�صال
املرئي وحمطة االألعاب الفيديو التعليمية وحمطة الراديو التي ا�صتخدمت
لالت�صال والتفاعل مع االأن�صطة التعليمية الهادفة وما حتتويه من ندوات حول
التنمية امل�صتدامة حول احلياة يف الرب ،باال�صافة اإىل جمموعة من الفعاليات
وامل�صابقات منها (حمطة الف�صاء) وهو ن�صاط حواري يعتمد على ا�صتخدام
مهارة اال�صتماع واملناق�صة واحلوار البناء حلل بع�ص املعظالت واملواقف
ب�صورة دميوقراطية ي�صتعر�ص الك�صافة واملر�صدات من خالله عدة مواقف
منها حتطم �صفينة ف�صائية تبعد عن القاعده  ٢٠٠ميل ،حيث يتم تزويد
امل�صاركني مبجموعة من املعطيات لتنفيذها واتخاذ القرار ال�صليم النقاذ
الفريق يف ال�صفينة املحطمة.
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وبرنامج (املهارات اخلا�صة) ومن خالله ي�صتعر�ص الك�صافة واملر�صدات
مواهبهم اخلا�صة وت�صويرها يف مقطع فيديو ورفعها على موقع املخيم
االلكرتوين  ،ولعبة (جون بونت) وهي لعبة مغامرات ك�صفية ي�صتخدم
فيها الالعب مهارات ك�صفية خمتلفة كتعلم ا�صتخراج املعلومات من
الق�صة ،وقراءة اخلرائط وا�صتخدام البو�صله ،وا�صتخدام التكنولوجيا،
وجتربة �صنع االت�صال الال�صلكي باالإ�صافة اإىل ايجاد بيئة للتناف�ص وبث
روح التحدي.

احل�صاد الك�صفي

برامج جديدة
ومن الربامج اجلديدة التي طبقت يف املخيم برنامج (اكت�صاف العامل) وهو
برنامج يتيح للك�صافة واملر�صدات اكت�صاف املحطات املختلفة يف العامل والتحاور
فيما بينهم حول التعاي�ص ال�صلمي ،وتعزيز التقارب لتحقيق عامل م�صتدام،
وبرنامج (�صفرة مور�ص) وهي عمليات التوا�صل با�صتخدام لغة التخاطب ب�صفرات
مور�ص ،كما يوجد بني االأن�صطة برنامج) املخترب ( ومن خالله يتم عر�ص عدد من
التجارب العلمية الب�صيطة التي يتم فيها تدوير خامات البيئة ،ومن بني االأن�صطة
(فن الر�صائل الق�صرية) وهو برنامج تطبيقي على الهواتف النقالة يوظف لر�صم
�صور ب�صيطة عن طريق الرموز امل�صتخدمة لكتابة ر�صائل ن�صيه ،وبرنامج (ا�صنع
مكينة ت�صل�صل االأحداث اخلا�صة بك) ويتمثل التحدي يف اإنتاج جهاز ب�صيط من
اال�صياء العادية ويتم احت�صاب النقاط لالأف�صل واالأكرث اإبداعا لالأجهزة.
مراكز متقدمة عاملي ًا
وملعرفة اأهمية هذا احلدث ر�صدنا عدد ًا من انطباعات امل�صاركني يف املحطة
الرئي�صية بكلية الربميي اجلامعية يف البداية قالت �صعاد بنت عبداهلل بن �صعود
املحروقية من فريق االت�صاالت الال�صلكية واالنرتنت م�صوؤولة املعر�ص العام :لقد
ركزنا يف املعر�ص على اأهم االجنازات التي حققها الفريق خالل ال�صنوات الـ ٢٧
املا�صية منها :اإحراز مراكز متقدمة على امل�صتوى العاملي ،وح�صول ال�صلطنة على
املركز االأول عاملي ًا من حيث عدد االت�صاالت امل�صجلة مع الدول االأخرى خالل
الع�صر �صنوات االأخرية ،واأكدت باأن امل�صاركة يف املخيم جتدد املعرفة لها عن
الربامج امل�صتخدمة ،وتبادل اخلربات مع القيادات وامل�صاركني ،وقالت اإن املخيم
يزيد من اأوا�صر االأخوة واملحبة ون�صر التعاي�ص ال�صلمي بني الك�صافة واملر�صدات يف
ال�صلطنة وخمتلف دول العامل.
وقالت رحاب بنت علي بن نا�صر املقبايل جوالة من كلية الربميي اجلامعية :اإن
امل�صاركة يف هذا املخيم اأكت�صبتني مهارات جديدة من خالل تدريب امل�صاركني على
الربامج امل�صتخدمة للتفاعل والتوا�صل مع منت�صيبي احلركة الك�صفية حول العامل،
وحتدثت قائلة :ع�صنا جتربة رائعة طوال اأيام املخيم فتنوع االأفكار وامل�صابقات
التي �صهدها برنامج املخيم �صاهم يف ا�صتقطاب خمتلف �صرائح املجتمع مبحافظة
الربميي لال�صتفادة مما يقدمه املخيم من اأن�صطة تفاعلية .
ندوات وحوارات هادفة
االأن�صطة امل�صاحبة خالل املخيم كان لها دور مهم الإدارة الندوات على م�صتوى
العامل ،ومن هنا اأكدت زهرة بنت خليفة بن ال�صبع الهنائية م�صرفة مر�صدات
قائله :لقد اأعددنا ندوة متكاملة تناولت موا�صيع التنمية امل�صتدامة التي اأثرت
بالنقا�صات وخرجت بعدد من التو�صيات املهمة وكانت ا�صتفادتي من امل�صاركة

رحاب بنت علي بن ناصر املقبالي

جوالة من كلية البرميي اجلامعية
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كبرية جد ًا متثلت يف التعرف على الكثري من املعلومات املتعلقة باملوا�صيع املطروحة
يف النقا�ص وتو�صيح دور الك�صافة واملر�صدات يف حماية البيئة بجميع مكوناتها،
والتعرف على الكثري من منت�صبي احلركة من خمتلف دول العامل ،وبذلك تبادلت
معهم معلومات متعلقة مبو�صوع املخيم واأي�ص ًا كجانب ت�صويقي ملقومات ال�صلطنة
ال�صياحية والطبيعية.

القائد أحمد بن عامر بن سيف السعيدي
قائد عام عشائر جوالة وجواالت كلية البرميي

وحتدث قائد عام ع�صائر جوالة وجواالت الكلية اأحمد بن عامر بن �صيف ال�صعيدي
قائ ًال :ت�صرفنا باأن نكون جزء ًا من هذا احلدث العاملي فدورنا كان م�صاندة فريق
االت�صاالت الال�صلكية واالإنرتنت باملديرية من خالل توزيع اأفراد الع�صرية على
جميع القاعات كم�صاندين لفريق الدعم يف القاعات ،ويف الكفة االأخرى نحن
ن�صتفيد من خربات القادة املوجودين معنا فاالآن اأ�صبحنا جاهزين للخو�ص يف
هذه التجربة مرة اأخرى ،فقمنا بتمكني اأفراد الع�صرية من خالل هذا املخيم.
خربات ومواهب
اأما عبدالرحمن بن جوهر الغيالين م�صرف ك�صفي من املديرية العامة للرتبية
والتعليم مبحافظة الربميي فقال :اأن طبيعة م�صاركتي يف املخيم كانت من خالل
تن�صيق الزائرين للمحطة من الوحدات الك�صفية واالإر�صادية واجلهات واملجتمعية
للم�صاركة يف احلدث ،مو�صحا اأن التوا�صل مع م�صاركني من خمتلف دول العامل
يجعلنا نوثق العالقة بيننا وبينهم وال نن�صى اال�صتفادة من حما�ص امل�صاركني،
ورغبة اجلميع بامل�صاركة بن�صاط الك�صافة واملر�صدات ومن خالل حما�صهم اكت�صفنا
مواهب اأع�صاء ع�صرية اجلوالة واجلواالت.

أميرة بنت سيف بن راشد البادية
جوالة كلية البرميي اجلامعية

ذياب بن محمد بن عبداهلل الروشدي
جوال كلية البرميي اجلامعية
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وكتجربة اأوىل للجوالة اأمرية بنت �صيف بن را�صد البادية من كلية الربميي اجلامعية
عربت عن �صعادتها وفخرها كونها احدى امل�صاركات بهذا املخيم ،فالتجربة االأوىل
جعلت منها جوالة متحم�صة للم�صاركة يف ال�صنوات املقبلة ،فذكرت� :صوف ت�صبح
كلية الربميي اجلامعية �صمن املحطات املعتمدة يف ت�صغيل وتنظيم املخيم الك�صفي
العاملي يف ال�صنوات القادمة ،اأما اخلربات العظيمة املوجودة يف هذا املخيم
جعلتني اقتدي بهم واأ�صعى جاهدة للو�صول اإىل ما هم عليه االآن كما اأنني تعرفت
على منت�صبي احلركة الك�صفية واالإر�صادية من حول العامل من خالل غرفة الـ
.Scoutlink
وقال اجلوال ذياب بن حممد بن عبداهلل الرو�صدي من كلية الربميي اجلامعية
اأحد املنظمني لالأن�صطة لقد �صممنا خالل املخيم عدد ًا من االألعاب التي ت�صجع
على العمل بروح الفريق ،وتنمي بع�ص املهارات الك�صفية والتعاون والعمل اجلماعي
يف الفريق الواحد ،مو�صحا :اإن االألعاب جعلته يتوا�صل مع االأ�صبال والزهرات
وبذلك اتيحت له فر�صة احلديث معهم والتعرف على خططهم امل�صتقبلية .

احل�صاد الك�صفي

التنمية امل�صتدامة
من مدر�صة ال�صلطنة للتعليم االأ�صا�صي بالربميي حتدثت منى حممد �صريف
خان مر�صدة متقدمة قائلة اإن :الفعاليات رائعة واأعجز عن التعبري عن
�صعادتي بامل�صاركة فلقد حظيت باحلديث مع الك�صافة واملر�صدات من اأنحاء
العامل للتعرف على حركتهم الك�صفية وتبادل معلومات كثرية وكان ذلك من
خالل Joti TVواأي�ص ًا عن طريق االأجهزة الال�صلكية و .Scout link
وقالت مروة املتويل قائدة فريق مر�صدات متقدمات باأنها ح�صلت على
العديد من املعلومات حول البيئة وكيفية احلفاظ عليها من خالل م�صاركتها
يف املخيم ،واأتاحت امل�صاركة يل تعلم كيفية ا�صتخدام برامج التوا�صل
مع الك�صافة واملر�صدات ،وقد ا�صتفدت بالتعرف على مر�صدات من خارج
املحافظة وكذلك التعرف على قائدات من جن�صيات خمتلفة.

ا�ستمل على برامج تعليمية

جذابة وندوات نقا�سية حول
احلياة على الرب

...............
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مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س عدد ًا من املوا�سيع الك�سفية والفنية وال�رصاكة املجتمعية
عقدت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اجتماعها التي �صيتم مناق�صتها بهدف ا�صتلهام املزيد من االأفكار والروؤى مبا ي�صهم يف
الثاين ملناق�صة االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية وعدد من املوا�صيع واالأن�صطة تعزيز االأهداف املخطط لها.
الك�صفية والفنية وال�صراكة املجتمعية ،حيث تراأ�ص االجتماع الدكتور
كما اأكد على اأهمية تفعيل اأنظمة البوابة التعليمية املختلفة باجناز املعامالت
يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة
اإلكرتونيا ،ومنها تفعيل نظام عتاد واأنظمة املرا�صالت ،والبحث عن خطوات
واملر�صدات بح�صور املدير العام امل�صاعد للك�صافة ومديري الدوائر
جادة لتحويل ال�صجالت الورقية اإىل �صجالت الكرتونية ،لت�صهيل العمل
وم�صاعديهم وروؤ�صاء االأق�صام.
على اأق�صام الك�صافة واملر�صدات باملحافظات التعليمية والوحدات الك�صفية
اأ�صاد الدكتور املدير العام باجلهود الرتبوية اخلالقة التي بذلها اجلميع واالإر�صادية التابعة لها.
خالل الفرتات املا�صية ،موؤكد ًا على اأهمية موا�صلة العطاء مبا ي�صهم يف
تعزيز منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي ،م�صدد ًا على اأهمية االلتزام
ب�صوابط العمل وبتوقيت الدوام الر�صمي وت�صخري �صاعات العمل لتحقيق
املزيد من االإنتاجية ،وحت�صني االأداء و�صو ًال اىل اجلودة ال�صاملة يف العمل
الك�صفي واالإر�صادي ،م�صيد ًا باملبادرات التي قدمت من بع�ص املوظفني
واملخت�صني بدوائر املديرية لتنفيذ عدد من االأن�صطة املجتمعية التي تربز
دور الك�صفية يف تعزيز القدرات ملنت�صبيها.
واأ�صاف قائ ًال :االجتماع �صيت�صمن طرح عدد من تلك املبادرات وامل�صاريع

مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س الروؤى التطويرية للمرحلة القادمة
ناق�صت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية
التي نفذتها خالل �صيف عام  ٢٠١٨م وعدد ًا من املوا�صيع التطويرية
لتفعيل منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة يف اجتماعها الذي
تراأ�صه الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات خالل يومي االأربعاء واخلمي�ص املوافق  ١٥و١٦
من اأغ�صط�ص ٢٠١٨م بح�صور مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر
وم�صاعديهم وروؤ�صاء االأق�صام.
واأ�صاد الدكتور املدير العام باجلهود التي بذلت للتخطيط والتنفيذ
واالإ�صراف لتنفيذ املخيمات الك�صفية واالإر�صادية ال�صيفية والتي كان لها
االأثر الطيب يف تعزيز ال�صراكة مع �صركاء النجاح من املوؤ�ص�صات احلكومية
واخلا�صة من خالل تنفيذ عدد من اأالن�صطة والربامج امل�صرتكة يف
املخيمات .
كما نوق�صت عدد من املوا�صيع املدرجة على جدول االأعمال ومنها مناق�صة
التقارير اخلتامية للمخيمات الك�صفية واالإر�صادية ومناق�صة امليزانية العامة
للمديرية لعام  ٢٠١٩م ومناق�صة عدد من الدعوات املقدمة للم�صاركة
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يف عدد من الفعاليات العربية والعاملية ،وبناء قاعدة البيانات للوحدات
الك�صفية واالإر�صادية ،والت�صجيل االإلكرتوين وم�صروع تطوير �صارات الهواية
والكفاية و�صجالت التقدم ودليل االأ�صبال والزهرات ودليل امل�صاركات
اخلارجية وتو�صيف اإعداد التقرير ال�صنوي وم�صروع ال�صياحة الك�صفية،
واآليات توزيع االإ�صدارات الك�صفية واالإر�صادية للمحافظات التعليمية وعدد
من املوا�صيع التطويرية ،حيث �صجل االإجتماع طرح عدد من االأفكار والروؤى
لتطوير منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي.
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املديرية العامة للك�سافة واملر�سدات حتتفل بيوم املراأة العمانية
نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات حف ًال مبنا�صبة يوم املراأة االأ�صعدة املحلية والعربية والعاملية .
العمانية الذي ي�صادف  ١٧من اأكتوبر من كل عام ،بح�صور جميع املوظفات
وقالت رابعة العدوية رئي�صة ق�صم خدمة وتنمية املجتمع  :اإن كل يوم تعي�صه
وذلك بقاعة املديرية بديوان عام املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات
املراأة العمانية يف هذا الوطن الغايل وحتت القيادة احلكيمة ملوالنا ح�صرة
ببو�صر.
�صاحب اجلاللة -حفظه اهلل ورعاه -لهو يوم عيد و�صكر وامتنان ،فاملراأة
واألقي الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العمانية منذ فجر النه�صة املباركة حظت بامل�صاواة مع الرجل فعملت معه
العامة للك�صافة واملر�صدات كلمة هناأ فيها موظفات املديرية وكل عمانية جنبا اإىل جنب يف بناء الوطن ،كما عملت احلكومة الر�صيدة على متكني
تعي�ص على اأر�ص هذا الوطن العزيز �صواء كانت موظفة اأو ربة منزل اأو طالبة املراأة العمانية يف كافة املجاالت ،مما اأهلها لتويل منا�صب قيادية رفيعة
بيوم املراأة العمانية التي نالت مكانتها املرموقة يف ظل الرعاية الكرمية امل�صتوى على ال�صعيدين الوطني والدويل ،ويف هذا اليوم نتقدم بال�صكر
من موالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – اجلزيل ملوالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم –
حفظه اهلل ورعاه -الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ،م َكن املراأة من القيام حفظه اهلل ورعاه -على ما تف�صل به واأنعم من تخ�صي�ص يوم ال�صابع ع�صر
بدورها البارز وامللمو�ص واأتاح لها الفر�ص الإثبات جدارتها يف كافة املجاالت من اكتوبر من كل عام لالحتفال باملراأة العمانية ،كما ي�صرنا اأن ن�صكر مدير
احلياتية واأ�صهمت املراأة مع اأخيها الرجل يف البناء والتنمية ،و�صغلت الكثري عام املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات على مبادرته اللطيفة والكرمية
من املنا�صب العليا ،م�صيفا اأن االإ�صالم اأول من كرم املراأة مبنحها احلقوق يف االحتفاء مبوظفات املديرية �صباح هذا اليوم املبارك مما كان له االأثر
كاملة ،وختم حديثة بالتهناأة لكل املنت�صبات حلركة املر�صدات م�صيد ًا بالدور امللمو�ص يف قلوب املوظفات واح�صا�صهن بالبهجة وال�صعادة الغامرة.
امللمو�ص الذي تلعبه مر�صدات عمان وقائداتها على كافة ال�صعد ،بعدها مت
وتقول عائ�صه البحرية موظفة باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات :اإنه
توزيع الهدايا التذكارية ملوظفات املديرية .
ل�صرف كبري يل والأخواتي زميالت العمل هذا التكرمي ،وهذا اإن دل
وقالت ابت�صام بنت عبداهلل العامرية املديرة العامة امل�صاعدة للمر�صدات :على �صيء فاإمنا يدل على حر�ص واهتمام املديرية العامة للك�صافة
ياأتي هذا اليوم تكرمي ًا للمراأة العمانية وتقدير ًا للمكانة التي و�صلت اإليها واملر�صدات ممثلة باملدير العام والقائمني على احلفل باملراأة ال ُعمانية
ففي ظل الرعاية الكرمية من موالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان املجيدة املعطاءة املبدعة امل�صاندة والداعمة لهذا الوطن الغايل مع
قابو�ص املعظم -اأبقاه اهلل -اأخذت املراأة حقوقها يف التعليم والتوظيف �صقيقها الرجل من اأجل التنمية امل�صتدامة ،فهنيئ ًا للمراأة العمانية مبا
وغريها من املجاالت ،ويعد ال�صابع ع�صر من اأكتوبر من كل عام يوم يتوج حتظى به من رعاية واهتمام من لدن ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان
املراأة ال ُعمانية باعتبارها اأحد الركائز االأ�صا�صية لبناء الدولة ودفع عجلة قابو�ص راعي النه�صة العمانية -حفظه اهلل واأبقاه -واأ�صبغ على جاللته ثوب
التقدم يف �صتى املجاالت االقت�صادية واالجتماعية والثقافية والعلمية ال�صحة والعافية.
وال�صيا�صية ،لت�صاهم يف بناء الوطن وتعزيز قيم املواطنة لدى جميع �صرائح
املجتمع.
وقالت مرمي بنت حممد العربية (باحثة تربوية) :ياأتي االحتفال بيوم
املراأة العمانية يف ال�صابع ع�صر من اأكتوبر ترجمة لتوجيهات موالنا جاللة
ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه  -واإن هذا التكرمي
خري دليل على اهتمام موالنا باملراأة ،واإبراز ًا لدورها البناء يف م�صرية
التنمية ودفع عجلة التقدم التي ت�صهدها ال�صلطنة منذ بدايات النه�صة
املباركة  ،واإن احتفال املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بهذه املنا�صبة ؛
تقدير ًا ال�صهامات منت�صبات احلركة االإر�صادية يف جميع املجاالت على كافة
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ببهالء تقيم حفل مرا�سم الوعد والقبول
اأ�سبال وزهرات �سيح ال�ساخمات ُ
اأقامت وحدة �صيح ال�صاخمات للتعليم االأ�صا�صي ( )٤-١بوالية بهالء حفل
مرا�صم “ الوعد والقبول لوحدة اأ�صبال وزهرات املدر�صة” وذلك حتت
رعاية الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات بوزارة الرتبية والتعليم وبح�صور �صليمان
بن عبداهلل ال�صاملي مدير عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة
وعدد من
الداخلية رئي�ص املفو�صية الك�صفية واالإر�صادية باملحافظة
ٍ
امل�صوؤولني وقادة الك�صافة واملر�صدات.

التي تقيمها الوحدات الك�صفية واالإر�صادية الن�صمام االأع�صاء اجلدد اإىل
الوحدة ويتم تقليدهم املنديل الك�صفي اخلا�ص مبرحلة االأ�صبال والزهرات
حيث قام راعي املنا�صبة بتقليد املناديل الك�صفية للطالب اجلدد بالفرقة
اإيذان ًا بان�صمامهم للحركة الك�صفية واالإر�صادية.

ا�صتهل احلفل ب�صيحة ترحيبية قدمها اأ�صبال وزهرات الوحدة بعدها
تتابعت فقرات احلفل باإلقاء الق�صائد ال�صعرية والعرو�ص الرتحيبية .
كما قدمت وحدة مدر�صة بهالء الك�صفية فقرة متثلت يف ال�صيحات
الك�صفية واالأنا�صيد التحفيزية واحلما�صية نالت على اإعجاب احل�صور تاله
عر�ص حلملة االأعالم كما �صاهد احل�صور ا�صكت�ص م�صرحي لطالب مدر�صة
بهالء ر ّكز على اأهمية التوعية الأولياء االأمور لت�صجيع اأبنائهم لاللتحاق
باحلركة الك�صفية واختتم احلفل مبرا�صم الوعد والقبول وهو من املرا�صم

الداخلية تنظم مهرجان �سارات الهواية الك�سفية للوحدات الك�سفية
نفذ ق�صم الك�صافة واملر�صدات بتعليمية حمافظة الداخلية مهرجان اخليمة و�صارة الريا�صة للجميع بالتعاون مع عدد من القادة والقائدات
�صارات الهواية جلميع وحدات املر�صدات الفتيات واملتقدمات واالأ�صبال املنت�صبني للن�صاط باملحافظة.
والزهرات ،حيث اأقيم املهرجان يف احلديقة العامة بوالية ُبهالء مب�صاركة
 ٢٩٠مر�صدة و�صب ًال و زهرة وذلك بالتعاون مع عدد من اجلهات احلكومية؛
وياأتي املهرجان بهدف اك�صاب الطالب الثقافة التوعوية الأهمية ال�صارات
الك�صفية وبذل اجلهد والتفاين للح�صول على تلك ال�صارات من قبل القائد
بعد اجنازه للم�صاريع الكفيلة للح�صول على ال�صارات.
�صم املهرجان العديد من الور�ص التدريبية حيث �صاهد امل�صاركون
وقد ّ
تطبيق عملي اأمامهم عن املوا�صيع التي ت�صملها ال�صارات ومتثل ذلك يف
م�صاركة مركز الدفاع املدين واالطفاء ببهالء للتدريب على �صارة الدفاع
املدين ،و�صارك مركز �صرطة بهالء للتدريب على �صارة اأ�صدقاء املرور،
كما �صاركت بلدية ُبهال للتدريب على �صارة اخلدمة العامة  ،وقدم جممع
ُبهالء ال�صحي تدريبات على �صارة تثقيف االأقران كما �صارك ق�صم
التوعية ببلدية ُبهالء بور�صة للتدريب على �صارة مقت�صد املاء �صمن حملة
“نعمة بادة” وكذلك مت تدريب امل�صاركني على ا�صتخدامات احلبال واإقامة
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جوالة نادي امل�سنعة ت�سارك يف اختبار نظام الإنذار املبكر لت�سونامي
يف اإطار اال�صتعدادات الختبار نظام االإنذار املبكر من اأمواج ت�صونامي
يف املحيط الهندي � ،صارك اأفراد ع�صرية جوالة وجواالت نادي امل�صنعه
الريا�صي يف الثاين من �صبتمرب  ٢٠١٨م بالتعاون مع بع�ص اجلهات
احلكومية والع�صكرية والفرق الك�صفية حيث قامت الع�صرية ببع�ص االأعمال
لو�صع املل�صقات واللوائح التي تو�صح امل�صارات املوؤدية لنقاط التجمع ،
وتاأتي هذه اال�صتعدادات تاأكيد ًا على جاهزية ال�صلطنة ملثل هذه املخاطر
ومت اختيار منطقة ال�صوادي التابعة لوالية بركاء على اإثره و�صوف يتم اإخالء
جزء ًا من املنطقه لرفع م�صتوى الوعي مبخاطر اأمواج ت�صونامي.

حمطات ل�سلكية ثابتة ومتحركة يف �ساللة و�سلكوت ورخيوت

مديرية الك�سافة واملر�سدات ت�سارك يف تاأمني الت�سالت الال�سلكي ترقبا للحالة املدارية
مبحافظة ظفار

�صاركت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات مع املنظومة الوطنية يف تاأمني
االت�صاالت الال�صلكية يف احلالة املدارية (لبان) مبحافظة ظفار ،حيث قام
فريق االت�صاالت الال�صلكية واالإنرتنت باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات
باإن�صاء  ٤حمطات رئي�صية ومتحركة يف كال من �صاللة و�صلكوت ورخيوت .
وقام الفريق خالل م�صاركته بتوفري الدعم الفني لالت�صاالت الال�صلكية
باإقامة املحطات الرئي�صية واملتحركة وتوفري اأجهزة االت�صاالت الال�صلكية
املتحركة والثابتة يف تلك املحطات  ،ودورهم يف جتهيز اأماكن اإقامة املحطات
وتفعيل املحطات املتحركة اأثناء احلالة املدارية ،لي�صبح الفريق همزة و�صل
بني مراكز االيواء واملحطة الرئي�صية ب�صاللة ونقل احتياجات تلك املراكز
اأثناء وبعد احلالة املدارية لكافة اجلهات املعنية يف املنظومة الوطنية.
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مديرية الك�سافة واملر�سدات تنظم امللتقى الجتماعي الأول ملديري ومديرات املدار�س على
م�ستوى حمافظات ال�سلطنة

امل�ساركون :

امللتقى ناجح ومرثي بالعديد من
املهارات الك�سفية والإر�سادية
تنوع هادف ملنا�سط وبرامج
وفعاليات امللتقى

...............
ا�ستطالع :حممد بن خمي�س احل�سني

ملتقى اإجتماعي هادف

نظمت املديرية العامة للك�شافة واملر�شدات امللتقى
الجتماعي الأول لقادة ومديري املدار�س على م�شتوى
خمتلف حمافظات ال�شلطنة وبالتعاون مع تعليمية حمافظة
الداخلية ممثلة يف ق�شم الك�شافة واملر�شدات والذي اأقيم
يف اجلبل الأخ�شر مبحافظة الداخلية خالل الفرتة من
١٠حتى  ٢٤وحتى  ٢٧من اأكتوبر ٢٠١٨م ،وكما نظمت
ملتقى اجتماعي اأول اآخر للقائدات ومديرات املدار�س
وبالتعاون مع تعليمية حمافظة جنوب ال�شرقية ممثلة يف ق�شم
الك�شافة واملر�شدات خالل الفرتة من  ٣-١نوفمرب ٢٠١٨
م والذي اأقيم يف املجمع ال�شبابي بولية �شور يف حمافظة
جنوب ال�شرقية .

كما اأن اختيار مكان اإقامة فعالية امللتقى منا�صبة جد ًا ملا ميثله اجلبل
االأخ�صر من بيئة جاذبة وخ�صبة الإقامة خمتلف الفعاليات وما يتميز به
من ت�صاري�ص خمتلفة واأجواء ت�صاعد على تنمية املواهب وتن�صيط االأذهان
وخالل امللتقى قمنا بعدد من االأعمال املجتمعية كزراعة اأ�صجار الزيتون
وتنظيف بع�ص االأفالج وكذلك القيام ببع�ص املنا�صط الريا�صية كريا�صة
ت�صلق اجلبال وممار�صة امل�صي على الطرقات اجلبلية الوعرة وغريها من
الربامج الريا�صية.

�صمل امللتقى االجتماعي االأول ملديري املدار�ص العديد من الربامج
والفعاليات واالأن�صطة املتنوعة والتي تفاعل معها جميع امل�صاركني وملعرفة
ماهية تلك الربامج واأهميتها بالن�صبة للم�صاركني يف امللتقى يحدثنا �صامل بن
حممد ال�صيابي مدير مدر�صة حمود بن عزان البو�صعيدي لللتعليم االأ�صا�صي
( : )٩-٥قائ ًال بداية اأود اأن اأتقدم بال�صكر اجلزيل لالأخوة القائمني
على هذا امللتقى الهادف الذي وفر لنا فر�ص ًا لتبادل اخلربات واملهارات
واملعارف الك�صفية واالإلتقاء عن قرب بامل�صوؤولني من املديرية العامة للك�صافة من جانب اآخر قال علي بن عامر امل�صلمي مدير مدر�صة الزاهرة للتعليم
واملر�صدات ومعرفة اخلطط امل�صتقبلية وامل�صاركة يف االآراء واملقرتحات التي االأ�صا�صي من حمافظة �صمال ال�صرقية  :لقد �صعدت بامل�صاركة يف فعاليات
امللتقى وكان مك�صب ًا يل اأن اأتواجد مع القيادات الك�صفية ومديري املدار�ص
تخدم احلركة الك�صفية ب�صفة عامة .
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من خمتلف حمافظات ال�صلطنة حيث كانت فر�صة لتبادل ونقل اخلربات فيما بيننا كما
قمنا مبجموعة من االأعمال الك�صفية اخلدمية فكانت هناك زيارات ميدانية لقرى نيابة
اجلبل االأخ�صر و�صاركت يف دورة االإنعا�ص القلبي الرئوي واأعمال اخلدمة العامة متثلت يف
القيام بحمالت تنظيف وبع�ص من املنا�صط الريا�صية وجل�صات ال�صمر .
واأثنى اأفلح الزكواين على اأهمية امللتقى واختيار اجلبل االأخ�صرمكان الإقامة امللتقى فهو
بيئة جميلة حيث الطبيعة ال�صاحرة وطق�صها الرائع واملناظر اخلالبة وكانت من العوامل
امل�صاعدة على زيادة التفاعل مع بقية زمالئي امل�صاركني حيث قمنا بعمل برامج واأن�صطة
جمتمعية متنوعة .
واأ�صاف  :ملثل هذه امللتقيات فوائد عدة حيث اإنها جتمع العديد من اخلربات مما ي�صاعد
عدد من املهارات واملعارف اإىل جانب �صمولية برامج امللتقى والتي مل
على نقل واكت�صاب ٍ
تقت�صر على ن�صاط واحد واإمنا كانت هناك العديد من املنا�صط التي �صارك فيها جميع
امل�صاركني بتفاعل اإيجابي وال نن�صى اجلانب الرتفيهي والذي كان له دور يف اإر�صاء جو من
املحبة واملودة والتاآلف بني كافة امل�صاركني.
كما عرب �صليمان بن مطر احلرا�صي مدير مدر�صة مو�صى بن علي للتعليم االأ�صا�صي (-٥
 )١٢عن �صكره للمديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ولق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة
الداخلية على جناح امللتقى وقال  :لقد اكت�صبت مزيد من اخلربات املتبادلة مع زمالئي
من مديري املدار�ص والقيادات الك�صفية  ،م�صيف ًا اأن برنامج امللتقى كان مرن ًا ومتنوع ًا
وعملنا خالله بروح الفريق الواحد  ،مو�صح ًا اأن امللتقى اأ�صاف لهم اأجواء من الرتفيه
عدد من
والتناف�ص املثري من خالل امل�صابقات الريا�صية كريا�صة ت�صلق اجلبال وتنفيذ ٍ
االأعمال التطوعية كزراعة بع�ص اأ�صجار الزيتون .
تفاعل واإثارة يف امللتقى الأول ملديرات املدار�ض

أفلح الزكواني
قائد كشافة أبو زيد الريامي

سليـمـان بن مطر احلراصي
مدير مدرسة موسى بن علي للتعلمي األساسي ()١٢-٥

كذلك �صهد امللتقى االجتماعي االأول ملديرات املدار�ص والقائدات الذي نظمته املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات مبحافظة جنوب ال�صرقية بوالية �صور تفاع ًال واإثارة مب�صاركة
 ٥٠من مديرات املدار�ص والقائدات مبختلف حمافظات ال�صلطنة .
وت�صمن امللتقى يف اأيامه الثالث فعاليات منوعة حيث كانت هناك حلقة عمل حول حركة
املر�صدات (( املبادئ واالأهداف)) واأقيمت اأم�صية تراثية عن الفنون البحرية واأنواع
ال�صفن والزي ال�صوري اإىل جانب تنفيذ جمموعة من الزيارات امليدانية ملدر�صة االإبحار
ال�صراعي ب�صور ومركز خفر ال�صواحل بقيادة �صرطة حمافظة جنوب ال�صرقية وحممية
ال�صالحف براأ�ص اجلينز وم�صنع �صناعة ال�صفن ب�صور وموقع �صفينة فتح اخلري وجولة
باملحافظة للتعرف على معامل النه�صة املباركة واملعامل ال�صياحية والرتاثية التي متتاز بها
والية �صور مبحافظة جنوب ال�صرقية وم�صابقات ريا�صية وترفيهية .
وحول انطباعات امل�صاركات عن الربامج واالأن�صطة تقول فايزة املعولية من تعليمية جنوب

فايزة املعولية
جوالة كلية البرميي اجلامعية
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الباطنة  :امللتقى كان ناجح ًا نظر ًا لتحقيقه العديد من االأهداف منها تبادل
االآراء واالأفكار واملعلومات من قبل امل�صاركات من خمتلف املحافظات التعليمية
بال�صلطنة ،واإتاحة الفر�صة للتعرف على العديد من القيادات امل�صاركة يف امللتقى،
اإ�صافة اإىل التنوع يف الربامج حيث �صمل زيارات اجتماعية لبع�ص املعامل ال�صياحية
واالأثرية التي تتميز بها والية �صور ،والقيام ببع�ص االأعمال التطوعية املجتمعية،
موؤكدة على اأهمية اإقامة مثل هذه امللتقيات االجتماعية وغريها لدورها يف زيادة
املهارات واملعارف االإر�صادية وتنميتها.
وعربت فاطمة ال�صريقية مديرة مدر�صة اأم حكيم من تعليمية جنوب الباطنة
عن �صعادتها بامل�صاركة يف امللتقى قائلة � :صعيدة جد ًا مب�صاركتي يف امللتقى كونه
االأول من نوعه على م�صتوى حركة املر�صدات و�صم العديد من القيادات االإر�صادية
مبحافظات ال�صلطنة فكانت فر�صة للتعارف واكت�صاب املهارات اجلديدة ،كذلك
كانت فر�صة رائعة للتعرف على الكثري من املزارات ال�صياحية املتنوعة التي تزخر
بها والية �صور مبحافظة جنوب ال�صرقية .
وقالت هيفاء بنت عبدالرحيم قائدة تدريب من مدر�صة اأ�صماء بنت النعمان من
تعليمية جنوب الباطنة :يف البداية اأتوجه بال�صكر اجلزيل لق�صم ك�صافة ومر�صدات
تعليمية جنوب الباطنة لرت�صيحي يف امل�صاركة يف امللتقى حيث اإلتقيت بعدد من
القائدات مما اأتيحت يل الفر�صة الكت�صاب مزيد من املعارف واملهارات احلياتية
نتيجة للم�صاركة الوا�صعة مع العديد من املحافظات التعليمية وكان برامج ومنا�صط
فعاليات امللتقى مفيدة جد ًا من حيث �صموله على التنوع يف االأن�صطة من اإجتماعية
وثقافية و�صياحية وترفيهية موؤكدة اأن امللتقى االجتماعي يعد من امللتقيات املهمة
التي ت�صاعد على زيادة اأوا�صر التعاون والتقارب يف االأفكار بني خمتلف الوحدات
االإر�صادية .
اأما مرمي بنت خدوم النعيمية مديرة مدر�صة مبحافظة الربميي فقالت :لقد
حقق امللتقى العديد من االأهداف االجتماعية والثقافية والريا�صية التي اأك�صبتنا
املزيد من املهارات واملعارف وتبادل اخلربات بني القائدات ومديرات الوحدات
االإر�صادية ،وزيارة الكثري من املعامل التاريخية وال�صياحية ملحافظة جنوب ال�صرقية،
م�صيفة اأن امللتقى جاء يف وقت مثايل ال �صيما اإن القيادات االإر�صادية بحاجة اإىل
جتديد وتنوع للن�صاط الك�صفي واالإر�صادي ،و�صحذ الهمم للعمل والعطاء املتوا�صل
من قبل جميع املنت�صبات للحركة االإر�صادية يف ال�صلطنة .
واأ�صافت  :لقد �صعدت كثري ًا مب�صاركتي يف امللتقى االأول واأمتنى اأن تتكرر هذه
امللتقيات وغريها كونها حتمل اأبعاد ًا هادفة ت�صاعد على اإثراء واكت�صاف العديد
من املواهب ،فمن خالل الربامج واالأن�صطة تربز الكثري من املواهب والتي ت�صقل،
وتنمي املعارف واملفاهيم احلديثة على م�صتوى احلركة الك�صفية واالإر�صادية .

66

فاطمة الشريقية
مديرة مدرسة أم حكمي من تعليــمية جنوب الباطنة

هيفاء بنت عبدالرحمي
قائدة تدريب من مدرسة أسماء بنت النعمان
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مديرية الك�سافة واملر�سدات تبحث اأوجه التعاون مع دائرة املواطنة بوزارة الرتبية
بحثت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يوم االإثنني املوافق  ٨اأكتوبر
٢٠١٨م مببنى املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اأوجه التعاون امل�صرتك
مع دائرة املواطنة بوزارة الرتبية والتعليم واآليات تنفيذ برامج املواطنة يف
الفعاليات واالأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية ،وتوحيد اجلهود لتعزيز القيم
واالإعتزاز باإالجنازات التي حتققت على اأر�ص ال�صلطنة واحلفاظ على
مقدراتها ،با�صتثمار الربامج واالأن�صطة املنفذة لتعزيز هذا اجلانب بني
املنت�صبني للحركة الك�صفية واالإر�صادية بالتعاون مع دائرة برامج املواطنة
بوزارة الرتبية والتعليم ،جاء ذلك يف االجتماع الذي تراأ�صه الدكتور يعقوب
بن خلفان بن عبداهلل الندابي املدير العام للك�صافة واملر�صدات وبح�صور
مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر وم�صاعديهم ،ومن جانب دائرة
املواطنة نظرية بنت اأحمد احلارثية مديرة الدائرة ،وذلك مبنى ديوان عام
مديرية الك�صافة واملر�صدات ببو�صر.

بح�سور املحافظات التعليمية

مديرية الك�سافة واملر�سدات تناق�س الت�سجيل الإلكرتوين وعدد من اجلوانب التطويرية
عقدت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اجتماع ًا بروؤ�صاء اأق�صام
الك�صافة واملر�صدات يف املحافظات التعليمية يف �صباح يوم االأربعاء
املوافق  ٢٩اأغ�صط�ص ٢٠١٨م حيث ناق�صت خالله عدد ًا من اجلوانب
التطويرية يف منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة  ،يف االجتماع
الذي تراأ�صه الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام
املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بقاعة االإجتماعات باملديرية العامة
للك�صافة واملر�صدات ،بح�صور مديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر
وم�صاعديهم.

بذلك عند تنفيذ املخيمات ال�صيفية وال�صتوية م�صري ًا اإىل اأهمية اإيجاد
اآلية لتجهيز املخيمات الدائمة بال�صراكة املجتمعية واملوؤ�ص�صات اخلا�صة
واملحافظات التعليمية بغية تطوير وحت�صني برامج واأن�صطة الك�صافة
واملر�صدات ،كما اأكد على اأهمية اال�صتفادة من امل�صاركات اخلارجية بنقل
اأثر التدريب للمحافظات التعليمية ،و�صرورة اإقامة الفعاليات واملحافل
الك�صفية واالر�صادية مبختلف املخيمات التابعة للك�صافة واملر�صدات ب�صتى
حمافظات ال�صلطنة وعدم االكتفاء مبخيمني جلميع الفعاليات.

بداأ االجتماع بكلمة للمدير العام رحب يف م�صتهلها باحل�صور وقدم لهم
ال�صكر على جهودهم وم�صاهماتهم يف تطوير منظومة العمل يف احلركة
الك�صفية واالر�صادية ،موؤكدا على اأهمية اال�صتفادة من م�صابقة التفوق
الك�صفي واالإر�صادي على كاأ�ص الك�صاف االأعظم ح�صرة �صاحب اجلاللة
ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم –حفظه اهلل ورعاه -لتفعيل العمل
الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة ،والعمل على تطوير الربامج واالأن�صطة
الك�صفية واالإر�صادية مبا يتنا�صب مع تطورات وم�صتجدات الع�صر ،والعمل
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مدار�س تعليمية الو�سطى ت�سارك يف املخيم الك�سفي العاملي جوتا جوتي
�صارك ق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة الو�صطى يف فعاليات املخيم الك�صفي
العاملي على الهواء واالإنرتنت “ جوتا جوتي  ” ٢٠١٨من خالل اإقامة خميم
االإنرتنت مبركز م�صادر التعلم مبدر�صة راأ�ص مدركة ومب�صاركة  ١١٠من القادة
والك�صافة واملر�صدات مبدار�ص راأ�ص مدركة واملعارف والكحل واأبو م�صابي
و�صوقرة وم�صرية اخلري وبحر العرب للتعليم االأ�صا�صي.
ت�صمنت فعاليات املخيم �صيحات ترحيبية يف �صاحة املدر�صة مب�صاركة الوحدة
الك�صفية مبدر�صة راأ�ص مدركة ومدر�صة بحر العرب كما توا�صل امل�صاركون مع
ك�صافة ومر�صدات العامل من خالل برامج التوا�صل عرب ال�صبكة العاملية الذي
ق�صم املخيم اإىل الدرد�صة الكتابية واملحادثة ال�صوتية با�صتخدام االأجهزة
الذكية (التاب) و�صاحب املخيم دورات تدريبية يف االإ�صعافات االأولية قدمها
القائد قي�ص خليفة وور�صة عن قيا�ص عر�ص النهر قدمها القائد عمر املحرزي
واختتم املخيم ب�صيحات ك�صفية.

با�ستخدام تقنية الفيديو كونفر�س للتوا�سل املبا�رص

مديرية الك�سافة تناق�س مع اأق�سام املحافظات براجمها املنفذة ومالمح خطة ٢01٩
ناق�صت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات مبركز التدريب الرئي�صي يوم
الثالثاء  ١٨اأغ�صط�ص٢٠١٨م عددا من االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية التي
نفذتها املديرية خالل عام ٢٠١٨م ومالمح خطة املديرية لعام ٢٠١٩م،
يف االجتماع الذي تراأ�صه الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي
مدير عام املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وح�صره روؤ�صاء اأق�صام
الك�صافة واملر�صدات وامل�صرفون مبحافظات ال�صلطنة وعدد من مديري
الدوائر وم�صاعديهم وروؤ�صاء االأق�صام بديوان عام املديرية يف ات�صال
مبا�صر بال�صوت وال�صورة عرب الفيديو كونفر�ص وذلك يف مركز التدريب
الرئي�صي بوزارة الرتبية والتعليم ،بهدف اإ�صراك امليدان الك�صفي واأخذ
التغذية الراجعة لتطوير منظومة العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة.
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اجتماع لق�سم الك�سافة واملر�سدات بتعليمية جنوب ال�رصقية
عقد بقاعة االجتماعات باملديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب
ال�صرقية ب�صور االجتماع الثاين لق�صم الك�صافة واملر�صدات وذلك برئا�صة
بدر بن مراد البلو�صي رئي�ص ق�صم الك�صافة واملر�صدات وبح�صور م�صريف
وم�صرفات الق�صم  ،بداأ االإجتماع بكلمة ترحيبية من قبل رئي�ص الق�صم �صكر
خاللها اجلهود امل�صنية واملثمرة خالل الفرتة املا�صية متمني ًا لهم التوفيق
وال�صداد وبذل املزيد من اجلهد والعطاء خالل هذا العام الدرا�صي ٢٠١٨م
بعدها متت مناق�صة جدول اأعمال االجتماع ،حيث مت توزيع عمل امل�صرفني
على املدار�ص واآلية العمل املتبعة يف الق�صم ،وما يطراأ عليها من جتديد ومت
عر�ص مهام ق�صم الك�صافة واالأدوار املناطة للم�صرفني واالطالع على الدليل
الك�صفي واالإر�صادي ،كما مت مناق�صة نتائج االجتماع الذي عقده مدير عام
الك�صافة واملر�صدات مع روؤ�صاء االأق�صام باملحافظات التعليمية ،وما متخ�ص
عنه ذلك االجتماع من اإر�صادات وتوجيهات ،ومت خالل االجتماع مناق�صة
خطة الق�صم لهذا العام ،واآلية توزيع املالب�ص الك�صفية ومكمالتها واالطالع
ومناق�صة اال�صتمارات للزيارات االإ�صتطالعية واالإ�صرافية ،وحتديد االإطار
الزمني لبدء الزيارات امليدانية للمدار�ص ،كما تطرق االجتماع اإىل مناق�صة
م�صاركة الوحدات الك�صفية واالإر�صادية يف خمتلف الفعاليات والربامج التي

تنفذها املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة ،وكذلك اإبراز دور احلركة الك�صفية
واالإر�صادية من خالل مواقع التوا�صل االجتماعي واجلرائد اليومية وتفعيل
املنتدى الرتبوي واملنتدى الك�صفي والتغطية االإعالمية الأن�صطة وفعاليات
الق�صم واملدار�ص �صواء داخل ال�صلطنة اأو خارجها ،واآلية اختيار منت�صبى
احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف امل�صاركات الداخلية واخلارجية ،وكذلك مت
عر�ص خطة الق�صم مبا يخ�ص اأهم الفعاليات والربامج التي يتم تنفذها من
اأهمها االحتفال بذكرى التن�صيب والعيد الوطني املجيد.

الك�سافة واملر�سدات يف حملة التربع بالدم
�صاركت ك�صافة ومر�صدات عمان مبختلف وحداتها الك�صفية واالإر�صادية
واجلوالة واجلواالت بال�صلطنة يوم  ٢٧نوفمرب ٢٠١٨م يف احلملة الوطنية
للتربع بالدم حتت �صعار (دمك حياة لغريك) التي نظمتها وزارة ال�صحة
ممثلة يف �صندوق الزمالة �صمن احتفالها بالعيد الوطني الثامن واالأربعني
املجيد يف خمتلف حمافظات ال�صلطنة ،ففي حمافظة م�صقط اأقيم
مركزين للتربع بالدم ،وهما :بنك الدم املركزي ببو�صر ،ويف مركز عمان
الدويل للموؤمترات ،ويف حمافظة ظفار مبجمع ال�صلطان قابو�ص ال�صبابي
للثقافة والرتفيه ب�صاللة ،ويف حمافظة �صمال الباطنة يف م�صت�صفى �صحار،
ويف حمافظة الداخلية باملركز الثقايف بنزوى ،ويف حمافظة جنوب الباطنة
بجميعة املراأة العمانية بالر�صتاق ،ويف حمافظة الظاهرة بالكلية التقنية
بعربي ويف حمافظة الربميي بكلية الربميي اجلامعية ،ويف حمافظة جنوب
ال�صرقية مبركز اإعداد النا�صئني ب�صور ويف حمافظة �صمال ال�صرقية بالكلية
التقنية بابراء.

اجلامعات والكليات وجمعيات املراأة العمانية واالأندية الريا�صية يف هذه
املبادرة من خالل التربع بالدم وامل�صاهمة يف التنظيم ،وتاأتي امل�صاركة يف
اإطار حر�ص املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات للعمل التطوعي وتر�صيخا
الأهداف ومبادئ وقانون احلركة الك�صفية واالإر�صادية ،وزيادة التوعية
لدى الك�صافة واملر�صدات باالأهمية ال�صحية للتربع بالدم،و�صجلت احلملة
الوطنية للتربع بالدم رقما قيا�صي ًا يف مو�صوعة جين�ص لالأرقام القيا�صية،
حيث بلغ عدد املتربعني امل�صجلني يف احلملة  ٥٥٥٥متربع ًا خالل مدة ثمان
�صاعات.

و�صارك قادة وقائدات الك�صافة واملر�صدات واجلوالة واجلواالت يف
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م�سرية الوفاء والعرفان للوحدات الك�سفية والإر�سادية بتعليمية جنوب ال�رصقية مبنا�سبة العيد
الوطني  48املجيد

جددت الوحدات الك�صفية واالإر�صادية بتعليمية جنوب ال�صرقية الوالء
والعرفان للك�صاف االأعظم من خالل م�صرية الوفاء الك�صفية التي نظمتها
املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة جنوب ال�صرقية ممثلة بق�صم
الك�صافة واملر�صدات احتفاء بالعيد الوطني الثامن واالأربعني املجيد،
وقد بداأت امل�صرية من منطقة نعمة مرور بكورني�ص �صور اإىل ج�صر خور
البطح و�صاركت فيها الوحدات الك�صفية واالإر�صادية مبدر�صة بلعرب بن
حمري ومدر�صة ال�صلطان �صعيد بن تيمور ومدر�صة حواجر ومدر�صة دار
املنهل اخلا�صة ومدر�صة �صور اخلا�صة ومدر�صة اأقراأ اخلا�صة ومدر�صة
بلعرب بن مانع ومدر�صة احل�صن الب�صري وجوالة نادي �صور ،حيث جدد
امل�صاركون يف هذه امل�صرية الوالء والعرفان لقائد البالد املفدى مبنا�صبة
مرور  ٤٨عام ًا من عمر النه�صة املباركة ،ومبرور  ٣٤عام ًا من تن�صيب
ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم ك�صاف ًا اأعظم،
حيث ردد امل�صاركون ال�صيحات الك�صفية واالأهازيج املعربة عن الفرحة
الكربى والعرفان لقائد البالد املفدى الك�صاف االأعظم لل�صلطنة ،وجاءت
هذه امل�صرية م�صاركة من الوحدات الك�صفية واالإر�صادية بتعليمية جنوب
ال�صرقية يف هذه املنا�صبة الغالية وتقدمي جزيل ال�صكر واالمتنان للمقام
ال�صامي �صائلني املوىل اأن يعيد هذه املنا�صبة على جاللته ،وهو يرفل يف ثوب
ال�صحة والعافية.
وحول امل�صرية وما متثله من دالالت قال �صالح بن مبارك العلوي قائد
وحدة مدر�صة احل�صن الب�صري للتعليم االأ�صا�صي :امل�صرية تاأتي عرفان ًا
من املنت�صبني للحركة الك�صفية واالإر�صادية ،وهي تعبري عن ال�صكر والعرفان
للمقام ال�صامي على ما قدّمه للحركة الك�صفية من اهتمام ورعاية للقيام
بدورها على اأكمل وجه.
من جانبه قال ح�صني بن على الدروي�صي :اإن م�صاركة ك�صافة املحافظة
مبدار�ص والية �صور هو تعبري ب�صيط عما يكنه املنظمون للحركة الك�صفية
واالإر�صادية من حب ووالء لباين عمان ،وهي امتداد مل�صريات الوالء والعرفان
للقائد املفدى الك�صاف االأعظم م�صيف ًا :اإن هذه امل�صرية م�صاهمة رمزية
من منت�صبي احلركة باملحافظة يف هذه املنا�صبة ،وتقدمي ال�صكر اجلزيل
والعرفان للك�صاف االأعظم على دعمه للحركة الك�صفية من خالل جملة من
املكرمات التي حظيت بها وكانت م�صدر ًا للتطور وحافزًا للعمل.
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وقالت فتحية بنت على املخينية قائدة فرقة مدر�صة بلعرب بن مانع :
�صعداء بامل�صاركة يف م�صرية الوالء والعرفان مبنا�صبة العيد الوطني وذكرى
تن�صيب الك�صاف االأعظم وهي ر�صالة �صكر للمقام ال�صامي جمددين الوالء
والعرفان �صائلني املوىل عزوجل باأن يعيد هذه املنا�صبة على موالنا وهو يرفل
بثوب ال�صحة والعافية والعمر املديد.
وقال �صالح بن جمعة الغيالين مدير مدر�صة اأقرا اخلا�صة :تاأتي م�صاركة
الفرقة الك�صفية باملدر�صة تعبري ًا عما يكنه اأبناء الك�صافة من الوالء والعرفان
لباين النه�صة املباركة ،وعلى ما حتقق من منجزات على اأر�ص عمان خالل
 ٤٨عاما ً ،وهذه امل�صرية ت�صاهم يف غر�ص القيم الرتبوية احلميدة يف نفو�ص
الن�صئ وجتدبد الوالء والعرفان للك�صاف االأعظم.

احل�صاد الك�صفي

ق�سم الك�سافة واملر�سدات ب�سمال ال�رصقية ينظم دورة لتاأهيل القادة
نفذ ق�صم ك�صافة ومر�صدات �صمال ال�صرقية دورة لتاأهيل القيادات اجلدد لعدد  ٤٦قائد ًا وقائدة من خمتلف املحافظات خالل الفرتة  ٢٧ - ٢٥من
نوفمرب٢٠١٨م وذلك ل�صقل مهاراتهم وقدراتهم واك�صابهم العديد من اخلربات يف املجال الك�صفي واالإر�صادي .
كما ت�صمنت الدورة عدد ًا من اأوراق العمل واجلل�صات النظرية والعملية حول القيادة واإدارة االجتماعات والهيكل التنظيمي للحركة الك�صفية العربية
والعاملية واآليات تدريب الك�صافة على خمتلف املهارات الك�صفية واحلياتية .

اللجنة املحلية مل�سابقة التفوق الك�سفي والإر�سادي تعقد لقاء مع جمل�س اآباء واأمهات ولية دماء
والطائيني

عقدت اللجنة املحلية مل�صابقة التفوق الك�صفي واالإر�صادي باملديرية
العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �صمال ال�صرقية يوم االثنني بتاريخ  ١٧من
دي�صمرب  ٢٠١٨م لقاء مع جمل�ص االآباء واالأمهات ومديري ومديرات مدار�ص
والية دماء والطائيني بح�صور �صعادة ال�صيخ عبداهلل بن �صامل الغيالين
وايل دماء والطائيني وعلياء بنت �صعيد احلب�صية املديرة العامة امل�صاعدة
لل�صوؤون االإدارية واملالية بتعليمية �صمال ال�صرقية واأع�صاء اللجنة املحلية .
يف بداية اللقاء رحبت علياء احلب�صية رئي�صة اللجنة املحلية مل�صابقة التفوق
الك�صفي واالإر�صادي باحل�صور وقالت :اإن اللجنة املحلية تعمل بروح الفريق
الواحد �صعي ًا اإىل ترجمة �صيا�صة الوزارة يف هذا املجال ،وتفعيل م�صامني
امل�صابقة من خالل جمموعة من الو�صائط ،حيث تقوم بتقدمي الدعم
للوحدات الك�صفية واالإر�صادية يف املدار�ص ومتابعتها اإ�صافة اىل تنفيذ
الربامج التدريبية لقادة الوحدات الك�صفية واالإر�صادية ،وت�صهيل القيام
باملنا�صط امل�صرتكة بني املدار�ص ،موؤكدة اإىل اأن اجلهود املبذولة من قبل
اإدارات املدار�ص وقادة الوحدات الك�صفية واالإر�صادية والتعاون امل�صتمر

بينهم وبني امل�صرفني على هذا الن�صاط واأولياء اأمور الطلبة كان لها االأثر
الوا�صح يف تنامي الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي عام ًا بعد عام .بعدها حتدث
يحيى احلجري نائب رئي�ص اللجنة املحلية عن اأهداف احلركة الك�صفية
الرتبوية ملرحلة الك�صافة وتنمية القدرات واملهارات البدنية وال�صحية
 ،والربط بني التغريات البدنية فى هذه املرحلة ومتطلباتها ،واكت�صاف
وتنمية امليول والهوايات ال�صخ�صية لدى الك�صافة ،وتقوية العالقات الثقافية
واالجتماعية وال�صلوك القومي مع اجلماعة.
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مب�ساركة  ٢٥م�رصفا وم�رصفة من حمافظات ال�سلطنة التعليمية

دورة م�ستجدات العمل الك�سفي والإر�سادي تخرج بروؤية وا�سحة لعمل اإ�رصايف متطور
نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اأعمال الدورة التخ�ص�صية
مل�صتجدات العمل الك�صفي واالإر�صادي التي انطلقت يف � ٢٣صبتمرب ٢٠١٨م
مب�صاركة  ٢٥م�صرفا وم�صرفة من خمتلف حمافظات ال�صلطنة التعليمية ،حيث
اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية خلفان بن حممد الغيثي مدير عام ال�صوؤون
االإدارية بوزارة الرتبية والتعليم وبح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل
الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ومديري العموم
امل�صاعدين ومديري الدوائر وم�صاعديهم وذلك بفندق جلوري باور.
وعن الدورة وما حققته من اأهداف قال عبداهلل بن �صامل بن را�صد الفار�صي
م�صرف ك�صفي من مفو�صية الظاهره :احلمد هلل الدورة ناجحة من حيث
التنظيم والتوقيت ،حيث اأنها تزامنة مع بداية العام الدرا�صي ،وهذا بدوره اأ�صهم
يف تنمية املعارف واملهارات مل�صريف وم�صرفات الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي بكل
ماهو جديد يف العمل الك�صفي واالإر�صادي من اأجل القيام بالدور يف دعم قادة
وقائدات الوحدات الك�صفية واالإر�صادية يف امليدان .
واأ�صاف  :ا�صتفدت كثري ًا من امل�صاركة يف هذه الدورة وتعرفت على العديد
من املهارات التي ت�صاعد يف االإ�صراف الك�صفي واالإر�صادي ،مثل تطبيقات
لنموذج جوجل فورم ،وتنظيم واإدارة الزيارات االإ�صرافية وت�صنيفها ،واأي�صا
مهارة اإدارة االأن�صطة الك�صفية واالإر�صادية وامل�صتجدات يف ال�صجالت اخلا�صة
بالوحدات الك�صفية واالإر�صادية وغريها من املهارات ،موؤكد ًا اإن اإقامة مثل هذه
الدورات ت�صاهم يف م�صاعدتنا على اأداء مهمة االإ�صراف الك�صفي واالإر�صادي
يف املدار�ص وتقدمي الدعم لقادة وقائدات الوحدات الك�صفية واالإر�صادية،
وم�صاعدتهم على قيادة وتفعيل الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي يف املدار�ص .
و�صارك م�صعود بن �صحي بن م�صعود احل�صرمي م�صرف ك�صفي مبحافظة
جنوب الباطنة الراأي بالقول :تاأتي اأهمية هذه الدورة يف تنمية معارف
ومهارات واجتاهات امل�صرفني وامل�صرفات وذلك لدعم قادة الوحدات الك�صفية
واالإر�صادية  ،وي�صيف  :ا�صتفدت من هذه الدورة من خالل اإطالعي على دور
احلركة الك�صفية واالإر�صادية وتطبيق روؤية ٢٠٤٠م وتنظيم االأن�صطة الك�صفية
واالإر�صادية واإدارتها والتطبيقات العملية للزيارات االإ�صرافية ،وتنظيم
املخيمات الك�صفية واالإر�صادية واإدارتها .
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واأ�صاف :بعد ختام هذه الدورة نتطلع اىل النهو�ص بالعمل الك�صفي
واالإر�صادي على امل�صتوى القيادي واالإ�صرايف والعمل يف امليدان باالأ�ص�ص
واملناهج الك�صفية واالإر�صادية والتقاليد الك�صفية .

واأو�صحت  :الدورة حققت العديد من التطلعات للعمل يف امليدان الك�صفي
واالإر�صادي مثل :القدرة على مواكبة التطورات يف بيئة العمل ،واكت�صاب
اأ�صاليب متنوعة للتجديد والتطوير وجتويد طرق واأ�صاليب اإدارة االأن�صطة
والربامج واخلطط امل�صتقبلية للوحدات الك�صفية واالإر�صادية واأ�صاليب
جذب وحتفيز لقادة وقائدات هذا الن�صاط ،والتخطيط والتوثيق للزيارات
امليدانية باأنواعها املختلفة ،وهنا نوجه ال�صكر للمديرية العامة للك�صافة
واملر�صدات على جهودها املبذولة يف اإقامة هذه الدورة واإعدادها ،و�صعيها
الدائم لتطوير العمل الك�صفي واالإر�صادي وجتويدها ،وتدريب امل�صرفني
وامل�صرفات على ما هو جديد يف هذا العمل.

وقالت فوزية بنت ثاين اخل�صورية م�صرفة مر�صدات مفو�صية جنوب
الباطنة :الدورة جاءت حمفزة ومعززة للم�صاركني فقد اأ�صافت لدينا
العديد من اخلربات واملهارات واملعلومات القيمة النظرية والعملية منها،
والتي تدعو اإىل التطوير الذاتي للم�صرف يف اأداء مهام عملة من خالل
النقا�ص الهادف والتخطيط والتوا�صل والقدرة على جتديد وتطوير اأ�صاليب
العمل الك�صفي واالإر�صادي ،م�صيفة اأن مو�صوعات برنامج دورة م�صتجدات
العمل الك�صفي واالإر�صادي تعك�ص واقع ميدان عمل امل�صرف لذلك تكت�صب واأكدت �صريفة بنت عبدالرب اليافعية م�صرفة مر�صدات من حمافظة
اأهمية كبرية للجميع.
ظفار اأن الدورة مبو�صوعاتها املختلفة تعترب من �صرورات العمل االإ�صرايف
للوقوف على امل�صتجدات وتبادل االآراء واخلربات بني امل�صاركني للعمل على
واأ�صافت :الدورة ت�صمنت عدد ًا من املحاور املهمة فقد تعرفنا على دور
التطوير والتجديد ،م�صيفة اأن الدورة اأك�صبتها العديد من املهارات وخا�صة
احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف تطبيق روؤية عمان ٢٠٤٠م ،وتو�صيح دور
فيما يتعلق باجلانب التقني الذي ي�صاعد على تن�صيط املعلومات ال�صابقة
امل�صرف يف امل�صاركة يف ن�صر وتوعية الفتية والفتيات والقادة والقائدات اإىل
وربطها مب�صتجدات العمل ،مما �صاعد على نقل االثر للميدان ،كما اأن هذه
العمل باجتاهات م�صتقبلية لبناء وخدمة هذا الوطن ،وكذلك اال�صتفادة
امللتقيات والدورات لها اأكرب االأثر يف تطوير العمل الك�صفي واالإر�صادي،
من تطبيق برنامج  Google formsوكيفية ا�صتخدامه يف عمل
مما ي�صهم يف دفع عجلة التنمية امل�صتدامة يف جميع جوانبها ،وتعترب من
مناذج ا�صتبانات اأو اختبارات وحتليل البيانات املهمة للعمل الك�صفي
�صرورات تاأهيل امل�صرفني وامل�صرفات يف الن�صاط الك�صفي واالإر�صادي على
واالإر�صادي ،وتطويع هذا التطبيق لتطوير اأ�صاليب االإ�صراف والتدريب على
وجه اخل�صو�ص واالإ�صراف الرتبوي بوجه عام .
م�صتوى الوحدات الك�صفية واالإر�صادية وتطوير وحت�صني اأداء وجودة العمل،
كما تعرفنا من خالل اجلل�صات على االحتياج التدريبي وما هي م�صادره وقالت تهاين بنت حمود امل�صكرية م�صرفة مر�صدات من حمافظة �صمال
وماذا يق�صد بالتدريب وفوائد التدريب لنا كم�صرفني ،كما مت التطرق اإىل ال�صرقية :الدورة �صلطت ال�صوء على امل�صتجدات احلديثة لالإ�صراف
املهام التي ينبغي الرتكيز عليها عند اإعداد اأي ن�صاط �صواء قبل التدريب اأو الك�صفي واالإر�صادي ،كما �صاعدت على نقل االآراء واالأفكار بني م�صريف
اأثناء التدريب اأو بعد التدريب ،وا�صتكملت اجلل�صات باإعداد منوذج لربنامج وم�صرفات املحافظات التعليمية  ،مو�صحة اأن الدورة اكملت احتياجات
التدريب على �صارات اخلدمة العامة من خالل املجموعات مما اأتاح فر�صة ترقي امل�صرفات حيث واكبت التغريات التي ت�صعى املديرية العامة للك�صافة
تبادل املعلومات واخلربات بني اأع�صاء املجموعات والنقا�ص الهادف حول واملر�صدات اإىل تفعيل اآليات العمل بها .
اأهم نقاط اإعداد برنامج التدريب .
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�سارك فيها  ٣0من قادة الك�سافة واملر�سدات مبحافظات ال�سلطنة

مديرية الك�سافة تنظم دورة ت�سميم واإعداد احلقائب التدريبية للقيادات الك�سفية والإر�سادية
و�سط تفاعل كبري

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات اأعمال دورة ت�صميم واإعداد
احلقائب التدريبية للقيادات الك�صفية واالإر�صادية بالتعاون مع املديرية
العامة لتنمية املوارد الب�صرية ومعهد م�صار النجاح للتدريب ،ت�صمنت
جل�صات نظرية وعملية بداأت يف  ٢٨من اأكتوبر ٢٠١٨م وا�صتمرت ملدة خم�صة
اأيام مب�صاركة  ٣٠متدرب ًا ومتدربة من خمتلف حمافظات ال�صلطنة ،حيث
اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية الدكتور بدر بن حمود بن را�صد اخلرو�صي
مدير عام املديرية العامة لتنمية املوارد الب�صرية وبح�صور الدكتور
وقالت �صلوى بنت ربيع اليافعية م�صرفة مر�صدات بتعليمية ظفار :تعترب
يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة
الدورة اإحدى املحاور االإدارية والفنية للقيادات االإ�صرافية يف �صقل مهاراتهم
واملر�صدات ومديري العموم امل�صاعدين ومديري الدوائر وم�صاعديهم،
وقدراتهم يف املجاالت التدريبية ،بهدف التطوير والنماء واك�صابهم
وذلك بفندق �صفري بالزا باخلوير.
اخلطوات العلمية التخ�ص�صية يف اإعداد وت�صميم احلقائب التدريبية
وملعرفة انطباعات امل�صاركني وامل�صرفني على الدورة كانت اللقاءات التالية :لال�صتفادة منها يف جمال االإ�صراف والتدريب الك�صفي واالإر�صادي؛ لتكون
قال يا�صر بن حممد البلو�صي رئي�ص ق�صم تنمية القيادات الك�صفية  :اإن دورة مرجع ًا تعليمي ًا وتدريبي ًا متخ�ص�ص يف العملية التدريبية للقيادات الك�صفية
احلقائب التدريبة من الدورات املهمة يف املجال التدريبي والذي يعترب من و االإر�صادية يف امليادين.
اأهم اجلوانب التى يعتمد عليها ق�صم تنمية القيادات اعتماد ًا كبري ًا من
و�صارك عبدالرحمن بن جوهر الغيالين م�صرف ك�صفي مبحافظة
خالل دورات التاأهيل القيادي لقادة وقائدات الوحدات الك�صفية واالإر�صادية
الربميي زمالءه الراأي بالقول :جاء تنظيم الدورة يف وقت مهم لتنظيم
و قادة وقائدات ع�صائر اجلوالة واجلواالت لتاأهيل القيادات باملعارف
وتقدمي العمل ب�صكل منظم من خالل اإعداد احلقائب التدريبية ،حيث
واملهارات من خالل اجلل�صات التدريبية اخلا�صة بكل دورة ،و تعترب هذه
تناولت الدورة الكثري من املو�صوعات يف اإعداد و ت�صميم احلقائب وفق
الدورة منطلق ًا جيد ًا الإعداد حقائب تدريبية لكل دورة تاأهيلية يف كل مرحلة
منهج علمي مقنن ،كما مت التدريب على كيفية ت�صميم و اإعداد احلقائب
من مراحل التاأهيل القيادي.
التدريبية عمليا وعر�صها يف جل�صة تدريبية ،وال �صك يف اإن هذه الدورة
و قال القائد حمد بن مطر القم�صوعي م�صرف ك�صفي مبحافظة اأ�صافت لدينا الكثري من املعلومات واملهارات العملية لكيفية اإعداد وت�صميم
الداخلية :احلمد هلل الدورة كانت رائعة من حيث الزمان واملكان وحمتوى احلقائب التدريبية من التدريب العملي الإعدادها و تقدميها.
الدورة واإعداد وت�صميم احلقائب التدريبية ،ومو�صوعات احلقيبة
وقالت منى بنت خمي�ص القرنية قائدة وحدة اإر�صادية مبحافظة �صمال
التدريبية كانت متنوعة ومتدرجة ح�صب منهج علمي منظم ،جعل املتدرب
الباطنة :الدورة لبت احتياجاتنا يف كيفية اإعداد احلقائب التدريبية وفق
ي�صتفيد منها يف كيفية ت�صميم احلقائب يف جماالت متنوعة تخ�ص العمل
ت�صل�صل علمي منطقي ،وتعترب هذه الدورة اأول مرحلة لعمل حقائب تدريبية
الك�صفي  ،م�صيفا اأن الدورة ا�صتملت على جمموعة من املعارف واملهارات
ناجحة ومفيدة ،فقد تبني لنا روؤية وا�صحة لكيفية اإعداد احلقائب ،واأوجه
لتحقيق اأهداف خا�صة وعامة حيث متكنا من خالل الدورة التعرف على
�صكري للمديرية العامة للك�صافة واملر�صدات التي ت�صعى دائما لتاأهيل القادة
االأهداف من التدريب �صواء ( عادية  ،حلل امل�صكالت  ،ابتكاريه ) ،وكذلك
والقائدات على كافة نواحي التدريبية.
تطرقت الدورة اإىل كيفية حتليل احتياج املن�صاأة واآلية التقييم واإرجاع االأثر،
والتعريف باحلقيبة التدريبية واأنواعها من حيث اال�صتخدام (للمدرب
واملتدرب واحلقيبة ال�صاملة) ،وكذلك من حيث الت�صميم (متكاملة،
اإلكرتونية ،ذاتية مربجمة ،متعددة البدائل) ،ومن حيث املحتوى (اأحادية
ومتعددة الوحدات) واأخري ًا من حيث االأن�صطة التدريبية (خا�صة ومتنوعة)،
كما تطرقت الدورة كذلك اإىل مكونات احلقيبة التدريبية الفعالة واأق�صامها
اخلم�صة (املفتاح -خطة املادة -املادة العلمية -التقييم -املراجعة) ،و يف
اخلتام مت الك�صف عن معايري اجلودة للحقيبة التدريبية .

74

احل�صاد الك�صفي

وقال خلفان بن �صليم املجيزي م�صرف الك�صافة مبحافظة الداخلية:
ا�صتهدفت الدورة تنفيذ احلقائب التدريبية التي تعني وت�صاعد
املدرب على كيفية التدريب با�صتخدام احلقائب التدريبية،
مو�صح ًا اأن تنظيم الدورة كان متميز ًا من حيث توافر االأدوات
املعينة للتدريب ،وكذلك متكن املدرب و كفاءته يف اإدارة اجلل�صات
التدريبية ،وكانت ا�صتفادتي كبرية ،حيث تعرفت على الكثري من
املعارف واملهارات ،ومنها اأن احلقيبة التدريبية مق�صمة اإىل وحدة
تدريبيه والوحدة مق�صمة اإىل جل�صات تدريبية.

الال�سلكية
باملخيم العاملي لالت�سالت
وحدات �سمال ال�رصقية تختتم امل�ساركة
ّ
ّ
�صاركت الوحدات الك�صفية واالإر�صادية مبحافظة �صمال ال�صرقية يف اأ�صخم
حدثني عامليني لالت�صاالت عرب �صبكات الراديو الهوائية وال�صبكة العاملية
لالإنرتنت وحتديدا يف فعاليات املخيم الك�صفي العاملي الـ ٦١على الهواء
لهواة االت�صاالت الال�صلكية ،واملخيم الك�صفي العاملي الــ ٢٢على �صبكة
االنرتنت وذلك بجامعة ال�صرقية مع باقي الوحدات الك�صفية بال�صلطنة مع
حوايل مليون ون�صف ك�صاف ومر�صدة حول العامل يف جتربة مثرية تعك�ص
مدى اإتقان ك�صافينا ومر�صداتنا لتقنيات االت�صال الال�صلكي واالإنرتنت،
وقد حققت حمافظة �صمال ال�صرقية خالل العام املا�صي املركز الثاين على
م�صتوى املحافظات.
املخيمان يهدفان اإىل تنمية اأوا�صر ال�صداقة بني الك�صافة واملر�صدات يف
العامل ،وتنمية هواياتهم يف جمال تكنولوجيا االت�صاالت ،واإتاحة الفر�صة
لهم لتبادل اخلربات ،والتجارب يف املجال الك�صفي واالإر�صادي ،ب�صكل
ي�صمح للجميع القيام بذلك دون اأي انتقال اأو تكاليف .كما اأ ّنهما فر�صة
لتاأكيد قيم التعاي�ص ال�صلمي والتفاهم والت�صامح بني �صباب العامل وتاأهيل
نخبة من القادة والقائدات والك�صافة واملر�صدات يف كل حمافظات ال�صلطنة
الإتقان و�صائل وتقنيات االت�صال الال�صلكي واالإنرتنت.
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ك�سافة ال�سلطنة تنظم الدورة العربية مل�سوؤويل التدريب مبخيم ال�سلطان قابو�س الك�سفي بامللدة
امل�ساركون يف الدورة يوؤكدون على اأهميتها يف تعزيز التدريب وايجاد مراكز �سديقة للبيئة

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بالتعاون مع االأمانة العامة للمنظمة
الك�صفية العربية خالل الفرتة من  ٢١ - ١٥نوفمرب  ٢٠١٨م اأعمال الدورة
الك�صفية العربية لتاأهيل م�صريف وقادة وم�صوؤويل مراكز التدريب واملخيمات
الك�صفية حيث اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية املكرم نا�صر بن �صعيد الهدابي
ع�صو جمل�ص الدولة بح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي
مدير عام املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وامل�صاركني البالغ عددهم ٥٠
قائد ًا ك�صفي ًا من  ١٠دولة عربية وهي ( قطر وم�صر وال�صودان ولبنان وليبيا
واليمن وفل�صطني واالإمارات وال�صعودية واالأردن) اإىل جانب الدار�صني من
حمافظات ال�صلطنة ،وذلك مبخيم ال�صلطان قابو�ص الك�صفي بامللدة.
تاريخ خالد
واأ�صاد رفعت حممد ال�صباعي مدير اإدارة التدريب باملنظمة الك�صفية العربية
بالزيارات التي نظمتها املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات لوالية نزوى
مبحافظة الداخلية ودار االأوبرا ال�صلطانية وقال :اإن الزيارة اأتاحت جلميع
امل�صاركني من الدول العربية الفر�صة للتعرف على جانب من تاريخ عمان
ال�صارب بجذوره اأعماق التاريخ االإن�صاين اخلالد ،والتعرف على عدد من
املواقع ال�صياحية اجلميلة ،حيث زرنا قلعة نزوى و�صوقها ال�صعبي ،وعدد من
املواقع الرتاثية والثقافية وال�صياحية ومنها :فلجي دار�ص بنزوى واخلطمني
بنيابة بركة املوز ،وجامع ال�صلطان قابو�ص بنزوى الذي يعد حتفة معمارية
ا�صالمية جميلة ،كما زرنا دار االأوبرا ال�صلطانية اإحدى اأهم املعامل الثقافية
البارزة يف ال�صلطنة ،ويف ختام كلمته توجه بال�صكر والتقدير للمديرية العامة
للك�صافة واملر�صدات على تنظيم هذه الدورة واإدارتها ،وعلى اإعفاء امل�صاركني
من ر�صوم االإ�صرتاك.
دورة ناجحة
وحول الدورة قال خالد الهادي كحلول من ليبياء بداية �صعداء بزيارة ال�صلطنة
العزيزة يف هذه االأيام املباركة التي حتتفل فيها بالعيد الوطني الـ  ٤٨املجيد،
ون�صكر املديرية العامة لل�صكافة واملر�صدات على ح�صن اال�صتقبال وكرم
ال�صيافة ،يف هذا البلد الطيب باأهله الذي يتمتع باالأمن واالأمان ،م�صيف ًا اأن
الدورة ناجحة والتنظيم كان جيد ًا جد ًا واال�صتفادة من الدورة كبري ،معرب ًا
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عن تطلعاته لتطوير عمل مراكز التدريب وا�صتحداث هيكل اإداري جديد ومبركز التدريب الرتبوي بوزارة الرتبية والتعليم ،وما ميتلكه من قدرات
وا�صتحداث مركز معلومات على م�صتوى راقٍ واإقامة دورات تدريبية متقدمة تدريبية عالية تواكب التطلعات با�صتخدامات التكنولوجيا احلديثة.
يف جميع املجاالت.
اأم�سية وطنية
وقال و�صاح حممد نعمان من اليمن  :عمان بلد اخلري والنماء وال�صالم وما
ونظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات يوم  ١٨من نوفمرب املجيد
مل�صناه من حفاوة اال�صتقبال وح�صن ال�صيافة والرتحيب جعلنا ن�صعر اأننا
مب�صاركة الوفود الك�صفية العربية اأم�صية وطنية اأحتفاال بالعيد الوطني
نعي�ص يف بلدنا وبني اأخواننا ،مو�صح ًا اأن الدورة جيدة وت�صمنت برامج
الـ ٤٨املجيد بح�صور رفعت حممد ال�صباعي مدير اإدارة التدريب باملنظمة
وتطبيقات يف كافة املجاالت ،اك�صبت امل�صاركني املعارف واملعلومات الهادفة
الك�صفية العربية وحممد بن عبداهلل الهنائي املدير العام امل�صاعد للك�صافة.
التي �صتنعك�ص ايجابا على امل�صاركني بنقل ما تعلموه اىل بلدانهم.
عدد من الق�صائد ال�صعرية �صدح بها عبدالعزيز
ت�صمن احلفل اإلقاء ٍ
وقال حمد يو�صف العمري من قطر :اإن اأهل ال�صلطنة اأهل حفاوة وكرم
الهدابي املدير امل�صاعد للك�صافة واأفلح الزكواين ج�صدت حب الوطن
وترحيب وبلد القالع واالأفالج وموطن اللبان وهي بلده الثانية ،م�صيف ًا اأن
والقائد متغنية باأجماد عمان التاريخية وبحا�صرها امل�صرق مبنجزات
الدورة من اأف�صل الدورات املتخ�ص�صة تنظيم ًا ومعرفة وا�صتفادة ،فكانت
النه�صة املباركة كما مت تقدمي عدد من الفنون ال�صعبية العمانية ،وم�صابقة
بيئة خ�صبة لتبادل اخلربات يف جمال املراكز التدريبية الك�صفية ،واتاحت
ثقافية ( اأ�صئلة عن االأماكن العمانية وم�صمياتها) .
الفر�صة لالطالع على اأحدث ما تو�صل له العامل يف جمال مراكز التدريب.
وخالل احلفل مت تبادل الهدايا والدروع التذكارية بني الوفود الك�صفية
وقال اأحمد عيد �صرحان من دولة فل�صطني :ال�صلطنة بلد جميل واأهله
العربية امل�صاركة.
متعاونون ولهم منا كل احلب واالحرتام والتقدير والدورة ممتازة
واملو�صوعات التي طرحت لها قيمة واملحا�صرون رائعون ،م�صري ًا اإىل اأهمية
الدورة يف تعزيز مراكز التدريب والعمل وفق اأ�ص�ص م�صرتكة وا�صحة يف
اإدارة املراكز الك�صفية وتنمية قدرات ومهارات م�صوؤويل املراكز واملخيمات
الك�صفية ومعرفة املهام واالأدوار ملديري وروؤ�صاء االأق�صام يف مراكز التدريب
واالإملام اجليد باملهارات االإدارية مل�صوؤويل املراكز الك�صفية.
واأكد علي حممد �صرف من جمهورية م�صر العربية حول انطباعه على
اأهمية مراكز التدريب ،م�صيد ًا بربنامج الدورة وما ت�صمنه من اأوراق عمل،
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مب�ساركة  4٣0ك�سافا وقائدا من ال�سلطنة وال�سعودية والبحرين والكويت وتون�س
فعاليات املخيم الك�سفي ال�سيفي ملرحلة الك�ساف املتقدم ت�سجل تفاع ً
ال كبري ًا

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات فعاليات املخيم الك�صفي
ال�صيفي ملرحلة الك�صاف املتقدم الذي اأقيم خالل الفرتة من  ٢٦وحتى ٣٠
يوليو ٢٠١٨م حتت �صعار (الك�صفية ..جتديد والإبداع) ،حيث اأقيم حفل
اخلتام حتت رعاية �صعادة ال�صيخ �صامل بن عوفيت ال�صنفري رئي�ص بلدية
ظفار وبح�صور الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام
املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وال�صيخ الوليد بن �صعيد الهنائي مدير
عام املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة ظفار وعدد من امل�صوؤولني
اإىل جانب  ٤٣٠ك�صاف ًا وقائدا م�صاركا ميثلون ك�صافة ال�صلطنة وال�صعودية
والكويت والبحرين وتون�ص وذلك على اأر�ص مهرجان �صاللة ال�صياحي.
واأكد اأحمد بن عبداهلل الهميمي قائد عام املخيم يف كلمة اخلتام على
جناح املخيم يف حتقيق اأهدافه فقال :اإن املخيمات الك�صفية توجه الطاقات
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احليوية للفتية وال�صباب وجهة بناءة من العمل واحلركة االيجابية املنتجة
لالإ�صهام يف تنمية قدراتهم العقلية واالإجتماعية والروحية والبدنية
والفكرية والنف�صية ،وتعمل على تن�صئة الفتية على احرتام النظام واأ�صاليبه
واحرتام الوقت وتقديره لي�صبح �صلوك ًا عام ًا يف حياتهم ،،ولقد �صعينا ومن
خالل الربنامج املعد اإىل اإتاحة الفر�صة للفتية امل�صاركني لـممار�صة اأن�صطة
حياة اخلالء التي تك�صبهم القدرة على االبتكار واالإبداع واالعتماد على
النف�ص ،والتعلم يف جو من احلرية واالنطالق بعيد ًا عن املناخ التقليدي،
وامل�صاهدة والبحث والتاأمل يف خربات ال ميكن توفرها يف بيئات التعلم
املعتادة ،واكت�صاب جمموعة من املهارات التقنية التي ت�صهم يف تنمية
االجتاهات لدى الك�صافة ،وتنمية دوافع الفتية للقيام بدور فاعل حلماية
البيئة ،والتعرف على املعامل ال�صياحية واالإجنازات احل�صارية يف حمافظة
ظفار.

احل�صاد الك�صفي

برامج قيمة
واأ�صاد اأحمد بوعزيز من ك�صافة تون�ص بتنوع برامج واأن�صطة املخيم فقال:
املخيم مكان ناجح نظر ًا ملا ت�صمنه من برامج قيمة واأن�صطة وفعاليات
هادفة ا�صتفدنا منها كثري ًا من حيث كيفية التخطيط والتنفيذ ملثل هذه
املخميات التي جتمع العرب على اأر�ص ال�صالم عمان.
واأ�صاف :نود اأن نعرب لكم عن �صعادتنا الغامرة ،ونحن ن�صارك يف املخيم
الك�صفي ال�صيفي ملرحلة الك�صاف املتقدم ،هذا املخيم االأخوي الذي ترك
فينا االأثر الطيب يف تاريخ وذاكرة كل واحد منا ،م�صتمتعني فيه بتنوع
الربامج وتبادل اخلربات واالأجمل هو بناء ال�صداقات بيننا كك�صافة،
م�صيفا اأن �صعار الك�صافة كن م�صتعد ًا ،واالأفق الوا�صع ر�صالة مرحلة الك�صاف
املتقدم ،لذا دعونا نعود اإىل ديارنا والعزم ميالأنا باأن ننقل ما تعلمناه اإىل
الك�صافة يف فرقنا واأن نطور من اأنف�صنا يف املهارات والقدرات وفق وعد
وقانون الك�صافة.
وخاطب قادة الك�صافة بالقول :لقد �صخرمت الوقت واجلهد لنا ،ونحن �صنوقد
الهمم فمن طلب العال �صمر ال�صواعد وبذل الطاقات ف�صكر ًا لكل ما اأعطيتم،
وال�صكر لك�صافة عمان على حفاوة اللقاء وروعة التنظيم وعلى هذه االأيام
الرائعة يف الطبيعة اخلالبة ،اإىل لقاء جديد يف جتمع ك�صفي �صعيد.
مرة ا�صارك يف خميم ك�صفي يف ال�صلطنة ،ومل اأتوقع اأن اأرى بعيني حجم
ا�صتثمار
اال�صتعداد ومل اتوقع عدد القادة املوجودين يف املخيم فكان اال�صتعداد رائع
واأكد �صعادة ال�صيخ �صامل بن عوفيت ال�صنفري رئي�ص بلدية ظفار عقب حفل والربنامج مميز نفذه اكفاء عملوا على جناح فعاليات املخيم.
اخلتام على اأهمية هذه املخيمات يف تعزيز قدرات ال�صباب و�صقل مهاراتهم
وقال  :املخيمات فر�صة ال�صتثمار وقت فراغ ال�صباب مبا يفيدهم ويرثي واأ�صاف باأن امل�صاركة يف مثل هذ املخيمات تعد فر�صة لتبادل اخلربات
قدراتهم ومهاراتهم ،كما اإنها بيئة للتعارف وتعزيز ال�صداقات وخدمة وخا�صة للك�صاف الذي متنحه املخيمات الكثري من املهارات القيادية ومنها
اإدارة الوقت و�صقل ال�صخ�صية مبختلف املهارات ،كما اأن املخيم مكان جيد
البيئة واملجتمع.
ملمار�صة التقاليد الك�صفية ،وما �صاهدناه من تنظيم واإدارة املخيم دليل
واأ�صاف باأن م�صاركة الدول اخلليجية والعربية يف املخيم م�صاركة مهمة وا�صح يوؤكد اأن ال�صلطنة ما�صية يف تطوير احلركة الك�صفية واالإر�صادية
ومتثل قيمة م�صافة وفر�صة للتعرف على حمافظة ظفار تاريخا وطبيعة مبختلف مراحلها العمرية فبوركت تلك اجلهود واإىل االأمام دائما باإذن اهلل.
خالبة ومنجزات تنموية ،ومثل هذه امل�صاركات اخلليجية والعربية لها وقع
جتديد واإبداع
خا�ص يف قلوبنا متمنني للجميع التوفيق والنجاح.
وقال علي عبدالعزيز العلي رئي�ص الوفد الك�صفي ال�صعودي :تاأتي م�صاركة
تبادل اخلربات
الوفد يف املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة الك�صاف املتقدم ب�صلطنة عمان
وحول م�صاركة وفد ك�صافة دولة الكويت يف املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة ال�صقيقة مبحافظة ظفار حتت �صعار (الك�صفية جتديد واإبداع) وهي فر�صة
الك�صاف املتقدم ب�صهل جبل اآ�صور قال القائد بدر احل�صني البلو�صي� :صعيد كبرية مل�صاركة اأبناءنا ك�صافة اخلليج والعرب يف هذه املنا�صبة لتبادل
جد ًا لتواجدي يف اأر�ص اللبان وفرحة عالية تنتابني ،واأنا اليوم �صخ�صيا اأول اخلربات واكت�صاب ال�صداقات وتوطيد العالقات من خالل الربامج املتنوعة
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الهادفة ،كما تعترب امل�صاركة يف املخيم فر�صة كبرية للتعرف على اأبرز
املعامل ال�صياحية واالأثرية مبحافظة ظفار واال�صتمتاع باالأجواء اخلالبة
خالل فرتة اخلريف ،وهنا ي�صرين اأن اأتقدم بوافر ال�صكر والتقدير
لالأعزاء قادة الك�صافة بال�صلطنة على االإعداد اجليد واملنظم لفعاليات
برامج املخيم املنوعة والهادفة التي تك�صب الك�صافة مزيد ًا من املعارف
واملهارات وكذلك اأتقدم للجميع بجزيل ال�صكر على ح�صن اال�صتقبال
وكرم ال�صيافة .
اأجواء طبيعية
وقال القائد الك�صفي علي الزيد مرهون رئي�ص وفد ك�صافة مملكة
البحرين :اإن م�صاركة الوفد يف املخيمات ال�صيفية يف �صلطنة عمان تعترب
الرابعة ونحر�ص دائم ًا يف كل �صيف على امل�صاركة يف مثل هذه املخيمات
للفائدة التي يجنيها اأع�صاء الوفد والك�صافة ب�صبب متيز الربامج
واالأجواء الطبيعية الباردة املخ�صرة يف �صاللة حيث اأن كل الربامج التي
قدمت للك�صفية دائما مفيدة وهذا العام الحظنا متيز الربامج من حيث
التجديد واالبداع واالختالف عن �صابقاتها من الربامج ،واإن �صاء اهلل
�صوف ي�صتفيد منها جميع الك�صافة ؛ ويف اخلتام اأقدم �صكري وامتناين
الكبري اإىل �صلطنة عمان على الت�صهيالت وكرم ال�صيافة والدعم الذي
يح�صل عليه وفد مملكة البحرين �صنويا لدعوته للم�صاركة يف خميمات
ال�صلطنة ،كما نتقدم بال�صكر اجلزيل اإىل اإدارة الك�صافة وجميع القادة ا�ستفادة كبرية
العاملني يف هذا املخيم ونتمنى اأن يبادلونا الزيارة وامل�صاركة معنا يف
وقال الك�صاف �صالح بن عبداهلل القحطاين من وفد اململكة العربية ال�صعودية:
خميمات مملكة البحرين.
اال�صتفادة من املخيم كبرية جد ًا بف�صل الربامج املتنوعة التي اأثرت معارفنا
تطور ملمو�س
واأك�صبتنا خربات عديدة كما وفر لنا املخيم فر�ص ًا الكت�صاب عالقات �صداقة مع
امل�صاركني يف املخيم من وفود دول اخلليج العربية وكذلك بع�ص الدول العربية،
وقال يعقوب العا�صمي من جلنة الربامج :احلمد هلل املخيمات ال�صيفية
م�صيفا اإن للمخيمات ال�صيفية اأهداف ًا عديدة منها :اإبراز املواهب املجيدة من
التي تنظمها ك�صافة ومر�صدات عمان اأ�صبحت حمل تقدير واحرتام على
امل�صاركني ،وتنمية مهاراتهم ،وا�صتغالل طاقاتهم ،واأوقات فراغهم ب�صورة
امل�صتوى اخلليجي والعربي والعاملي ،وال�صلطنة متد يدها لكل ك�صافة
جيدة تعود بالنفع لهم وملجتمعهم .
العامل للح�صور اإىل اأر�ص ال�صلطنة بالد ال�صالم م�صيف ًا اإن الك�صافة
يف عمان تتطور ب�صكل وا�صح وملمو�ص بغ�ص النظرعن التحديات اإال اأن�سطة متنوعة
اأنها وبف�صل القائمني عليها من القادة وامل�صوؤولني اأ�صبحت وهلل احلمد
مدعاة للفخر واالعتزاز م�صتقطبة الكثري من االع�صاء والقادة كما وت�صمن برنامج املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة الك�صاف املتقدم عدد ًا من
اأن خميماتها ي�صهد عليها القا�صي والداين بقوتها واأهميتها من حيث االأن�صطة النوعية ومنها :االأن�صطة الوطنية والثقافية والعلمية والريا�صية
واالأعمال البيئية والتطوعية ،كما ت�صمن املخيم مهرجان الريا�صة الذي
براجمها املتميزة والتنظيم الناجح.
اأقيم يف جممع ال�صلطان قابو�ص ال�صبابي للثقافة والرتفيه ب�صاللة ،اإىل جانب
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تنفيذ اأن�صطة متنوعة وحفالت �صمر وتنفيذ ملتقى املواهب الك�صفية والذي اجلهات وهي جمعية بهجة االأيتام وجمعية املراأة العمانية والهيئة العمانية
ت�صمن حلقات عمل تدريبية يف املهارات احلرفية واملهنية  ،والرحلة اخللوية الأعمال اخلريية وجمعية اأ�صدقاء امل�صنني والتوعية املرورية بالتعاون مع
واأن�صطة اإبداعية متنوعة اإىل جانب تنفيذ حلقة عمل تدريبية ال�صتخدام �صرطة عمان ال�صلطانية واملر�صد ال�صياحي.
اأجهزة االت�صال الال�صلكي ،كما اأقيم حفل اليوم الوطني الذي عر�ص فيه
وهدف املخيم يف مرحلة الك�صافة املتقدم اإىل توطيد اأوا�صر ال�صداقة
الك�صافة عددا من الفنون واالألعاب ال�صعبية التي تتميز بها ال�صلطنة اإىل
والتعارف بني �صباب دول جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية وتون�ص،
جانب ارتداء الزي العماين وتقدمي بع�ص االأكالت العمانية واإقامة معر�ص
وتبادل اخلربات بني القيادات امل�صاركة وال�صباب ،واإحداث بع�ص التغيريات
ك�صفي الأن�صطة ك�صافة ومر�صدات عمان وبع�ص اال�صدارات الك�صفية اإىل
االيجابية يف �صلوك واجتاهات الفتية لي�صبحوا عنا�صر فاعلة وقدوة
جانب وركن خا�ص بالنادي الال�صكي للمديرية العامة الك�صافة واملر�صدات
ح�صنة الأقرانهم واأ�صرهم وجمتمعاتهم ،وتن�صئة الفتية على احرتام النظام
ت�صمن االأجهزة امل�صتخدمة يف االت�صاالت الال�صلكية املختلفة ،كما اأقيمت
واأ�صاليبه واحرتام الوقت وتقديره لي�صبح �صلوك ًا عام ًا يف حياتهم ،واإذكاء
جل�صة للتعريف باملخيم الك�صفي العاملي الـ ٢٤الذي ت�صت�صيفه الواليات
روح اخلدمة العامة وحب العمل التطوعي واملحافظة على البيئة بني ال�صباب
املتحدة االأمريكية وكندا واملك�صيك ،واأهم الربامج التي يت�صمنها املخيم
وتعزيز الوعي االجتماعي والبيئي يف املجتمع وخا�صة بني اأقرانهم ال�صباب،
واآليات امل�صاركة والت�صجيل ،كما عر�صت الوفود امل�صاركة جانبا من فنونها
وت�صجيع روح احلوار حول الق�صايا والتحديات التي تواجه ال�صباب ودورهم
ال�صعبية والرتاثية واالأكالت التي تتميز بها بلدانهم ،ويف جمال خدمة
يف التعامل معها.
املجتمع مت تنفيذ عدد من الزيارات وحمالت التوعية بالتعاون مع عدد من
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مديرية الك�سافة تنظم فعاليات خميمي اجلوالت الرابع و 1٩للمر�سدات مبحافظة ظفار

امل�ساركات يوؤكدن على جناح املخيم يف اك�سابهن املعارف واملهارات واخلربات وتعزيز ال�سداقات

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات باملخيم الك�صفي الدائم ب�صهل
جبل اآ�صور مبحافظة ظفار خالل الفرتة من  ٢وحتى  ٨اأغ�صط�ص ٢٠١٨م،
فعاليات املخيم ال�صيفي الـ  ١٩للمر�صدات الذي اأقيم حتت �صعار املخيــم
(اآفاق اأ�صمل ..لعامل اأجمل) وفعاليات املخيم ال�صيفي الرابع ملرحلة
اجلواالت الذي اأقيم حتت �صعار(بالتنمية واالإرادة نحقق الريادة)  ،ويف
ختام املخيمني احتفل على م�صرح كلية العلوم التطبيقية ب�صاللة بختام
املخيمني حتت رعاية ال�صيدة �صناء بنت حمد البو�صعيدية رئي�صة اللجنة
العمانية لريا�صة املراأة م�صت�صارة وزيرة الرتبية والتعليم وبح�صور الدكتور
يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية العامة للك�صافة
واملر�صدات وعدد من امل�صوؤولني.
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وخالل احلفل األقت اآ�صيا بنت ماجد بن عبداهلل اله�صامية قائدة عام
خميم املر�صدات كلمة اأكدت فيها على جناح املخيم يف حتقيق اأهدافه
املر�صومة وقالت :احلمد هلل لقد �صررنا مبا حتقق من اأهداف خمطط
لها يف فعاليات املخيم ال�صيفي التا�صع ع�صر للمر�صدات ،واملخيم الرابع
للجواالت التي احت�صنها املخيم الك�صفي الدائم ب�صهل جبل اآ�صور مبحافظة
ظفار خالل الفرتة من الثاين وحتى الثامن من �صهر اأغ�صط�ص ٢٠١٨م،
الذي نظمته املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات �صمن املخيمات
ال�صيفية للمر�صدات ،بهدف االإ�صهام يف تعزيز قدرات ومهارات ومعارف
املر�صدات ،وتهيئتهن لي�صبحن م�صوؤوالت يف جمتمعاتهن املحلية واالإقليمية
والعاملية ،ومبا يحقق الهدف العام للحركة االإر�صادية.
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واأ�صافت لقد كان لال�صتعداد اجليد والتخطيط امل�صبق لتنفيذ املخيمني
االأثر الطيب يف جناح مثل هذه الفعاليات ،حيث عمدت املديرية يف اإعدادها
امل�صبق لتخطيط براجمها وفق اأهداف وا�صحة تنبثق من روؤيتها ور�صالتها،
مبا انعك�ص وينعك�ص على جودة حركة املر�صدات بال�صلطنة ومواكبتها لكل
م�صتجدات العمل االإر�صادي على امل�صتويات العربية والعاملية.
�صركاء النجاح
واأو�صحت باأن �صر جناح املخيمات كان نتيجة للتعاون القائم واملثمر
مع �صركاء النجاح الذي متثل بالتن�صيق مع املوؤ�ص�صات احلكومية
املهنية واجلهات املجتمعية واملوؤ�ص�صات ذات العالقة التي �صاركت يف تنفيذ
برامج واأن�صطة املخيم ،حيث عملت تلك اجلهات م�صكورة معنا �صواء يف
تنفيذ عدد من احللقات التدريبية اأو االهتمام بالنواحي ال�صحية وخدمة
البيئة واملجتمع ،ويف ختام كلمتها توجهت بال�صكر والتقدير لراعية احلفل
وجلميع من �صاهم يف اجناح فعاليات املخيمني منذ حلظة التخطيط
واالإعداد لرباجمه وحتى ختام فعالياته.
اأن�سطة خميم اجلوالت
وت�صمن خميم اجلواالت عددا من االأن�صطة والربامج كما قامت اجلواالت
يف اإطار االأعمال التطوعية خلدمة البيئة واملجتمع بزراعة عدد من االأ�صجار
بالتعاون مع املديرية العامة للبيئة وال�صوؤون املناخية ،وحلقة تدريبية حول وقدمت اجلوالة هدى احل�صرمية حلقة حول (اأ�صا�صيات الت�صوير ال�صوئي)
ا�صتزراع اأ�صجار القرم ،وجل�صات حوارية مع االإدارة العامة للمرور ب�صاللة تطرقت يف حديثها عن اأ�صا�صيات الت�صوير ون�صاأت الت�صوير واأنواع
الكامريات ومكوناتها ،ومراحل التقاط ال�صور ،تخلل الور�صة تطبيق عملي
وعدد من االأعمال التطوعية االأخرى.
للت�صوير ،وقدمت اجلوالة �صهى ال�صوافية حلقة تدريبية حول (املكرميات)
تطوع
تطرقت فيها اإىل �صرح اأنواع احلبال امل�صتعلة ،وطريقة اال�صتفادة منها يف
ونفذت باملخيم كذلك حلقة التطريز اليدوي قدمتها اجلوالة نادية ال�صكيلية التزيني.
وحلقة عن التطريز اليدوي تخللتها تطبيق عملي يف كيفية التطريز اليدوي،
وقدمت اجلوالة خديجة اليعقوبية حلقة بعنوان الديكوباج تطرقت فيها اإىل
تعريف معنى الديكوباج وتطبيق عملي للجواالت ،وقدمت اجلوالة هاجر
الغفيلي حلقة بعنوان (الفن) حتدثت فيها عن الفن واأنواعه وكيفية ا�صتلهام
االإبداع اإىل جانب التطبيق العملي ،وقدمت اجلوالة ثنية الغربية ممثلة
ع�صرية جواالت جمعية املراأة العمانية ببهالء حلقة تدريبية حول (�صناعة
ال�صابون) وهدفت اإىل تدريب امل�صاركات على طريقة حت�صري ال�صابون،
وقد مت عر�ص املكونات االأ�صا�صية امل�صتخدمة ل�صنع ال�صابون اإ�صافة اإىل
تو�صيح فوائدها.

كما ت�صمن خميم اجلواالت حلقات عمل تدريبية للمهارات االإر�صادية،
وتد�صني م�صروع قطرة حياة للتربع بالدم �صمن مهرجان خريف �صاللة
ويف حملة (الغداء يف الطبيعة) بركن اجلواالت على ار�ص مهرجان �صاللة
ال�صياحي بالتعاون مع اجلمعية العمانية لل�صرطان ،وامل�صاركة يف م�صروع
ح�صر كبار ال�صن بالتعاون مع جمعية اأ�صدقاء امل�صنني ،كما ت�صمن فعاليات
املخيم جل�صة تدريبية يف تنظيم ع�صرية اجلواالت واإدارتها ،وتنظيم
م�صابقات التحدي واملغامرة ،وحلقات تدريبية اإبداعية ،اإىل جانب تنفيذ
حلقات عمل تدريبية يف ريادة االأعمال تناولت تاأ�صي�ص امل�صاريع ال�صغرية
وامللكية الفكرية وحلقة لغة االإ�صارة ويف حلقة (التنوع احليوي يف �صلطنة
عمان) التي متت بالتعاون مع جمعية البيئة العمانية وحلقة يف قيادة ال�صيارة
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تناولت (تغيري االإطارات وفح�ص املركبة) وحلقة التعليم امل�صتمر.
خميم املر�صدات
وت�صمن خميم املر�صدات مائدة متنوعة من الربامج االإر�صادية والثقافية
والعلمية والتطوعية والريا�صية النوعية التي الم�صت مرحلة املر�صدات
ولبت احتياجاتهن ،ومنها حلقات العمل االإبداعية التي ت�صمنت عدد ًا
من اجلل�صات التدريبية ج�صدتها حلقة عمل االأ�صغال اليدوية ،والتي تنفذ
بالتعاون مع جمعية املراأة العمانية ،وحلقة التعليم امل�صتمر ،وحلقة التوعوية
يف (الت�صفح الذكي) وحلقة دينية عن (اأهمية ال�صالة ـ بر الوالدين)،
وحلقات متنوعة يف فن �صناعة القائدة ،والطاقة االإيجابية ،واأن�صطة
يوم الذكرى العاملي ،وال�صعفيات ،واإعادة التدوير ،و�صناعة البخور،
وفن الكور�صيه ،واآلية التوا�صل مع االأ�صخا�ص ،كما ت�صمن املخيم اإقامة
القرية االإبداعية االإر�صادية مبهرجان �صاللة ال�صياحي يت�صمن قرية
للمر�صدات وعدد من االأركان الريادية وامل�صاركات بالتعاون مع اجلمعية
العمانية الأ�صدقاء امل�صنني وجمعية بهجة االأيتام العمانية وجل�صات م�صائية
تتناول ق�ص�ص النجاح وتنفيذ عدد من الربامج ال�صياحية لزيارة املواقع
الطبيعية والتاريخة وال�صيحية باملحافظة ،وفعاليات تراثية.

املتنوعة واجلل�صات احلوارية املمتعة  ،ور�صخت فينا قيم التعاون وال�صورى
واإبداء الراأي.
مهارات التوا�سل
واأكدت على ذلك اجلوالة انت�صار بن نا�صر العامرية من ع�صرية جواالت
جمعية املراأة العمانية بال�صيب :بقولها جتربة م�صاركتي يف املخيم اأ�صهمت
يف تطوير قدراتي ،واك�صبتني العديد من املهارات مثل :حتمل امل�صوؤولية،
واالعتماد على النف�ص يف حياة اخلالء ،كما �صاعدتني برامج املخيم يف
تعلم العديد من املعارف اجلديدة ،اإ�صافة اإىل اإتاحة الفر�صة للتعرف
على جواالت من خمتلف حمافظات ال�صلطنه وتطوير طرق التوا�صل
االجتماعي بني اأفراد الع�صائر .
خميم ناجح

واأعربت اجلوالة اخال�ص بنت ماجد املعمرية من ع�صرية جواالت نادي
ال�صويق مبحافظة �صمال الباطنة عن �صعادتها بامل�صاركة يف املخيم وقالت:
احلمد هلل لقد كان املخيم ناجح ًا بف�صل تنوع براجمه املنفذة داخل
املخيم وخارجه ،ومالءمة الربنامج مل�صتوى اجلواالت ،حيث اأ�صهم كما
ازدادت قدراتي القيادية واأ�صافت يل الكثري من املهارات واملعلومات
كما قامت املر�صدات �صمن االأعمال التطوعية خلدمة البيئة بزراعة عدد
وكذالك التحديات التي واجهتها �صقلت من �صخ�صيتي .
من االأ�صجار بالتعاون مع املديرية العامة للبيئة وال�صوؤون املناخية ،وحلقة
تدريبية حول ا�صتزراع اأ�صجار القرم ،وجل�صات حوارية مع االإدارة العامة وقالت املر�صدة نوف ال�صعيلية من مفو�صية الداخلية :املخيم كان متنوع ًا
للمرور ب�صاللة وعدد من االأعمال التطوعية االأخرى.
يف طرحه وبراجمه واأن�صطتة التي توزعت بني حلقات العمل واملحا�صرات
املتنوعة والتخييم واكت�صاف الطبيعة ،ف�صكر ًا جلميع من �صاعد واأ�صهم
جتربة ثرية
يف جناح املخيم الرائع و�صوف اأعود وا�صارك يف املخيم القادم باإذن اهلل
وملعرفة انطباعات امل�صاركات يف املخيميني كانت اللقاءات التالية :يف تعاىل.
البداية قالت اجلوالة عائ�صة بنت بري بن حممد البلو�صية من ع�صائر
جوالة وجواالت جامعه ال�صلطان قابو�ص :اإن جتربة امل�صاركة يف املخيمات
جتربة ثرية وناجحة �صاعدتنا على اكت�صاب العديد من اخلربات واملهارات
التي طورت �صخ�صيتنا ،مثل :مهارة القيادة ،وحتمل امل�صوؤولية ،ومهارة
اإدارة الوقت.
و�صاركت اجلوالة عايدة بنت �صامل بن ربيع احلديدية من ع�صرية جواالت
جمعية املراأة العمانية بال�صيب الراأي فقالت :احلمد هلل لقد كان املخيم
ناجحا وجتربة م�صاركتنا يف املخيم كانت جميلة وممتعة واأثرت خرباتنا
باجلديد من املعارف واملعلومات من خالل ح�صور احللقات التدريبية
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تطبيق التقاليد

�صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه-
كما كانت فعاليات املخيم فر�صة لتبادل اخلربات واالأفكار اجلديدة.

وقالت القائدة �صمرية البلو�صية من تعليمية حمافظة م�صقط ع�صوة جلنة
الربامج :حياة املخيمات حياة رائعة ومفيدة للمر�صدات بتنوع واختالف برامج تعليمية
الربامج املو�صوعه والتي تنا�صبهم وت�صاعد يف تطويرهم واكت�صابهم
وهدف املخيمان اإىل تطوير املهارات واملعارف الالزمة للفتيات للقيام
للمعارف واملعلومات وتطبيق التقاليد االإر�صادية.
بدور ن�صط وفعال يف حركة املر�صدات ويف خدمة املجتمع وتنميته ،وتعزيز
قدرات الفتيات ومهاراتهن للتعامل االيجابي مع احلياة ،واال�صتفادة
خميم حافل
من املوؤ�ص�صات ذات العالقة كمتطوعني يف تفعيل اأن�صطة وبرامج احلركة
وقالت املر�صدة هيام العربية من مفو�صية الداخلية  :من خالل املخيم تعلمنا االإر�صادية ،واإتاحة الفر�ص للفتيات لتنمية مهاراتهن القيادية ومواهبهن
الكثري من االن�صباط والنظام وااللتزام ،اإىل جانب ما اأتاحه لنا من فر�ص وميولهن ،وامل�صاهمة يف برنامج التعليم امل�صتمر ،وتنمية وتطوير االت�صاالت
للتعرف على مر�صدات جدد من خمتلف حمافظات ال�صلطنة  ،واكت�صاب والعالقات مع املوؤ�ص�صات ذات العالقة واالندماج معها يف �صراكات فعالة
اخلربات اجلديدة يف جمال ال�صيحات واملهارات الك�صفية املختلفة.
فيما يخدم اأهداف حركة املر�صدات.
كما عربت املر�صدة وعد املقبالية من تعليمية �صمال الباطنة عن
�صعادتها للم�صاركة يف املخيم وقال :لقد كان املخيم حاف ًال بالربامج
واالأن�صطة النوعية التي الم�صت احتياجاتنا واأ�صبعت الكثري من احتياجاتنا
من املعارف واملهارات واخلربات اجلديدة التي �صتعيننا للم�صي قدما من
اأجل التفوق والنجاح خدمة الأنف�صنا ووطننا العزيز.
وقالت زمزم ال�صنانية من حمافظة جنوب ال�صرقية :اإن االحتفال بيوم
النه�صة املباركة هو ا�صرتجاع املا�صي الذي امتزج مع احلا�صر وغر�ص فينا
حب الوطن والك�صاف االأعظم – حفظه اهلل ورعاه -م�صيفة اأن املخيم
متيز باأن�صطته وباملهارات احلياتية ،ومنها :رحالت اال�صتك�صاف ،وممار�صة
الطهي اخللوي يف اأجواء من املتعة والعمل كفريق واحد ،وهو يوم مهم
الكت�صاف مهارات املر�صدات ،كما كانت الفعاليات فر�صة الإبراز الفنون
ال�صعبية العمانية ،اإىل جانب التعريف باالألعاب والريا�صات التقليدية.
وعربت املر�صدة مو�صي البلو�صية من مركز رعاية الطفولة عن �صعادتها
بامل�صاركة يف فعاليات املخيم الذي متيز بفعالياته الثقافية والريا�صية
والعلمية والوطنية ،ومنها :امل�صاركة يف االحتفال بيوم النه�صة املباركة ،وما
�صاحبه من تقدمي الفنون ال�صعبية والعادات والتقاليد التي كان اأجدادنا
ي�صريون على خطاها ،اإىل جانب تطبيق التقاليد الك�صفية االإر�صادية بكافة
الفعاليات مما اك�صبتنا مهارات حياتية عدة.
وقالت املر�صدة رحاب بنت حممد ال�صحية من حمافظة م�صندم :لقد
اأحببت برنامج اليوم الوطني وكان �صعورنا كبري ًا بحب الوطن واالنتماء
اإليه وا�صت�صعرنا من خالله عظم االجنازات التي حتقت يف عهد ح�صرة
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مر�سدات ال�سلطنة يتفاعلن مع احللقة التدريبية العربية الأوىل ملي�رصات التدريب القيادي بال�سودان
�صاركت مر�صدات ال�صلطنة يف اأعمال حلقة العمل التدريبية العربية االأوىل
ملي�صرات التدريب القيادي �صمن برنامج اجلمعية العاملية حتت �صعار
(القيادة من اأجل عاملها) الذي ا�صت�صافته جمهورية ال�صودان خالل الفرتة
من  ٢٧يوليو وحتى  ٢اأغ�صط�ص ٢٠١٨م ،ويهدف اإىل تعريف امل�صاركات
مبفهوم القيادة الناجحة واأمناطها.
و�صجلت الدورة تفاع ًال كبري ًا من خالل م�صاركة مرمي بنت عبداهلل
احلا�صرية رئي�صة ق�صم االإ�صراف االإر�صادي يف تقدمي عدد من جل�صات
الدورة التي �صادتها اأجواء من املناق�صات الهادفة والتدريبات العملية
املكثفة بهدف تر�صيخ مفهوم القيادة واأمناطها املختلفة .
وحول اأهمية الدورة قالت اأمل بنت �صعيد ال�صكيلية قائدة بالوفد العماين
امل�صارك باحللقة التدريبية :الربنامج اأتاح لنا الفر�صة لالإلتقاء مبي�صرات
تدريب من اجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة ،باالإ�صافة اإىل
مي�صرات من االإقليم العربي للمر�صدات ،مما يعد ا�صافة حقيقية يف
جمال تنمية القائدات بال�صلطنة وي�صمح بتقييم اأنف�صنا وت�صخي�ص اأوجه
القوة لدينا لتعزيزها واأوجه ال�صعف للوقوف عليها وعالجها ،هذا اإىل
جانب اأن الربنامج التدريبي للور�صة قد ا�صتمل على العديد من الفقرات
التي عززت لدينا العديد من القيم كالتعاون والعمل اجلماعي واالندماج
والتنوع ،وقد ت�صمن الربنامج االلتقاء بعدد من قائدات البلد امل�صت�صيف
للفعالية وامل�صاركة يف العديد من االجتماعات للبحث يف �صبل تطوير العمل
االإر�صادي على ال�صاحة العربية والعاملية  ،وقد عمدت امل�صوؤوالت يف فريق
التخطيط والتدريب بالدورة على اإمدادنا بكافة الو�صائل والطرق التي من
�صاأنها تعزيز عملنا يف جمال التي�صري وتطوير مهاراتنا و�صقلها حيث ت�صمن
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الربنامج يوم ًا تدريبي ًا متكامال العداد جل�صات تدريبية باأ�صاليب التي�صري
املختلفة من قبل املتدربات اأنف�صهن ويقوم فريق التخطيط والتدريب
بتقييم جمموعات العمل ورفد كل جمموعة بنقاط قوتها واملالحظات التي
ينبغي تالفيها الحقا.
اأمناط القيادة
وقالت ثريا بنت �صعيد املعمرية م�صرفة مر�صدات مبحافظة �صمال
الباطنة :اإن تطوير القيادة لدى قائدة املر�صدات يحدث من خالل
التجارب ولي�ص من خالل التع ّلم النظري ،حيث ميكن الأي �صخ�ص اأن يكون
قائد ًا عظيم ًا اإذا كان ميار�ص نظريات القيادة بوعي كل يوم من خالل
التفكري الواعي باأمناط القيادة ال�صتة وا�صتخدامها كاأداة لفهم جتاربنا
وتوجيه �صلوكياتنا وقراراتنا واأفعالنا.
واأ�صافت باأن قائدة املر�صدات ميكنها اأن حتدد الطرق التي متكنها من
ممار�صة القيادة وفق ًا لنموذج القيادة باجلمعية العاملية للمر�صدات وفتيات
الك�صافة من خالل اإجابتها عن االأ�صئلة التالية كيف ميكنني توفري م�صاحة
لنف�صي للتفكري يف طريقة ا�صتخدامي اليومي الأمناط القيادة.
واجلدير بالذكر اأن هذا الربنامج هو الربنامج االأول الذي تعمل اجلمعية
العاملية للمر�صدات وفتيات الك�صافة على تنظيمه �صمن خطة اأن�صطتها
للفرتة الثالثية  ٢٠١٨ـ  ٢٠٢٠م يف بادرة من �صاأنها زيادة عدد مي�صرات
التدريب باجلمعية العاملية وباجلمعيات االأع�صاء والعمل مع ًا نحو حت�صني
وجتويد حركة املر�صدات واال�صتمرار بها خلدمة وتنمية املجتمع.

احل�صاد الك�صفي

جدد من خالله ك�سافة ومر�سدات عمان الولء والطاعة للك�ساف الأعظم

معر�س ك�سفي واإر�سادي وم�سرية مبنا�سبة يوم النه�سة املباركة يف ختام خميم اجلوالة

بالتزامن مع احتفاالت ال�صلطنة بيوم النه�صة املباركة نظمت املديرية العامة
للك�صافة واملر�صدات فعاليات املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة اجلوالة الذي
اأقيم خالل الفرتة من  ١٩وحتى  ٢٣يوليو ٢٠١٨م حتت �صعار (الك�صفية
 ..جتديد وابداع) ،حيث ت�صمن املخيم اإقامة معر�ص ك�صافة ومر�صدات
عمان والذي افتتح حتت رعاية �صعادة املهند�ص اأحمد بن ح�صن الذيب وكيل
وزارة التجارة وال�صناعة ،بح�صور �صعادة ال�صيخ �صامل بن عوفيت ال�صنفري
رئي�ص بلدية ظفار والدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي مدير
عام الك�صافة واملر�صدات وليلى بنت اأحمد النجار م�صت�صارة وزيرة الرتبية
والتعليم للربامج التعليمية وذلك مبقر مهرجان خريف �صاللة ال�صياحي.

اهلل ورعاه -ك�صافا اأعظم لل�صلطنة واال�صتعرا�ص الك�صفي الذي اأقيم بهذه
املنا�صبة التي ح�صرها عدد من ممثلي الدول واملنظمات الك�صفية العربية
والعاملية ،وتتحدث املحاور االأخرى من املعر�ص عن تطور احلركة الك�صفية
واالإر�صادية وما �صجلته من منو وتو�صع يف الربامج واالأن�صطة املختلفة ،كما
�صم املعر�ص �صورا للربامج وامل�صاريع التطويرية التي �صهدتها ك�صافة
ومر�صدات عمان ،كما ا�صتعر�صت كذلك اأن�صطتها يف جمال خدمة املجتمع
وتنميته وامل�صاركات اخلارجية واال�صت�صافات اخللجية والعربية والعاملية،
اإىل جانب اإبراز عدد من االإ�صدارات الك�صفية ،ومنها :املجلة الك�صفية
العمانية ،وا�صتعرا�ص �صندوق الطالئع وما يت�صمنه من اأدوات ومعدات
ي�صتخدمها الك�صافة يف الرحالت اخللوية ورحالت اال�صتك�صاف واملغامرة.

ت�صمن املعر�ص الك�صفي واالإر�صادي � ٦٠صورة فوتوغرافية ج�صدت عرب
حماورها تاريخ احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف ال�صلطنة والبدايات االأوىل م�صرية الك�سفي
لظهور احلركة الك�صفية واالإر�صادية بال�صلطنة يف عام ١٩٣٢م باملدر�صة
وبالتزامن مع احتفاالت ال�صلطنة بيوم النه�صة املباركة و�صمن فعاليات
ال�صلطانية االأوىل مب�صقط و�صور ًا من الوحدات الك�صفية يف االربعينيات
املخيم نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات واإدارة مهرجان �صاللة
واخلم�صينيات وال�صبعينيات ،كما ج�صد املحور الثاين �صور ًا من تن�صيب
ال�صياحي م�صرية ك�صفية احتفا ًء بالثالث والع�صرين من يوليو املجيد
موالنا ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم -حفظه
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� 60سورة ج�سدت البدايات
الأوىل والتطور الذي �سجلته

الك�سفية بف�سل الدعم ال�سامي
جلاللة ال�سلطان للحركة

...............

مب�صاركة اأكرث من  ٤٠٠جوال من اجلوالة امل�صاركني يف املخيم الك�صفي ال�صيفي ملرحلة اجلوالة
اىل جانب القادة وك�صافة ومر�صدات حمافظة ظفار باالإ�صافة اإىل الفرقة املو�صيقية الك�صفية
وعدد من فرق الفنون ال�صعبية واملواطنني ،وذلك مبقر مهرجان خريف �صاللة ال�صياحي.
عمل وطني
وحول املخيم وفعالياته قال علي بن حممد احلجري قائد عام املخيم :لقد ق�صينا مع اأخواننا
اأيام ًا حافلة باالأن�صطة الهادفة والربامج املتميزة بدعم من قيادات �صابة مثابرة ،هدفت جميعها
اإىل �صقل مهارات وقدرات اجلوالة يف �صتى الفنون ،فمن فنون القيادة واتخاذ القرار اإىل فنون
اإدارة الذات وااليجابية ،اإىل مهارات حل امل�صكالت ،اإىل برامج ال�صحة وال�صالمة املهنية،
ومهارات التعامل مع ال�صبكات العنكبوتية وغريها من فنون العلم واملعرفة ،كما مل يغفل خمططو
ومنفذو برنامج املخيم عن خدمة البيئة املحيطة وتنميتها ،فهناك الربامج التوعوية واخلدمية
والتثقيفية ،التي نفذها اجلوالة بالتعاون مع جهات االخت�صا�ص باملحافظة ،فكل ال�صكر والتقدير
على جهودهم يف �صبيل اإجناح املخيم ،وال يفوتني هنا االإ�صادة اإىل كل يد اأ�صهمت يف التخطيط
واالإعداد والتنفيذ لهذا العمل الوطني اخلا�ص.
برامج منوعة
وقال طه االإ�صماعيلي من جوالة نادي عمان لقد ت�صمن هذا املخيم عددا من الربامج
والفعاليات التي الم�صت رغباتنا  ،واأ�صبعت احتياجاتنا  ،فخالل اأيامه كان قطار الربامج ينقلنا
من حمطة اإىل اأخرى ،حيث االأن�صطة الثقافية وتاألقه  ،وامل�صابقات الريا�صية واإثارتها  ،والندوات
الك�صفية ومناق�صاتها ،واملغامرات يف الطبيعة وحتدياتها  ،وبني تلك املحطات الرائعة  ،كان
العطاء �صعارنا ،والتعاون منهجنا  ،والتفاعل االإيجابي طريقنا  ،وهذا لي�ص بغريب على احلركة
الك�صفية ،التي تثبت دوم ًا اأنها را�صخة مببادئها ،متجددة برباجمها  ،مواكبة للع�صر ومتغرياته،
فحمد ًا هلل اأن وفقنا لنكون من �صمن املنت�صبني اإليها  ،واملن�صوين حتت لوائها  ،وهنيئا لكم
اإخواين جوالة ال�صلطنة على كل ما اكت�صبتموه من مهارات وخربات  ،والتي بال �صك اأ�صافت لكم
ر�صيد ًا مهم ًا يف م�صريتكم الك�صفية.
اكت�صاب املهارات
وقال هيثم زاهر الرا�صدي من جوالة كلية العلوم التطبيقية بنزوى :تعترب املخيمات بيئة جيدة
للتعلم واكت�صاب مهارات االعتماد على النف�ص والعمل يف جمموعات �صغرية وامل�صورة يف اتخاذ
القرار وا�صتخدامها قي رحالت اال�صتك�صاف واملغامرة التي بثت فينا روح التحدي مما زاد من
روح العمل اجلماعي وزيادة احلما�ص ،وهنا اأدعو زمالئي للم�صاركة يف املخيمات الأنها فر�صة من
ذهب ،لتعلم الكثري من املعارف واخلربات والقيام باأعمال تطوعية خلدمة املجتمع وم�صاعدة
كل �صخ�ص يحتاج اإىل م�صاعدة .
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تطوير برامج ال�صباب اأولوية عاملية
ترتبع ك�صافة ومر�صدات عمان قائمة الدول يف منو الع�صوية وعدد املنت�صبني للحركة
الك�صفية واالإر�صادية ،وهي ت�صري بخطى جيدة لتحقيق روؤية املنظمة الك�صفية العاملية
باإتاحة الفر�صة لل�صباب لال�صتفادة من اخلدمات والربامج التي تقدمها احلركة الك�صفية
واالإر�صادية بالو�صول اإىل اأكرث من  ١٠٠مليون ك�صاف منت�صب لها بحلول ٢٠٢٣م .
اإن عمليات التو�صع يف الع�صوية بكافة املراحل بال�صلطنة ت�صري بف�صل الدعم الكبري الذي
حتظى به احلركة الك�صفية واالإر�صادية من املقام ال�صامي حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان
قابو�ص بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه -بنهج �صليم ومبعدالت منو جيدة� ،صملت كافة
املراحل الك�صفية واالإر�صادية ،بدء ًا من مرحلة الرباعم التي ت�صق طريقها بروؤية مدرو�صة،
ومرور ًا مبرحلة االأ�صبال والزهرات والك�صافة واملر�صدات التي توا�صل تو�صعها بافتتاح املزيد
من املدار�ص احلكومية واخلا�صة ،االأمر الذي �صهد من خاللها اإن�صاء املزيد من الوحدات
الك�صفية واالإر�صادية يف تلك املراحل ،و�صكلت مرحلة اجلوالة واجلواالت هي االأخرى بعد ًا
جيد ًا يف حتقيق معدالت التو�صع واالنت�صار من خالل اإ�صهار ع�صائر اجلوالة واجلواالت
يف اجلامعات والكليات اجلامعية احلكومية واخلا�صة ،ويف االأندية الريا�صية ويف مراكز
التاأهيل وجمعيات املراأة العمانية ،وبذلك توا�صل ك�صافة ومر�صدات عمان حتقيق معدالت
تو�صع مبهرة يف حميطها العربي والعاملي.

خليفة بن علي الرواحي
مدير مساعد لإلعالم والتوثيق

وال �صك فاإن م�صاركة ال�صباب يف التخطيط الختيار الربامج النوعية واإدارة الفعاليات
هي االأكرث فاعلية واالأقرب جناح ًا لتحقيق هذا التو�صع ،لذلك تعد م�صاركة ال�صباب من
االأولويات العاملية التي اأعطتها املنظمة الك�صفية العاملية بعد ًا اأكرث اأهمية لل�صري يف حتقيق
روؤيتها العاملية بجعل الك�صافة بيئة واعدة لبناء قدرات ال�صباب ومهارتهم لي�صبحوا مواطنني
�صاحلني وفاعلني يف جمتمعهم وحميطهم الذي يعي�صون فيه.
اإن احلفاظ على نغمة التو�صع يف الع�صوية يتطلب من القائمني يف العمل الك�صفي واالإر�صادي
جهد ًا اأكرب وروؤية اأو�صع واأ�صمل ت�صهم يف تطوير برامج ال�صباب وجعلها اأكرث قدرة على
مالم�صة احتياجاتهم ،وملبية لتطلعاتهم املعرفية يف كافة بحور العلم ،والعمل على اإدخال
برامج نوعية ت�صهم ب�صكل اإيجابي يف عامل الثورة الرقمية واملعرفية ،وبكل تاأكيد فاإن جتديد
الربامج مطلب ملح لال�صتمرار يف ك�صب املزيد من الع�صوية حلركة الك�صافة واملر�صدات
وتعزيز ال�صورة الذهنية لها وبدورها الرائد يف تطوير مهارات وقدرات ال�صباب العلمية
والثقافية واالأدبية والفنية.
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امل�رصوع ا�ستهدف  ٧٧0م�ساركة من حمافظات الربميي وم�سندم والظاهرة والداخلية
مر�سدات اململكة املتحدة تختتم الن�سخة الثانية من برنامج جولد التدريبي

نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات لل�صنة الثانية على التوايل
الربنامج التدريبي م�صروع جولد بال�صراكة مع جمعية مر�صدات اململكة
املتحدة الذي اأقيم خالل الفرتة من � ٢٨ – ٨صبتمرب ٢٠١٨م ،مب�صاركة
 ٧٧٠من املر�صدات واجلواالت والقائدات وامل�صرفات ومديرات املدار�ص
وع�صوات جمعيات املراأة ال ُعمانية باملحافظات واأمهات الطالبات حيث
نفذ هذا العام يف اأربع حمافظات وهي (الربميي وم�صندم والظاهرة
والداخلية) ،وياأتي تنفيذ هذا امل�صروع كاأحد الربامج التدريبية الذي تبنته
مر�صدات اململكة املتحدة ،ويحمل ا�صم (م�صروع جولد) ،ويهدف اإىل تطوير
مهارات املر�صدات يف جمال تنمية القيادات وتطوير الربامج التعليمية،
وتعزيز مفهوم التطوع لدى امل�صاركات ،وتنمية مهارات املر�صدات واالرتقاء
مب�صتواهن القيادي والتخطيطي خارج احلدود �صمن اال�صرتاتيجية العاملية
للمر�صدات ،وتزويد القائدات واملدربات باأ�صاليب وطرق اأكرث فاعلية يف
تقدمي الربامج لالحتفاظ باالأع�صاء ،وت�صمن الربنامج تدريب امل�صاركات
على مهارات القيادة والعمل كفريق واحد واتخاذ القرار للمر�صدات
واحلر�ص على زيادة وجودهن يف املجتمع من خالل القيام مبجموعة من
االأن�صطة وامل�صروعات وزيادة الع�صوات االإر�صادية يف اجلامعات والكليات
واالأندية الريا�صية وجمعيات املراأة العمانية .

وا�صتخدام االألعاب املرتبطة باأن�صطة املر�صدات وكيفية و�صع االأهداف
وا�صتخدام االأن�صطة املنا�صبة لتحقيق االأهداف وتدريبيهن على طرق اجلذب
واالحتفاظ باالأع�صاء وطرق تقدمي حركة املر�صدات لالأخرين (الت�صويق)،
وا�صتمل الربنامج جوالت �صياحية وتاريخية وتراثية يف املحافظات التي
�صملها الربنامج يف دورته الثانية .
مقومات جناحه
وملعرفة انطباعات امل�صاركات يف امل�صروع كانت اللقاءات التالية :يف البداية
قالت مرمي بنت عبداهلل احلا�صرية رئي�صة ق�صم االإ�صراف االإر�صادي
باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات (من�صقة امل�صروع) اأن تزكية املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات لهذه ال�صراكة التي متت من قبل اجلمعية العاملية
للمر�صدات وفتيات الك�صافة من املوؤ�صرات اجليدة يف جناح الربنامج على
اأر�ص ال�صلطنة؛ نظ ًرا لتوافر مقومات جناحه يف ظل التجارب الرائدة التي
خا�صتها ال�صلطنة يف جمال تنمية القيادات ،وم�صروع قائدات امل�صتقبل،
وجتربة االإ�صراف االإر�صادي والربامج التعليمية.

وحول الربنامج قالت لويز�صنت من جمعية اململكة املتحدة يف ختام الربنامج
التدريبي :اإن هذه اللقاءات تطور العالقات بني مر�صدات ال�صلطنة
ومت تدريب امل�صاركات اأثناء اإقامة امل�صروع على ا�صرتاتيجيات اجلذب ومر�صدات اململكة املتحدة ،وخطوة اإيجابية للمديرية العامة للك�صافة
والعمل مع الفتيات االأ�صغر �صنا والتخطيط لالأن�صطة وفقا للمرحلة ال�صنية واملر�صدات وجمعية اململكة املتحدة الإيجاد جماالت اأكرث تنوعا يف خمتلف
وعلى مهارات اتخاذ القرار والعمل اجلماعي والثقة بالنف�ص والقيادة
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امل�صاركات االأخرى التي تخدم احلركة الك�صفية واالإر�صادية واأنا �صعيدة جدا
بهذه الزيارة لل�صلطنة مبحافظتها االأربع وما تتميز به من قالع وح�صون
و�صواطئ جميلة وتراث تاريخي خالد ومنجزات تنموية .
معارف واأفكار جديدة
وقالت ناتلي من جمعية مر�صدات اململكة املتحدة :اإن الربنامج التدريبي هو
تطبيق عملي ل�صنوات اخلربة التي اكت�صبنها من خالل املخيمات االإر�صادية
وقمنا مبراجعة لبع�ص قوانني الك�صافة واملر�صدات من خالل الزيارات للمدار�ص
وم�صاهدة التطبيقات العملية على اأر�ص الواقع ،والتعرف عن قرب على ن�صاط
املر�صدات ،واإيجاد جماالت اأكرث تنوعا يف خمتلف امل�صاركات االأخرى التي
تخدم احلركة الك�صفية واالإر�صادية ،م�صيفة اأن امل�صاركات اأبدين اآراءهن
واأفكارهن والتحديات التي تواجههن ،ونتمنى اأن نكون قد اأحدثنا تغيريا يف
معارف واأفكار املر�صدات واإدارات املدار�ص واالأمهات ،ونتمنى اأن ترى تاأثري
هذه االأفكار االإيجابية ونظرة املجتمع حلركة املر�صدات واأنا �صعيدة جدا بهذه
الزيارة لل�صلطنة .

اتخاذ القرار والعمل اجلماعي
والثقة بالنف�س والقيادة

والت�سويق للحركة اأبرز املحاور
التي تناولها برنامج جولد هذا
العام

...............

ومن حمافظة م�صندم قالت القائدة اأ�صماء بنت اأحمد ال�صحية قائدة مر�صدات
مدر�صة خ�صب للتعليم االأ�صا�صي :اإن زيارة فريق جولد للمحافظة يعترب بحد
ذاته تطورا جديدا نحو تطوير و�صقل املهارات القيادية ،وهو اإحدى اخلطط
التي تنتظرها القائدات من فرتات ملا متثله لهن من طريق جديد نحو االإبداع،
كما لها االأثر االيجابي يف جذبهن نحو الوحدات االإر�صادية وا�صتمراريتهن يف
العمل التطوعي داخل احلركة بال كلل وال ملل ،وبهذه الربامج امل�صوقة ن�صل
اإىل االأهداف التي ر�صمناها لكي نحافظ على بقاء موؤ�ص�صاتنا حافلة بوجود
وحدات وع�صائر اإر�صادية.
و�صاركتها الراأي اآ�صيا بنت ماجد اله�صامية م�صرفة مر�صدات مبحافظة
الداخلية بالقول :اإن ال�صراكة مع مر�صدات اململكة املتحدة �صراكة ناجحة
ومهمة لتبادل املعارف واخلربات والتجارب ،حيث قام الفريق خالل زيارته
بتنظيم دورات تدريبية لتاأهيل القائدات يف ال�صلطنة ليقمن بالتدريب يف
منا�صبات اإقليمية وعاملية وتهيئة الفر�ص لهن يف اللجان العاملية للمر�صدات.
ا�ستفادة كبرية
وقالت �صفية بنت �صامل الكندية مديرة مدر�صة حف�صة بنت عمر للتعليم
االأ�صا�صي ( )١٠-٥مبحافظة الداخلية :رغم اأن القيم الك�صفية واالإر�صادية
واحدة فقد تعرفنا على الكثري من الطرق املمتعة وال�صهلة ويف ن�صر القيم
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االإيجابية ولنا اأمل يف تغري احلركة نحو م�صاف احلركات االإر�صادية
العاملية ،ونتمنى تكرار هذه الربامج واأ�صافت الكندية كان التدريب ممتعا
وامل�صتهدفون تعلموا الكثري عن حركة املر�صدات وكانوا متفاعلني يف
الربنامج بدرجة كبرية اأمتنى تفعيل ما اأخذوه يف الدورة ،ونقل اأثرها اإىل
امليدان داخل الوحدات االإر�صادية.
اأما ريان بنت علي ال�صحية مديرة مدر�صة اآمنة بنت وهب للتعليم االأ�صا�صي
من حمافظة م�صندم فقد اأ�صارت اإىل اأن الربنامج كان د�صما ونتائجه
توجت با�صتفادة كبرية ،حيث اإنني الأول مرة اأتدرب على هذا الن�صاط الذي
كان مفعما ومليئا بروح التعاون والفريق الواحد مع احلركة يف املجموعات
وتعلمنا مع بع�ص �صفات القيادة االإيجابية و�صفات القيادة ال�صلبية التي
يجب االبتعاد عنها .
ا�ستخدام الألعاب التعليمية
وتقول املر�صدة فاطمة الزهراء بنت وليد ال�صحية من مدر�صة جوهرة
ُعمان للتعليم االأ�صا�صي مبحافظة م�صندم ،لقد ا�صتمتعت بربامج التدريب
امل�صرتكة ومتكنت من التعرف على بع�ص من اخلربات احلياتية والعملية،
لقد تعلمت الكثري يف هذا الربنامج كاأهمية التعاون وطريقة اجتياز
امل�صاعب يف حالة عملنا كفريق واحد ،اإ�صافة اإىل العديد من املهارات
الك�صفية واالإر�صادية التي يجب اأن متتع بها املر�صدة.
وقالت املر�صدة دعاء بنت عبداهلل الرا�صدية :ا�صتفدت من هذا اللقاء يف
كيفية ت�صكيل الفرق والتعاون مع اأفراد املجموعة واأن اأكون ن�صيطة و�صريعة
باالإ�صافة اإىل التعرف على جمموعة من االألعاب املختلفة والتي تنعك�ص
ذهنيا على املر�صدة مما يجعلها تتمتع ب�صرعة البديهة.
اأما املر�صدة �صاملة بنت اأحمد بن �صعيد الرواحية من مدر�صة مارية القبطية
قالت :تعلمت من الربنامج التدريبي الثقة بالنف�ص والقيادة وكان الربنامج
مليئا باالألعاب وامل�صابقات اجلميلة ،كما ا�صتفدنا من تبادل اخلربات
وتعلمنا املزيد من املهارات اجلديدة يف احلياة الك�صفية واالإر�صادية واأنا
على يقني تام باأن حركتنا �صوف ت�صتمر ما دام هناك اأ�صخا�ص خمل�صني
يعملون ليل ونهار لتذليل ال�صعوبات التي تواجه املر�صدات يف ا�صتمراريتهم
للعمل يف احلركة فبوركت تلك اجلهود.
تكوين �سخ�سية املر�صدة
ومن حمافظة الداخلية قالت املر�صدة اأثري بنت �صعيد العبديل من مدر�صة
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وتعرفت على خربات جديدة يف قيادة الطليعة واكت�صبت ثقة اأكرب الإدارة
اأن�صطة الوحدة االإر�صادية وابتكار اأفكار اإبداعية لتنفيذ االأعمال الريادية،
واأمتنى اأن تكون هناك جتارب رائدة للمر�صدات يف امل�صاركات اخلارجية
يف مثل هذه الربامج التي تنفرد مبحتوى معريف يف تكوين �صخ�صية
املر�صدة لتكون اأحد الكوادر الب�صرية يف النهو�ص والرقي باملجال االإر�صادي
باملدار�ص.
وقالت املر�صدة �صاملة بنت اأحمد ال�صعدية من مدر�صة متا�صر بنت عمرو
للتعليم االأ�صا�صي  :١٢-١اإن الربنامج كان مميزا ومثريا حيث اكت�صبت من
خالل هذا الربنامج مهارة التحدث باللغة االإجنليزية باالإ�صافة اإىل التفاعل
مع االأن�صطة املختلفة احلركية والثقافية والتعليمية واكت�صاب اجلديد منها
وكذلك كيفية العمل بروح الفريق الواحد والتعاون وتوزيع االأعمال.
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بعد حتقيقها الأبعاد العاملية الع�رص يف حت�سني برامج ال�سباب واحلوكمة

ال�سلطنة حت�سل على �سهادة (جي�سات) العاملية يف اأول اإجناز خليجي والثاين عربيا

وزيرة الرتبية والتعليم:

ال�سهادة موؤ�رص جيد جلهود

الوزارة يف جتويد العمل وحت�سني
اخلدمات املقدمة لل�سباب

...............
ح�صلت وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات تطوير الربامج التعليمية
على �صهادة التقييم العاملية (جي�صات) من املنظمة الك�صفية العاملية ،كاأول
دولة خليجية وثاين دولة عربية حت�صل على هذه ال�صهادة ،يف اإجناز يوؤكد واأكدت معايل الدكتورة الوزيرة :اإن ح�صول الوزارة على ال�صهادة العاملية
اجلهود التي تبذل لتطبيق معايري التقييم العاملية لتحقيق اجلودة ال�صاملة (جي�صات) هو امتداد حقيقي حل�صولها م�صبقا على �صهادة اجلودة االأيزو
 ٩٠٠١يف ال�صنوات املا�صية ،كما اأنه يحمل الكثري من االأبعاد والدالالت ،فهي
لالإرتقاء باأن�صطة ال�صباب وبراجمهم.
موؤ�صر جيد على اجلهود التي تبذلها الوزارة لتطوير منظومة العمل الك�صفي
وهناأت معايل الدكتورة مديحة بنت اأحمد بن نا�صر ال�صيبانية وزيرة واالإر�صادي بال�صلطنة ،وحر�صها على االإلتزام مبعايري اجلودة العاملية التي
الرتبية والتعليم ك�صافة ومر�صدات عمان مبنا�صبة احل�صول على �صهادة حددتها املنظمة الك�صفية العاملية وحتقيق كافة االأبعاد التي حددت بهدف
اأداة التقييم العاملية (جي�صات) قائلة :ا�صتطاعت ك�صافة عمان ومر�صداتها جتويد وحت�صني اخلدمات املقدمة للمنت�صبني للحركة الك�صفية واالإر�صادية
خالل ال�صنوات املا�صية من حتقيق العديد من االجنازات على امل�صتويني من االأ�صبال والزهرات والك�صافة واملر�صدات واجلوالة واجلواالت مبختلف
االقليمي والعاملي بف�صل اجلهود التي تبذلها الكوادر الب�صرية التي �صخرت املراحل ،كما اأنها دافع لتطوير االأداء وحت�صني الربامج التعليمية واالأن�صطة
اإمكانياتها وطاقاتها لبلوغ املكانة التي ي�صتحقها منت�صبو احلركة الك�صفية املقدمة لتالم�ص احتياجات اجلميع وتواكب امل�صتجدات العاملية ،كما اأنها
واالإر�صادية ،وما حتقيق معايري اجلودة العاملية (جي�صات) واحل�صول على نقطة اإيجابية الإ�صراك كافة امل�صتفيدين يف التخطيط والتنفيذ والتقييم ،مبا
هذه ال�صهادة اإال تعبري �صادق عن امل�صتويات املتقدمة التي و�صل اإليها العمل ي�صهم يف اإعداد الك�صافة واملر�صدات لالإ�صهام االإيجابي يف م�صرية اخلري
الك�صفي واالإر�صادي يف ال�صلطنة ،وهي جناح ي�صاف اإىل النجاحات العديدة والبناء مبا يحقق توجهات ال�صلطنة نحو حتقيق االإ�صتدامة ال�صاملة على هذه
التي حققتها الوزارة يف تطبيق منظومة اجلودة ال�صاملة يف كافة قطاعاتها  .االأر�ص الطيبة ،وياأتي ح�صول ك�صافة ومر�صدات عمان على �صهادت التقييم
العاملية (جي�صات) بعد حتقيقها االأبعاد الع�صرة العاملية املحددة من املنظمة
الك�صفية العاملية وجلنة التقييم لتحقيق اأف�صل املمار�صات.
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مب�ساركة  ٣0مفو�سا اإعالميا من حمافظات ال�سطنة التعليمية وتون�س
مديرية الك�سافة واملر�سدات تنظم حلقة العمل الإحرتافية الك�سفية لالإعالم الرقمي و�سبكات
التوا�سل الجتماعي
نظمت املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات ممثلة بدائرة العالقات العامة
واالإعالم الك�صفي واالإر�صادي بالتعاون مع املديرية العامة لتنمية املوارد
الب�صرية بوزارة الرتبية والتعليم ،خالل الفرتة  ٢٣وحتى  ٢٧من �صهر
دي�صمرب  ٢٠١٩م احللقة االإحرتافية الك�صفية لالإعالم الرقمي و�صبكات
التوا�صل ،حيث اأقيم حفل اخلتام حتت رعاية الدكتور حممد بن مبارك
العرميي رئي�ص حترير وكالة االأنباء العمانية رئي�ص جمعية ال�صحفيني
وملعرفة املزيد عن اهمية الدورة ومدى االإ�صتفادة منها كانت اللقاءات
العمانية وبح�صور الدكتور يعقوب بن عبداهلل الندابي مدير عام املديرية
التالية :يف البداية اأكد الدكتور حممد بن مبارك العرميي رئي�ص حترير
العامة للك�صافة واملر�صدات واملدراء العموم امل�صاعدون ومدراء الدوائر
وكالة االأنباء العمانية رئي�ص جمعية ال�صحفيني العمانية راعي حفل اخلتام
وم�صاعديهم ،وذلك بفندق جمان ببو�صر.
على اأهمية الدورة وقال :ال �صك اأنها دورة مهمة ،فاالإعالم يتطور ب�صكل
وا�صتعر�صت الدورة عددا من املوا�صيع املهمة يف جمال االإعالم الرقمي م�صتمر وتاتي هذه الدورات ل�صقل جميع من يتعاملون مع و�صائل االإعالم
واالإعالم احلديث منها التعريف مبفهوم االإعالم الرقمي ،والتطرق للفرق التي اأ�صبحت ت�صابق الزمن ،وبالتايل مثل هذه الدورات تهيا االإعالمي
بني االإعالم الرقمي واالإعالم االلكرتوين والفرق بني ال�صحافة ليتعامل مع و�صائل االإعالم ومع املتلقي لهذه الر�صائل االإعالمية ،فاالإعالم
التقليدية وال�صحافة الرقمية وخ�صائ�ص االإعالم الرقمي واأنواع هو ر�صالة وبالتايل ن�صجع كثريا الإقامة مثل هذه الدورات �صواء للممتهنيني
االإعالم الرقمي ،والتعر�ص ملهارات االت�صال وفن التعامل مع اجلمهور وللممار�صني للعمل ،وهي بال�صك دورة مفيدة حتاكي احلا�صر �صواء
والتوجهات العاملية لالإعالم الرقمي وا�صتعرا�ص ابرز النماذج العاملية يف االإعالم املقروء اوامل�صموع اأواملرئي ،لذلك نتمنى جلميع امل�صاركني التوفيق
هذا املجال والتعريف باالإطارين االقت�صادي والنظامي لالإعالم الرقمي وهو جهد مقدر من املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات.
والتدرب والتعرف على التحرير االإعالمي يف االإعالم الرقمي واإمكانيات
وا�صاف ر�صالة الك�صفية ر�صالة جمتمعية بالدرجة االأوىل وبالتايل بادرة
تكنولوجيا املعلومات ودورها يف حت�صني اأداء االإعالم وو�صائل االإعالم
طيبه اأن تقوم املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات بتنظيم الدورات
الرقمية واأهميتها يف الع�صر احلديث واأدوات االإعالم الرقمي و�صبكة
االإعالمية التخ�ص�صية للعاملني بالعمل االإعالمي ،وهي اأدوات متكن
املعلومات “املحلية والدولية” والفر�ص واملخاطر والربيد االإلكرتوين
االإعالم الك�صفي من نقل ر�صالته ال�صامية التي تعرب عن اأهمية احلركة
وكيفية التعامل معه اإىل جانب فن ت�صميم واإعداد املواد االإعالمية وتقنيات
التاأثري على اجلماهري من خالل االإعالم اجلديد وفن اإعداد ا�صتطالع
الراأي العام والر�صائل االإعالمية بالربيد االإلكرتوين وخ�صائ�ص ا�صتطالع
الراأي العام والر�صالة االإعالمية ومتابعة فاعليتها االإعالمية واإعداد قواعد
بيانات خا�صة بالعالقات العامة واالإعالم وال�صبكات االجتماعية واآليات
ا�صتخدامها وا�صرتاتيجيات تنمية ال�صورة.
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الك�صفية واأهدافها ومبادئها ودورها يف تربية الن�صء وال�صباب ،وبالتايل يف التعرف على اأبرز اأ�صا�صيات تنظيم احلمالت االعالمية وقد قمنا
فاإن مثل هذه الدورات ت�صاعد على اإي�صال هذه الر�صالة بال�صكل الذي يتمناه بالتطبيق العملي بعمل ت�صور حلملة اعالمية وعن انطباعه حول الربنامج
القائمون على العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة .
قال باأن الربنامج جيد جدا.
وقالت �صفاء بنت حممد احلو�صنية مفو�صة االإعالم الك�صفي واالإر�صادي افكار جديدة
ملحافظة �صمال الباطنة :الدورة جاءت نتيجة توجه �صديد من قبل
وقالت اأمل بنت عبدالرحمن الريبوع اخ�صائية اعالم تربوي من تعليمية
القائمني عليه باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات الأهمية هذه الربامج
ظفار :الدورة هي امل�صاركة االأوىل يل يف جمال االإعالم حيث قدمت
التخ�ص�صية يف ف�صاء االعالم الرقمي ،حيث تعترب هذه املرحلة خطوة اإىل
اأفكار ومقرتحات جديدة للمفو�صني االإعالميني واملفو�صات االعالميات
االأمام يف طريق تنمية مهاراتنا املهنية التي نرجو اأن تكون البذرة الطيبة
وذلك بكيفية امتالك افكار ومعارف جديدة وكيفية اإدارة املحتوى الرقمي
لن�صر وتر�صيخ ال�صورة الذهنية االإيجابية للحركة الك�صفية واالر�صادية،
ل�صفحات التوا�صل االجتماعي علي تويرت والفي�صبوك واالن�صتجرام وغريها.
واإكمال هذه اخلطوة اليوم هو داللة على العزمية واالإ�صرار على موا�صلة
امل�صوار ال�صتكماله ،الأن عملية التعلم هي عملية م�صتمرة ال نهاية لها ،ولكننا
نقول هنالك حزمة من الربنامج ينبغي اأن نكملها يف اإطار هذا الربنامج
الذي بداأ بلبنته االأوىل بكيفية اإدارة �صبكات التوا�صل االجتماعي و تفعيل
االعالم الرقمي خلدمة احلركة ،للننطلق منها اإىل مرحلة ن�صر الوعى
ا�صتناد ًا على املبادئ التي تلقيناها يف هذه الدورة �صمان ًا لعملية ت�صري يف
نطاق خمطط مدرو�ص ،ن�صقل بها خرباتنا وممار�صتنا من جانب ،ونتمهد
بها لتخريج اإعالميني جدد ي�صرون على نف�ص النهج العلمي.
برنامج مفيد
وقال وليد بن خلفان احل�صني اأخ�صائي اعالم تربوي تاأتي اأهمية الربنامج
نظرا الأهمية �صبكات التوا�صل االجتماعي يف ن�صر الفعاليات املختلفة
بطريقة �صحيحة وفعالة والقيام بخطة حمكمة حتى ت�صل االأخبار اإىل
املجتمع اخلارجي
واأ�صاف ا�صتفدت كثريا من هذا الربنامج التدريبي يف عمل حملة اعالمية
وكيفية تفعيل من الربيد االلكرتوين يف ن�صر االأخبار وكيفية ادارة �صبكات
التوا�صل وغريها الكثري من املهارات التي ا�صتفدت منها.
اإداراة ال�سفحات
واأو�صحت فوزية بنت خمي�ص بن نا�صر ال�صليمانية اخ�صائية مر�صدات باأنها
ا�صتطاعت من خالل الربنامج التعرف على االعالم الرقمي وكيفية ادارة
ال�صفحات احلديثة وتو�صيل الر�صائل االعالمية التي ت�صتهدفها املديرية
العامة للك�صافة واملر�صدات
و�صارك خمي�ص بن �صعيد بن جمعة ال�صاعدي مفو�ص االإعالم مبحافظة
جنوب ال�صرقية زمالئه الراأي فقال :الربنامج فتح لنا اآفاق كثرية وباالأخ�ص
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تنظيم ور�سة لالإ�سعافات الأولية مب�ساركة  ٢00من الأ�سبال والزهرات
يف اطار خطة الن�صاط الك�صفي واالر�صادي يف جمال تنمية الفتية والفتيات
لهذا العام نفذ ق�صم الك�صافة واملر�صدات بتعليمية �صمال الباطنة ور�صة يف
مهارات االإ�صعافات االأولية الأ�صبال وزهرات املحافظة بالتعاون مع وزارة
ال�صحة ،حيث ا�صت�صافت مدر�صة طالئع الغد واالإ�صراق وجمز ال�صغرى
ومدر�صة الكفاءة ومدر�صة االإعت�صام فعاليات هذه الور�صة ،التي هدفت
اإىل اك�صاب الفتية والفتيات املهارات االأ�صا�صية يف االإ�صعافات االأولية
وتطبيقاتها وممار�صاتها يف احلياة اليومية.
ت�صمن برنامج هذه الور�صة جوانب نظرية وعملية بداأت بتعريف االإ�صعافات
االأولية و�صفات امل�صعف الناجح واأهداف االإ�صعافات االأولية ،واأما يف
اجلانب العملي فتم تطبيق وممار�صة اإ�صتخدامات الرباط املثلث يف عملية
االإ�صعاف واإ�صعاف الك�صور واجلروح و�صربة ال�صم�ص

ق�سم الك�سافة واملر�سدات بتعليمية �سمال الباطنة ينظم يوم ًا ريا�سي ًا ك�سفي ًا
يف اإطار اخلطة ال�صنوية الأن�صطة الك�صافة واملر�صدات مبحافظة �صمال
الباطنة نظمت املديرية العامة للرتبية والتعليم مبحافظة �صمال الباطنة
ممثلة يف ق�صم الك�صافة واملر�صدات يوم ًا ريا�صي ًا ك�صفي ًا ملرحلتي الك�صافة
واملتقدم باملجمع الريا�صي ب�صحار ،ت�صمن تنفيذ م�صابقات ريا�صية
متنوعة ،منها :م�صابقة دفع اجللة والوثب الطويل ،والعدو مل�صافة مئة مرت
ومل�صافة اأربعمائة مرت ،تتابع و�صباق �صد احلبل.
واأو�صح ح�صن بن خلفان اآل عبد ال�صالم رئي�ص ق�صم الك�صافة واملر�صدات
مبحافظة �صمال الباطنة  :اليوم الريا�صي ياأتي يف اإطار اخلطة ال�صنوية
للن�صاط الك�صفي واالإر�صادي لهذا العام وهي خطة ت�صمل تنمية الفتية،
والقادة وخدمة املجتمع وتنميته ،واالإعالم الك�صفي وتنمية روح ال�صداقة
والتعارف بني ك�صافة املحافظة وتبادل اخلربات يف تنفيذ االأن�صطة الك�صفية
والتناف�ص ال�صريف و�صقل املهارات الريا�صية عند الك�صافة واكت�صاف
املواهب الريا�صية وتنمية قيم التعاون وال�صرب
ويف ختام م�صابقات مرحلة الك�صافة ح�صلت وحدة ك�صافة مدر�صة هالل
بن عطية على املركز االأول ،وجاءت وحدة ك�صافة مدر�صة �صيف بن هبرية
يف املركز الثاين ،وح�صلت وحدة ك�صافة مدر�صة �صعيد بن امل�صيب على
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املركز الثالث ،اأما يف مرحلة الك�صاف املتقدم فقد توجت وحدة ك�صافة
مدر�صة م�صعود بن رم�صان باملركز االأول ،وحققت وحدة ك�صافة مدر�صة
الفاروق املركز الثاين ،وجاءت وحدة ك�صافة مدر�صة ابن االثري يف املركز
الثالث .
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احلركة الك�سفية والإر�سادية حركة مهمة ت�سهم يف تربية الن�سء وتعزز القيم والجتاهات
والعتماد على النف�س

اأحمد ال�سغري للمجلة
الك�سفية العمانية:

عالقتي باحلركة بداأت

عام 1٩٧٢م عندما كنت
قائد ًا ك�سفي ًا باملدر�سة
املحمدية بولية

بخاءوفعاليات امللتقى
اأدار احلوار :اأحمد بن خليفة بن حممد ال�سحي

رئي�س ق�سم العالقات والإعالم الرتبوي

مفو�س الإعالم الك�سفي والإر�سادي بتعليمية حمافظة م�سندم
منذ اأن دخلت احلركة الك�صفية االإر�صادية يف حمافظة م�صندم ومع بداية
عمله الرتبوي ارتبط ا�صم اأحمد بن علي ال�صغري ال�صحي بهذه احلركة
فبات اأحد روادها املرموقني واأحد قادتها الداعمني ملنت�صبي هذه احلركة
اأحمد بن علي ال�صغري ال�صحي مدير اإدارة الرتبية والتعليم مبحافظة
م�صندم ورئي�ص مفو�صيتها �صابقا ،التي التقته املجلة الك�صفية العمانية
متابعة وت�سجيع
وحاورته حول ذكرياته يف العمل الك�صفي واالإر�صادي واأهم االإجنازات التي
حتققت للحركة وخرجت باللقاء التايل :
وتابع اأحمد بن علي ال�صغري ال�صحي حديثه حول هذه احلركة متحدثا
عن االأدوار التي قام بها خالل فرتة عمله بالرتبية والتعليم حيث يقول:
يف بداية حديثه اأ�صاد اأحمد بن علي ال�صغري بدور احلركة الك�صفية
لقد كنت دائما متابعا الأداء الوحدات الك�صفية واالإر�صادية التي مت
واالإر�صادية يف حياة النا�صئة باعتبارها ت�صري جنبا اإىل جنب مع العملية
اأن�صاوؤها باملدار�ص ،و ُم ًطلع على براجمها واأح�صر منا�صطها وم�صجعا
الرتبوية التعليمية ومكملة لدورها بل وت�صري معها يف نف�ص الطريق
ومطالبا بتنوع اأن�صطتها وخا�صة التي تخدم املجتمع ،وم�صاركة الوحدات
لبناء ال�صخ�صية املتكاملة ،وقال :لقد بداأت عالقتي باحلركة الك�صفية
الك�صفية واالإر�صادية مع اجلهات االأخرى يف املنا�صبات التي يجب اأن يكون
واالإر�صادية يف ال�صلطنة عام ١٩٧٢م عندما كنت معلما وقائدا ك�صفيا
للك�صافة واملر�صدات دورا فاعال فيها ،كامل�صاركة يف اأ�صبوع املرور اخلليجي
باملدر�صة املحمدية بوالية بخاء وهي احلمدهلل م�صتمرة لليوم حيث ال
واالحتفال باالأعياد الوطنية واالحتفال بذكرى تن�صيب جاللته – حفظه
زلت متابعا الأهم الفعاليات واالأن�صطة التي تقام اإىل جانب ت�صجيعي
اهلل ورعاه  -ك�صافا اأعظم لل�صلطنة ،وامل�صاعدة وامل�صاركة يف تنظيم
للعمل الك�صفي واالإر�صادي واأهمية االإ�صتفادة من اأن�صطتها وبراجمها التي
اأ�صهمت وت�صهم يف بناء �صخ�صية منت�صبي هذه احلركة ،واأ�صعد كثريا
عندما اأقراأ اأخبارا حول فعاليات واأن�صطة تطوعية وخدمية وتوعوية يقوم
بها اأبناءنا الك�صافة واملر�صدات .
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االحتفاالت والندوات وخمتلف الفعاليات �صواء تلك املتعلقة باحلركة الك�صفية
اأوالتي تقيمها بع�ص اجلهات احلكومية واالأهلية االأخرى.
واأ�صاف :كنا حر�صني ب�صورة م�صتمرة على ا�صتثمار االأوقات والعطل الإقامة
الندوات واملحا�صرات التي هي اأ�صا�ص تنمية الذات للفتية والفتيات وغر�ص
القيم واالأخالق احلميدة من خالل اإقامة املع�صكرات والرحالت اخللوية داخل
الواليات باملحافظة ،لكل وحدة ك�صفية واإر�صادية مدر�صية وذلك خالل فرتات
زمنية ح�صب ما يراه قائد وقائدة الوحدة ،باالإ�صافة اإىل ذلك كنا نحر�ص
دائما على اإقامة خميم عام يقام مبنت�صف العام الدرا�صي وهو يعد ملتقى
ك�صفي واإر�صادي ملختلف الوحدات الك�صفية واالإر�صادية املوجودة يف خمتلف
مدار�ص املحافظة حيث يتم تنظيمه �صنويا يف والية من الواليات ب�صكل دوري
يتم خالله تنظيم العديد من االأن�صطة والفعاليات وي�صتمر ملدة ال تقل عن
اأ�صبوع ،كما كان هناك حر�ص دائم على م�صاركة القادة والقائدات يف
جميع اللقاءات واالأن�صطة التي تقيمها الوزارة واملحافظات التعليمية االأخرى
الكت�صاب فريد من املهارات واملعارف و�صقل خرباتهم الك�صفية واالإر�صادية
التي ينقلونها بدورهم اإىل اأع�صاء وحداتهم.
و�سام فخر
وحول �صعوره اأثناء م�صاركته يف حفل تقليد �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص
–حفظه اهلل ورعاه  -ك�صافا اأعظم لل�صلطنة ،وم�صافحته جلاللته يقول :كان
ذلك اليوم يوم ًا تاريخيا خالدا يف م�صرية احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف
ال�صلطنة حيث كان هذا اليوم يوم فخر لكل منت�صب للحركة وكان و�صام عز
للجميع تكلل هذا ال�صعور بالت�صرف مب�صافحة جاللته خالل احلفل كوننا
اأع�صاء جمل�ص اإدارة الهيئة القومية للك�صافة واملر�صدات �صابقا حيث رافقت
اآنذاك املغفور له باإذن اهلل �صاحب ال�صمو ال�صيد ثويني بن �صهاب اآل �صعيد
رئي�ص الهيئة الذي قلد �صاحب اجلاللة يف احتفاالت ال�صلطنة بعام ال�صبيبة
العمانية يف ميدان الفتح ،وهي ذكريات ال زالت عابقة يف قلوب وخميلة
اجلميع واالحتفال ال�صنوي بهذه الذكرى يعد مبثابة ر�صالة جلميع منت�صبي هذه
احلركة الرتبوية ودافعا لهم نحو االإخال�ص فيها والعمل بجد من اأجل حتقيق
اأهدافها الرتبوية ال�صامية .
دور تربوي
ويوؤكد اأحمد ال�صغري على اأهمية الدور الرتبوي الذي متثله الوحدات الك�صفية
واالإر�صادية باملدار�ص باعتبارها حركة تربوية تعمل على تن�صئة اأجيال من
ال�صباب وال�صابات القادرين على حتمل امل�صوؤولية واالإعتماد على الذات،
م�صريا اأن هذه الوحدات هي اأ�صا�ص تنمية الروح الوطنية يف النا�صئة فالطلبة
والطالبات املن�صمني اإىل هذه احلركة تتاح لهم الفر�صة يف تلقي املعرفة اإىل
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جانب اكت�صاب االن�صباط وال�صلوك احل�صن القومي اإىل جانب العديد من
القيم واالأخالق احل�صنة التي ت�صهم يف الرتبية ال�صلوكية ال�صحيحة ،وذلك
من خالل الفعاليات واالأن�صطة والربامج التي تعدها هذه الوحدات والتي
جتعل منت�صبيها ي�صعرون باأهمية االإحتاد والتعاون والعمل من اأجل خدمة
االآخرين ،اإىل جانب االأعمال التطوعية وهذا ال يتم اإال من خالل اإن�صاء
الوحدات الك�صفية واالإر�صادية وهلل احلمد جند اليوم العديد من اأبنائنا
ممن كان منت�صبا اإىل هذه احلركة يف جماالت خمتلفة تخدم هذا الوطن .
�صهادة الإعرتاف العاملية
وحول اأهم امل�صاركات اخلارجية التي �صارك فيها اأثناء فرتة عمله قال اأحمد
ال�صغري :لقد �صاركت يف املوؤمتر العاملي يف مونرتيال بكندا عام ١٩٧٧م ويف
ذلك املوؤمتر ت�صلمنا �صهادة االإعرتاف العاملي بك�صافة ال�صلطنة حيث كنت
�صمن الوفد الذي تراأ�صه معايل اأحمد بن عبداهلل الغزايل وزير الرتبية
والتعليم –اآنذاك -وكانت تلك اللحظات حلظات فرح وعز مبا حتقق من
اإجناز مهم ي�صاف اإىل �صجل اإجنازات احلركة الك�صفية واالإر�صادية يف ظل
الدعم والرعاية ال�صامية الكرمية حل�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص
بن �صعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه -اإىل جانب م�صاركتي �صمن وفد
ال�صلطنة يف املوؤمتر الك�صفي العاملي باأو�صلو بالرنويج عام ١٩٨٦م يف وفد
تراأ�صه �صعادة داود بن النظر الزدجايل اأمني عام الهيئة القومية للك�صافة
واملر�صدات -اآنذاك-
واأ�صاف اأحمد ال�صغري ال�صحي  :بالن�صبة للم�صاركات الداخلية فهي عديدة
وهلل احلمد فقد ح�صرت الدورة التدريبية يف مركز التدريب بحيل العوامر
واخلا�ص بقيادة املخيمات الدولية عام ١٩٨٦م حيث كان هناك جمموعة من
املحا�صرين من املنظمة الك�صفية العاملية واملكتب الك�صفي العربي وتراأ�صت
خميم �صور يف املخيم الك�صفي الدويل ال�صابع ع�صر مبحافظة ظفار كقائد
للمخيم عام ١٩٨٦م والذي �صارك فيه اأكرث من  ٤اآالف ك�صاف ًا وقائد ًا من
كافة الدول العربية حيث ق�صم املخيم اإىل اأربعة خميمات وكان يل ال�صرف
باأن اأكون قائدا ملخيم �صور كما �صاركت يف اإداره خميمات ك�صفية خليجية
على م�صتوى جمل�ص التعاون اخلليجي والتي اأقيمت يف حمافظة ظفار يف
املخيم الك�صفي الدائم ب�صهل جبل اآ�صور وكنت �صمن قادة االإدارة واأدرت
عدة ندوات يف هذه املخيمات وحا�صرت فيها  ،وقد كرمت من قبل اأمني
عام جمل�ص التعاون اخلليجي مبنحي قالدة جمل�ص التعاون اخلليجي بتاريخ
٢٦اأكتوبر من عام ١٩٩٦م كذلك مت تكرميي من قبل وزارة الرتبية والتعليم
�صمن تكرمي رواد احلركة الك�صفية بال�صلطنة.
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اإعداد  /زينة بنت �سالح ال�سيبانية
اأخ�سائي اإعالم تربوي

يوؤكد ح�شرة �شاحب اجلاللة ال�شلطان قابو�س بن �شعيد املعظم – حفظه اهلل ورعاه – الك�شاف الأعظم لل�شلطنة من خالل
خطاباته لل�شعب على اأن الفرد هو ال�شالح الفاعل يف دميومة التنمية يف البالد ،ودعامة التطور فيها ،وميكن تعريف التنمية
امل�شتدامة على اأنها التوافق بني ا�شتهالك الفرد للموارد القت�شادية والجتماعية والثقافية �شمن الطاقة ال�شتيعابية للبيئة مع
�شمان دميومتها لالأجيال القادمة
حد ذاتها  ،واإمنا هي من اأجل بناء الإن�شان الذي هو اأداتها و�شانعها ،ومن ثم ينبغي األ تتوقف عند
فالتنمية لي�شت غاية يف ّ
تقدم الإن�شان واإيجاد املواطن القادر على الإ�شهام
مفهوم حتقيق الرثوة ،وبناء القت�شاد ،بل عليها اأن تتعدى ذلك اإىل حتقيق ّ
بجدارة ووعي يف ت�شييد �شرح الوطن .
التنمية امل�ستدامة واأبعادها يف املنظور الإ�سالمي
عرفت التنمية امل�صتدامة باأنها االأعمال التي تهدف اإىل ا�صتثمار املوارد املطهرة بالعديد من الن�صو�ص التي متثل الركائز االأ�صا�صية للتنمية
البيئية بالقدر الذي يحقق التنمية  ،ويحد من التلوث ،وي�صون املوارد امل�صتدامة ،وت�صع ال�صوابط التي حتكم عالقة االإن�صان بالبيئة – بل
الطبيعية  ،بد ًال من ا�صتنـزافها وحماولة ال�صيطرة عليها  ،وهي تنمية تراعي وباالأر�ص والكون كله  -من اأجل �صمان ا�صـتمراريتها.
حق االأجيال القادمة يف الرثوات الطبيعية للمجال احليوي لكوكب االأر�ص،
ومفهوم التنمية امل�صتدامة يف االإ�صالم اأكرث �صمو ًال ،فالنظرة االإ�صالمية
كما اأنها ت�صع االحتياجات االأ�صا�صية لالإن�صان يف املقام االأول ،فاأولوياتها
ال�صاملة للتنمية امل�صتدامة توجب اأال تتم هذه التنمية مبعزل عن ال�صوابط
هي تلبية احتياجات املرء من الغذاء وامل�صكن وامللب�ص وحق العمل والتعليم
الدينية واالأخالقية ،ويف الوقت نف�صه فاإن هذه النظرة تعنى بالنواحي
واحل�صول على اخلدمات ال�صحية وكل ما يت�صل بتح�صني نوعية حياته
املادية ،جنب ًا اإىل جنب مع النواحي الروحية واخللقية .
املادية واالإجتماعية .ومبا ي�صمن حقوق االأجيال املقبلة يف املوارد البيئية.
وتتمثل اأهداف التنمية امل�صتدامة يف حت�صني ظروف املعي�صة جلميع �صكان وغايات التنمية يف املنظور االإ�صالمي تتجه نحو حتقيق العبادة هلل وحده ،
العامل ،وتوفري اأ�صباب الرفاهية وال�صحة واال�صتقرار لكل فرد .
بتعمري االأر�ص مبنهجه وحتقيق احلياة الطيبة للب�صر يف الدنيا من خالل
حفظ املقا�صد اخلم�صة – الدين والنف�ص والعقل والن�صل واملال -وال�صعي
وتقوم التنمية امل�صتدامة على االقت�صاد واملجتمع والبيئة ،وهي عنا�صر
للفوز باجلنة يف االآخرة.
مرتبطة ببع�صها يف ن�صيج مت�صابك ،اإذ يقوم كل منها على االآخر ويكمله،
وال منا�ص من �صرورة حتقيق التوافق واالن�صجام بينها الإجناح عملية ولعل اأهم مقوم يف االإ�صالم لنجاح عملية التنمية امل�صتدامة هو االإميان
التنمية .
والعمل ال�صالح .
وعلى الرغم من حداثة م�صطلح (التنمية امل�صتدامة) فاإن مفهومه لي�ص ومفهوم التنمية يف االإ�صالم ينطلق من مبداأ ت�صخري الكون لالإن�صان ليعمر
بجديد على االإ�صالم وامل�صلمني ،فقد حفل القراآن الكرمي وال�صنة النبوية االأر�ص وفق مبادئ احلكمة االإلهية مبا يحقق اخلالفة يف االأر�ص مع
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احلفاظ على ح�صن اأداء االأمانة فيها وهو مفهوم �صامل لنواحي التعمري م�صوؤولون فيها باأنه مع اإعطاء قيمة عملية للمخلفات البال�صتيكية ،فاإن
يف احلياة كافة وبالتايل فهو يقوم على بعدين اأ�صا�صيني ي�صمنان تنمية املواطنني �صيولون مزيد ًا من االأهمية للتعامل معها.
م�صتدامة يف الدنيا واالآخرة .
وحتفل ال�صنة النبوية بالعديد من الن�صو�ص التي حتث على حماية املوارد
الطبيعية و�صيانتها:
 ففي جمال املحافظة على احلياة الفطرية جند اأن ال�صنة النبوية نهتعن قطع ال�صجر واقتالع الزرع .
 ويف جمال املحافظة على امل�صادر املائية نهى النبي �صلى اهلل عليهو�صلم عن هدرها واالإ�صراف يف ا�صتعمالها حتى عند الو�صوء.
 ويف جمال املحافظة على االأماكن العامة والطرق حث النبي �صلىاهللعليه و�صلم على اإماطة االأذى عن الطريق .
 يف جمال ال�صحة الوقائية نهت ال�صنة النبوية عن خمالطة االإن�صاناملري�ص مبر�ص معدٍ الآخر �صحيح ،واإذا حدث طاعون فيجب حظر
الدخول اإىل منطقة هذا الطاعون اأو اخلروج منها .
فاالإعمار املعنوي للنفو�ص هو االأ�صا�ص الذي ينبني عليه اإعمار االأر�ص
وال ميكن اأن نوؤ�ص�ص حل�صارة اإن�صانية وارفة الظالل اإال باإعمار وتزكية
اجلانب اخللقي واالإن�صاين فيها ولي�ص العمارة احل�صية فقط .
ملاذا ال�ستدامة أامر ًا ﻫام ًا ﻲﻓ التعليم؟
مدينة اإندوني�سية ت�ستبدل تذاكر النقل بعبوات بال�ستيكية يتمثل الهدف الرئي�صي الإدخال اال�صتدامة يف التعليم يف �صمان
وقفت �صورابايا ثاين اأكرب مدينة يف اإندوني�صيا على خط املواجهة ا�صتمرارية التنمية امل�صتدامة يف البالد من جذورها مع عملية تدريجية.
ملحاربة النفايات البال�صتيكية يف البالد .مع اإطالقها اأ�صطول حافالت كما اأن متابعة االإ�صرتاتيجية هي ق�صية رئي�صية يف هذه العملية .حيث
داخل املدينة لت�صجيع ال�صكان على اإعادة تدوير العلب البال�صتيكية ،تلعب اال�صتدامة يف التعليم دورا هام ًا يف رفع الوعي باحلاجة للتنمية
امل�صتدامة وتعبئة جيل ال�صباب لتحقيق هذا الهدف.
حيث ميكن للمقيمني دفع ثمن الركوب بالزجاجات البال�صتيكية
ومن اأجل �صفرة واحدة ،بات لدى املواطن خيار الدفع اإما عرب ع�صرة
اأكواب بال�صتيكية  ،اأو خم�ص زجاجات من البال�صتيك �صعة  ٥٠٠مل  ،اأو
ثالثة من �صعة  ١.٥ليرت  ،حيث ميكن للنا�ص مبا�صرة تبديل البال�صتيك
بتذاكر �صمن البا�صات  ،اأو يف نهاية الرحلة �صمن احلافالت التي تخدم
 ٢١حمطة يف جميع اأنحاء املدينة ب�صعة ترتاوح ما بني  ٤٠اإىل  ٦٨راكب ًا
�صورابايا وهي اأول مدينة اإندوني�صية تنفذ املخطط الفريد ،حيث يوؤكد

وقد ن�صرت اليون�صكو م�صروعات دولية ناجحة مبا يخ�ص املمار�صات
يف خمتلف البلدان التي حتاول اإيجاد بدائل جديدة للتعليم من اأجل
اال�صتدامة ،ومن بني هذه املمار�صات واحدة مت القيام بها يف الرنويج
وتهدف اإىل تطبيق التعليم البيئي الرنويجي كاأداة للتنمية امل�صتدامة،
وكان امل�صروع ي�صتهدف املدار�ص بكافة امل�صتويات يف الرنويج  ،وركزت
على التعليم والتعلم واملعلمني وم�صوؤولية ال�صركات ،والبيئة واملياه وتغري
املناخ والتنوع البيولوجي واال�صتهالك امل�صتدام واملواطنة.
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الك�سفية بيئة خ�سبة ل�سقل الهوايات

�سامل املقبايل من �سمال الباطنة
موهبة �سعرية واإن�سادية نال
جوائز عدة

...............
تعترب البيئة الك�صفية واالإر�صادية منبع للعديد من املواهب مبختلف املفو�صيات الك�ساف �سامل ﻫل كانت للحركة الك�سفية دور ﻲﻓ ﻲﻓ تنمية
الك�صفية واالإر�صادية والتي تربز من خالل امل�صاركات يف خمتلف الربامج موﻫبتك ؟
الك�صفية واالإر�صادية التي نظمتها املديرية العامة للك�صافة واملر�صدات
من خالل حب للبيئة الك�صفية واإلتحاقي باحلركة الك�صفية نعم كان للك�صافة
وكذلك اأق�صام الك�صافة واملر�صدات يف جميع املحافظات التعليمية .
دور بارز يف تنمية مهاراتي واإكت�صابي العديد من اخلربات املتعددة.
ويف هذه الزاوية نتعرف على اأحد املواهب من ق�صم الك�صافة واملر�صدات
وعن م�صاركاته الك�صفية قال  :كانت بدايتي مع الوحدة الك�صفية باملدر�صة
ملحافظة �صمال الباطنة اإنه الك�صاف �صامل بن علي بن �صامل املقبايل من
حيث كنت م�صوؤو ًال عن ال�صيحات يف الوحدة و�صاركت مع زمالئي الك�صافة
تعليمية �صمال الباطنة بالوحدة الك�صفية ملدر�صة حممد بن اإبراهيم الكندي
يف عمل ان�صادي م�صرتك بالفرقة وذلك لرفع همم زمالئي وتر�صيخ عدد من
التابعة لق�صم الك�صافة واملر�صدات مبحافظة �صمال الباطنة ميتيز باأن حباه
املبادئ الك�صفية لديهم.
اهلل العديد من املواهب حيث ميلك موهبة االن�صاد وكذلك موهبة االإلقاء
ال�صعري وا�صتطاع من خالل �صوته ال�صجي اأن يرتمن باملقاطع االإن�صادية عرب كما كانت لدي م�صاركات خارج نطاق الوحدة الك�صفية منها حفل ت�صليم
حنجرته الذهبية لي�صفي على امل�صامع ر�صالته النبيلة من التوجيه واملوعظة كاأ�ص جاللة ال�صلطان مل�صابقة املحافظة على النظافة وال�صحة يف البيئة
املدر�صية حتت رعاية معايل ال�صيخ وزير القوى العاملة ،ومهرجان �صاللـة
واالإر�صاد لذا اأجرينا معه حوار خا�ص للمجلة الك�صفية العمانية .
على م�صرح املروج و ملتقى (عامل واحد قلب واحد) مدينة العني حتت رعاية
كيف كانت بداياتك مع موﻫبة الإن�ساد
�صاحب ال�صمو ال�صيخ حممد بن خليفة اآل نهيان كما �صاركت يف حفل �صركة
البداية االأوىل كانت منذ ال�صف الرابع االإبتدائي مبرحلة الك�صافة وكان فايل مبيناء �صحار و مزاينة املفاريد بوالية �صحار يف ن�صختها االأوىل وكذلك
لالأ�صرة وتوجيهاتها االأثر يف ت�صجيعي على اال�صتمرار والتدرج يف هذه �صاركت يف حفل رك�ص العر�صة بوالية �صحم حتت رعاية �صاحب ال�صمو
املوهبة ،كما كان لالإ�صراف املبا�صر من قبل الهيئة التدري�صية مبدر�صة ال�صيخ حميد بن را�صد النعيمي حاكم اإمارة عجمان وقد �صاركنا يف اأم�صية
حممد بن اإبراهيم الكندي والتي اأخ�ص فيها بال�صكراجلزيل جلميع من وقف �صحاب ال�صعرية مبحافظة الربميي حتت رعاية �صعادة ال�صيخ علي بن اأحمد
بجانبي من اأ�صاتذتي الكرام الذين �صهلوا يل كثري من العقبات والتحديات ال�صام�صي وايل �صحار وقد متت امل�صاركة يف معر�ص املواهب الفنية للطفل
بهدف �صقل موهبتي والظهور بي على خ�صبة امل�صرح يف كثري من املحافل اخلليجي والذي نظمه مر�صم الفنون الت�صكيلية فرع �صحار التابع ل�صوؤون
البالط ال�صلطاين وكذلك حفل تكرمي املجيدين بالكلية البحرية وامل�صاركة
وامل�صابقات.
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يف حفل الوالية للمقدم امليمون ملوالي جاللة ال�صلطان املعظم -حفظه اهلل
ورعاه -مبنا�صبة عودته من الرحلة العالجية.
ومن ثم تطرقنا ل�صوؤال املن�صد عن اأهم االإجنازات التي حققها حيث اأجاب
قائال :وهلل احلمد كانت هناك العديد من االإجنازات على م�صتوى ال�صلطنة
وذلك بف�صل اهلل و بجهود املخل�صني من املعلمني واإدارة املدر�صة الذين
كان لهم دور فاعل يف االإرتقاء من اأجل االرتقاء بقدراتي وو�صويل الأعلى
املراكز .
ما اأﻫم الإجنازات التي حققتها ؟

النبطي مب�صابقة اإبداعات �صبابية و املركز االأول على م�صتوى ال�صلطنة
يف امل�صابقة االإن�صادية ( ترانيم ) التي نظمتها الهيئة العامة لالإذاعة
والتلفزيون و املركز االأول يف م�صابقة من�صد �صحار بن�صخته االأوىل ،واملركز
االأول على نادي �صحار يف م�صابقة االإن�صاد ،واملركز االأول على نادي جمي�ص
يف م�صابقة االإلقاء ال�صعري لثالثة موا�صم متتالية مب�صابقة اإبداعات �صبابية
التابع لوزارة ال�صوؤون الريا�صية ،وكذلك املركز االأول على اأندية حمافظة
�صمال الباطنة يف م�صابقة اإلقاء ال�صعر النبطي ،وجائزة جلنة التحكيم
على م�صتوى ال�صلطنة مب�صابقة جنم االإن�صاد العماين الذي نظمتها الهيئة
العامة لالإذاعة والتلفزيون .

هلل احلمد كانت هناك العديد من االإجنازات على م�صتوى ال�صلطنة �صواء
يف امل�صابقات الك�صفية يف هذا املجال اأو امل�صابقات العامة وذلك بف�صل اهلل
�صبحانه وتعاىل وبجهود املخل�صني من املعلمني واإدارة املدر�صة الذين كان
لهم دور فاعل يف االإرتقاء مب�صتواي وو�صويل الأعلى املراكز .
واأ�صاف خالل تلك امل�صاركات نلت العديد من املراكز واجلوائز حيث
ح�صلت على املركز االأول على م�صتوى ال�صلطنة يف م�صابقة اإلقاء ال�صعر

املر�سدة ب�سمة العمرانية:

املر�سدات منحتني �سغف حب املعرفة والإطالع والبحث العلمي
ويف هذه الزاوية نتعرف على اإحدى املواهب الواعدة التي �صقت طريقها
مت�صلحة بالعلم واملعرفة من اأجل تطوير هواياتها املختلفة اإنها املر�صدة
املتقدمة ب�صمه بنت نا�صر بن م�صبح العمرانية من وحدة مر�صدات اأم
�صلمه ( )١٢ – ١٠التي اأكدت على اأن احلركة الك�صفية واالإر�صادية منحتها
�صغف حب املعرفة واالإطالع وتطوير القدرات ،جنبا اإىل جنب مع ت�صجيع
االأ�صرة واملدر�صة ووحدة املر�صدات التي كانت فر�صة لتعلم الكثري من
املهارات ومثلت البيئة احلقيقية الإكت�صاف مواهبها  ،من خالل املخيمات
وم�صابقة كاأ�ص الك�صاف االأعظم التي حركت لديها امللكات فكانت احلافز
احلقيقي للبحث والتطوير واالإرتقاء باملهارات.

على كاأ�ص ح�صرة �صاحب اجلاللة ال�صلطان قابو�ص بن �صعيد املعظم –
حفظه اهلل ورعاه -الك�صاف االأعظم لل�صلطنة وفرت لها الفر�ص للتبحر
يف البحث العلمي واإجراء التجارب املخربية ،وتتطلع اىل اأن ت�صبح اإحدى
املبدعات يف جمال الت�صميم واجلرافيك.

واأ�صافت :اإنني مغرمة بالقراءة واالإطالع التي تعترب من اأف�صل الهوايات
لدي ،ومن خاللها فتحت لدي م�صاحات جيدة لالإبداع ،كما منحتني
املر�صدات الفر�صة للقيادة واالإعتماد على النف�ص والتخطيط والتنفيذ،
لذلك منت لدي بعدها مهارات ت�صميم البطاقات وواجهات ال�صجالت
التي بداأت من خالل �صجالت الوحدة الك�صفية لتطور بعدها وت�صبح اأحد
الهوايات التي اأجد نف�صي من خاللها ،م�صيفة اأن م�صابقة التفوق الك�صفي
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العالم
من
حــولي
إعداد :هيثم المجرفي

«امل�رصوع ال�سوتى العاملى» ..خريطة �سوتية جديدة للعامل بدون اإزعاج الب�رص
تغطى ال�صو�صاء الذى ي�صببها الب�صر على �صوت الطبيعة ،وهو االأمر
الذى اأدى اإىل ظهور العديد من امل�صاريع التى حتاول ت�صجيل ال�صوت
الطبيعى لكوكب االأر�ص بعيدا عن ما ي�صببه االإن�صان من اإزعاج،
ومن �صمنها “امل�صروع ال�صوتى التعاونى العاملى” الذى يطلق عليه
ا�صم “املدن والذاكرة”،

يذكر اأن  Sounding Natureهى اأكرب جمموعة عاملية من اأ�صوات
الطبيعة ،وت�صم ما يقرب من � ٥٠٠صوت من  ٥٥دولة ،من الغابات اإىل
االأنهار اجلليدية اإىل ت�صجيالت الروبيان حتت املاء ،وحتتوى اخلريطة على
جزاأين :ت�صجيل ال�صوت نف�صه ،ثم املو�صيقى امل�صتوحى منه .

وحتدث �صتيوارت فوكي�ص مطور امل�صروع باأنه يف نهاية يناير � ٢٠١٩صوف
ومع اأواخر عام ٢٠١٨م ،اأن�صاأ الباحثون فى م�صروع “املدن والذاكرة” يتم االنتهاء من ا�صافة  ٢٠دولة يف امل�صروع اإ�صافة اىل املواقع االأثرية
خرائط �صوتية تركز على االحتجاجات واالأماكن املقد�صة ،ومع ذلك ،فاإن واملنتزهات العاملية .و�صوف يتم ا�صافة قطر للم�صروع كاأول دولة عربية
امل�صروع االأحدث يبتعد عن الب�صر ويركز بد ًال من ذلك على املناطق التى يتم من خاللها بث اخلريطة ال�صوتية للمعامل البارزة بها.
مل تتاأثر بال�صو�صاء.

علماء �سينيون يطورون مادة لتجديد اجللد يف حالت احلروق الوا�سعة
قام فريق الباحثني من جامعة «�صياآن جياوتوجن» مبقاطعة �صن�صي �صمال غربي ال�صني
بت�صميم نوع ًا من املواد امل�صادة للبكترييا واملحاكاة بيولوجيا ت�صتطيع اأن ت�صهل عملية جتديد
اجللد ،مو�صحا اأن املادة اجلديدة تتميز مبرونة �صبيهة باجللد وقابلية توافقية جيدة ،وميكن
اأن ت�صاعد يف منع العدوى البكتريية املقاومة لالأدوية املتعددة.
ومن خالل التجارب االأولية التي اأجريت مبخترب اجلامعة عززت املادة املا�صدة من �صفاء
اجلروح وجتديد الزوائد اجللدية مثل ب�صيالت ال�صعر ،كما اأدت لتجديد اأن�صجة اجللد.
وميكن للمادة احليوية امل�صممة اأن ت�صبح �صمادة تناف�صية متعددة الوظائف لعالج اجلروح
امل�صابة بالبكترييا وجتديد اجللد.
وح�صب ما ذكره الفريق اأن املادة �صيتم توزيعها يف بع�ص امل�صت�صفيات ال�صتخدامها كحل لعالج
اجلروح يف الربع االأول من عام ٢٠١٩م و�صوف ي�صتمر الفريق يف تطوير هذه املادة وتوفريها
ب�صكل دوري يف وقت الحق.
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اإماراتي يبتكر نظارة افرتا�سية تناف�س مايكرو�سوفت
ابتكر مواطن اإماراتي يدعى اأحمد احلمادي من جامعة اأبوظبي ،تطبيقا فنظارته ال تعزل مرتديها عن الواقع الفعلي املحيط به ،فهي متكنه من روؤية
ذكيا لنظارة افرتا�صية ميكن ا�صتخدامها يف التعليم والتدريب الع�صكري .املج�صم االفرتا�صي مدجما مع واقعه الفعلي ،االأمر الذي ي�صمح له باحلركة
خالل ارتدائها.
وت�صتخدم النظارة يف عر�ص املعدات احلربية كالطائرات وال�صواريخ
واالأ�صلحة واالآالت الثقيلة ،دون اأية حاجة اإىل وجودها الفعلي بالتدريب ،وتابع قائال  :اإن التطبيق املبتكر يت�صمن طائرة حربية ،وقنبلة ،وجمموعة
حيث ميكن للع�صكري روؤية مكونات تلك االأ�صلحة وتفا�صيلها الدقيقة من من االأ�صلحة اليدوية ،ومبجرد ارتداء امل�صتخدم للنظارة ميكنه م�صاهدة
االأ�صلحة ،وعر�ص مكوناتها با�صتخدام االأوامر ال�صوتية ،كما اأن هذا
خالل تلك النظار..
االبتكار يعد مبثابة م�صروع التخرج من اجلامعة للح�صول على �صهادة
اأ�صاف اأن نظارة “مايكرو�صوفت هولون�ص” التي قام بابتكارها تختلف عن املاج�صتري ،ومن املتوقع اأن يتم تطوير النظارة مطلع العام اجلاري ٢٠١٩م
نظارات الواقع االفرتا�صي التي يعي�ص مرتديها يف عامل افرتا�صي  ،%١٠٠بعد اأن يتم اإجراء املزيد من التجارب حول اإ�صتخدامها ب�صكل ر�صمي.

�رصكة لك�رص تعلن عن اأكرب بطاقة ذاكرة مايكروا ا�س دي يف العامل
اأعلنت �صركة  ( Lexarلك�صر) االأمريكية ،اإحدى ال�صركات الرائدة يف ت�صنيع بطاقات الذاكرة� ،صناعتها
لبطاقة  microSDب�صعة تخزين عالية ت�صل اإىل  ٥١٢جيجابايت ،واأطلقت عليها ا�صم microSDXC
 ،™ UHS-Iوتعترب اأكرب بطاقة من فئة  A2يف ال�صوق حاليا.
وذكرت ال�صركة من خالل املوؤمتر ال�صحفي بنيويورك باأن البطاقة اجلديدة تتيح للم�صتخدمني ،قدرات
تخزين مو�صعة ،كما تقوم ت�صغيل التطبيقات من بطاقة الذاكرة اخلا�صة بامل�صتخدم ب�صرعة نقل ت�صل اإىل
 ١٠٠ميجابايت /ثانية.
واأ�صارت اإىل اأن البطاقة اجلديدة اأي�صا تتيح للم�صتخدمني الذين ي�صتخدمون تطبيقات كثرية وثقيلة،
اال�صتفادة من �صرعة كتابة  ،IOPS 2000و�صرعة قراءة  ،IOPS 4000مبا ي�صمن �صرعة فائقة
لت�صغيل التطبيقات وتخزينها و نقل البيانات ب�صرعة و�صهولة مبا�صرة على بطاقات الذاكرة  A2للهواتف.
وقال مدير الت�صويق يف ال�صركة “جويل بوكريان”“ :نظ ًرا الأن الهواتف الذكية اأ�صبحت جزءا هاما يف حياتنا،
فنحن نعتمد عليها يف القيام اأكرث من اأي وقت م�صى ،وبالتايل فاإن امتالك اأكرب بطاقة  microSDمن
نوع  A2يف العامل� ،صوف يلبي ب�صكل منا�صب متطلبات امل�صتخدم االأكرث قوة مع قدراتها و�صعة التخزين
العالية” .واأ�صار اىل اأن هذه البطاقة �صوف تطرح يف االأ�صواق العاملية يف عام ٢٠١٩م و�صتتوفر فقط لالأجهزة
التي تعمل بنظام االندوريد
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من اأقوال اللورد باد باول
موؤ�س�س احلركة الك�سفية

اإعداد  /رملة العجمية

 -إطار تطبيق الطرق الكشفية عىل العمل  ..جيب أن

اأخ�سائي اإعالم تربوي

ندرك أن النظام املطلق املوحد ال ميكن تطبيقه بشلك
حامس عىل امجليع  ..وجيب أن يكون هناك مراعاة
للظروف احمللية.
 القيادة من خالل توافر احلب الخشيص بني األفراد ..يه الطريق لنجاح احلركة.
 من خصائص القائد أن يكون رقيق املشاعر ومؤمنبأمهية الرسالة اليت يؤدهيا وصدقها.
 الذين يستطيعون القيادة مه الذين تعملوا أولًا الطاعة. يف حيايت اخلاصة هناك طرق ميكن أن أواجه هبااملشلكات بنجاح  ..وهذه الطرق يه :العمل والعدل.
 املبدأ العام الذي جيب أن يقوم هيلع التعامل معاألشبال والذي جيذب انتباههم هو توفري السعادة
العائلية هلم وتركهم يمتتعون بالضوضاء واللعب.
 يف منمظة كبرية وحركة عظمية مثل :احلركة الكشفيةال يوجد ماكن لألنانية واجلهود الفردية  ..علينا مجيعًا
أن نتعاون معًا ونعمل سويا وبفاعلية لتحقيق اهلدف
املنشود  ..التعاون هو الطريق الوحيد للنجاح.
 يمتزي الكشاف باالبتسامة الدامئة اليت متنحه املرحوالسعادة  ..وجتعل من حوله يشعرون بنفس اليشء
وخاصة يف وقت إدارة األزمات واألخطار.
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ال�سدق
هــرب الــشــاب إىل الغابة
خـــوفــًا مــن اللـــصــوص
فــوجـد رجــل يــحــتــطــب فــطــلــب مــنــه
أن يـخـبـئـه مــن الــلــصــوص
فــأشــار عــلــيــه باالختباء فــي كــومــة الــحــطــب
فـــأتــي الــلــصــوص وســــألــوا الـــحــطــاب
إن كــان قــد رأى أحــد يــجــري مـنـذ قـلـيـل
فــأخـبـرهــم بــأن الـــشــاب يــخــتــبــئ
بــالــحــطــب!!!!
إال أنـهـم سـخــروا مــنــه وقــالــوا لــبــعــضــهــم
إنــه يــريــد أن يؤخـركـم عـن مـالحـقـة الـشـاب
وبـالـفـعــل انرصفوا برسعة
فــخــرج الــشــاب غــاضـبـًا
وقـال للـحـطـاب  :لـمـاذا أخـبـرتـهـم بـمـكـانـي ؟
فـقـال الـحـطـاب

ً
دائــام
يـا بـنـي أعمل إن النجاة فــي الــصــدق

ا�صرتاحة ك�صاف

ف
 هل تعمل أن أول معمل لتكر� رتالب�ول اكن ي� مرص سنة
ي

األغــــــــــاز

١٩١٣م.
ف أ
 هل تعمل أن أول أطا� عرف ي� الرض هو الغراب.

الدؤل.
ي
ف
ف
ف
ف
 هل تعمل أن أول سيارة تدور اب�لب� ي� اكنت ي� عام ١٨٩٥م. هل تعمل أن أول جامعة مرصية اب� فملع� احلديث يه جامعة
أ
امللك فؤاد الول ١٩٠٨م.

هل تعلم

 هل تعمل أن أول من استعمل ساعة اليد من الرجال مهأ
ف
احلنود ابال� يطانيون ي� احلرب العاملية الول.
اب
أ
 هل تعمل أن أول من اكتشف املطاط مه السبان  ,منذ رثأك�
ً
من ٤٥٠عاما.
 هل تعمل أن أول من حدد ارتفاع الشمس العامل املسمل رث�بتاب ف� قرة.

 -)1ما هو الطائر الذي يرى بإذنيه ؟
 -)2ما هو اليش الذي قلبه يأكل قرشه ؟
 -)3ما هو السؤال الذي تختلف إجابته دامئا ؟
 -)4ما اسم الشجرة التي ال ظل لها و ال مثار ؟
 -)5ما هو اليشء املوجود يف كل يشء ؟
 -)6ما هي التي متيش بال رجلني و تبيك بال عينني ؟
 -)7كلمة حينام ننطقها يبطل معناها ؟

رت رت
رت
السوفي� ر�
الصناع
صناع هو القمر
 هل تعمل أن أول �ري
ي
ي
ف رث
أكتو� عام ١٩٥٧م.
واحد أطلق ي� �ر اب
ف
احلص ي� املثانة هو أبو القامس
 هل تعمل أن أول من فتتي
الزهراوي.
 هل تعمل أن أول طبيب مسمل يفرق ي فاحلدري
ب� احلصبة و اب
* السحاب
* الصمت

هو أبو بكر الرازي.
ف
 هل تعمل أن أول طاعون ي اب�تاح رتالدول إالسالمية اكن ي� هعد
الوليد اب ف� عبد امللك.

احللول
* الخفاش
* الشمعة املشتعلة
* الساعة
* شجرة العائلة
* الهواء

أ
 -هل تعمل أن أول من وضع أسس عمل النحو هو أبو السود

قــم بوضــع األرقــام مــن  ٩-١فــي جميــع املربعــات بشــرط أن ال يحمــل
كل مربــع عــدد ًا مكــرر ًا وال يحمــل كل عمــود أكثــر مــن  ٩أرقــام
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 رملة العجمية: كتابة السيناريو والرمس

 ﺭﻣﻠﺔ ﺍﻟﻌﺠﻤﻴﺔ:ﺭﺳﻮﻣﺎﺕ
ﻭ
ﺑﺎﺩﻣﺎﻧﺎﺑﺎ

»°ûŸG á°VÉjQ á°SQÉ‡ ±ó¡H ∂dPh ¢SQGóŸG ióMEG øe Üô≤dÉH äGôgõdGh ∫ÉÑ°TC’G øe OóY ™ªàLG

π«ªL Ωƒj
GC óÑf Gk PEG É«g ..™Ñ£dÉH
¢ü°üNCÉ°S å«M »°ûŸG á°VÉjôH Ió«©°S á°Uôah
∫ÉÑ°T’C G ±ô©à«d
»°ûª∏d á∏eÉc áYÉ°S
≈∏Y äGôgõdGh
¢†©ÑdG º¡°†©H

äGôgR Éjh ∫ÉÑ°TCG Éj É«g
»°ûŸG á°VÉjQ ‘ CGóÑæd

‹ áÑ°ùædÉH ∫hC’G Ωƒ«dG ƒg Gò¡a ,áYÉ°S ∞°üf »°ûeCÉ°S ÉfCG ÉeCG
áYÉ°S IóŸ »°ûŸG π°UGhCG ¿CG »∏Y Ö©°üdG øeh
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âbƒdG øe ™°ùàe …ód ¢ù«d øµdh
ó©Ña ,»°ûŸG á°VÉjQ ¢SQÉeC’
áÑLh ∫hÉæJCG á°SQóŸG øe »æJOƒY
ó©Hh Ωƒæ∏d ó∏NCG Égó©Hh AGó¨dG
áHÉàµH ΩƒbCG »eƒf øe ß≤«à°SG ¿CG
á©LGôeh á«dõæŸG »JÉÑLGh
»°ShQO

»àbh º¶foCG ¿CG »∏Y øµdh Ió«L Iôµa ..™FGQ
.Gk ôµÑe ß≤«à°SG ≈àM Gk ôµÑe ΩÉfCG ¿CGh ÌcCG

á≤FÉa IQób »°ûŸG á°VÉjôd ¿EG ..OÉ©°S Éj RÉà‡
É¡fCG Éªc ™ØJôŸG ∫hÎ°ù«dƒµdG øe π«∏≤àdG ≈∏Y
…ƒ≤Jh ™ØJôŸG §¨°†dG ¢†«ØîJ ≈∏Y πª©J
ÜÉ°üYC’G Çó¡Jh ∞ØîJh Ö∏≤dG á∏°†Y
çhóM øe ™æ“h á«°ùØædG •ƒ¨°†dGh IôJƒàŸG
ôª©dG Ωó≤J ™e º°ù÷G ‘ äÓgÎdG
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kÓÑ≤à°ùe ∑õØëà°S á≤aƒe ájGóHh ,,ó«L Gòg
É«eƒj áYÉ°S ¤EG âbƒdG ∫ó©e IOÉjõd

ìÉÑ°üdG ‘ Ú¶≤«à°ùJ ’ ÉŸ
á°VÉjQ Ú°SQÉ“h ôcÉÑdG
kÉMÉÑ°U »°ûŸÉa ..»°ûŸG
íæÁh ,õ«cÎdG ≈∏Y óYÉ°ùj
áeRÓdG ábÉ£dG º°ù÷G
IÎa ∫ÓN ¬eÉ¡Ã ΩÉ«≤∏d
QÉ¡ædG
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⁄ »°ûª∏d iôNCG óFGƒa áªKh .. áª«¶Y óFGƒa É¡fEG ,, º©f
äGQó≤dGh IôcGòdG ø°ù– »°ûŸG á°VÉjôa óLÉe Éj ÉgôcòJ
ÆÉeó∏d ΩódG ≥aóJ øe ójõJ É¡fƒc á«∏≤©dG

óLÉe Éj ¬H GPÉe

áæª°ùdG QÉ°ûàfG GôNDƒe â¶M’ ó≤d º©f
¢SQGóŸG áÑ∏W øe IÒÑc áÄa iód

πÑ°ûdG ∂dP ¤EG …ô¶fG OÉ©°S Éj ..™Ñ£dÉH

óFGõdG ¿RƒdG øe ÊÉ©j ¬fCG
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πX ‘ ∂dPh ácô◊G á∏bh »ë°üdG ÒZ AGò¨dG ÖÑ°ùH Gògh ..§Ñ°†dÉH
πc ¢ü°üN ƒ∏a ..á©jô°ùdG äÉÑLƒdG ºYÉ£eh á«còdG Iõ¡LC’G QÉ°ûàfG
ó◊G Gò¡d áæª°ùdG äô°ûàfG ÉŸ á°VÉjôdG á°SQÉªŸ ¬àbh øe Gk AõL ¢üî°T

Ωƒ≤æ°S äGó°Tôeh áaÉ°ûµc ÉfQhóH øëf
ÖfÉ÷G Gòg ‘ ™ªàéŸG OGôaCG á«YƒàH

πãe º«¶æàd á°SQóŸÉH IóFÉ≤∏d ìÎ≤e Ωó≤æ°S ¿PEG
‘ º«∏°ùdG π≤©dÉa" …QhO πµ°ûH äÉ«dÉ©ØdG √òg
"º«∏°ùdG º°ù÷G
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áeƒµ◊G ¢ü«°üîJ øe ºZôdG ≈∏©a .. º©f
™bGƒŸG øe ÒãµdG ‘ ≈°ûª∏d äÉbôW Ió«°TôdG
¢†©H ∫Gõj ’ ¬fCG ’EG äÉ¶aÉëŸG ≈à°T ‘h
á«YƒàdG øe ójõŸG ¤EG áLÉëH ™ªàéŸG OGôaCG
ÖfÉ÷G Gòg ‘

’Éãe ¿ƒµf ≈àM Éæ°ùØfCÉH CGóÑf ¿CG Éæ«∏Yh º©f
™«ªé∏d

النقطة الأخرية

�صهادة اجلي�صات انطالقة جديدة
ال �صك يف اأن ح�صول ال�صلطنة على �صهادة التقييم العاملية (جي�صات) كاأول دولة خليجية
وثاين دولة عربية بعد تون�ص ال�صقيقة هو ثمرات جهود مرتاكمة توؤكد اأن االجناز مل يكن وليد
اللحظة واإمنا بفعل جهود منظمة وعمل خمطط له ،بداأت مالحمه منذ �صنوات عدة عمل
فيها القائمون على العمل الك�صفي واالإر�صادي بجهد واإخال�ص لتطبيق معايري اجلودة العاملية
يف جميع م�صارات العمل ،توج ذلك بح�صد وزارة الرتبية والتعليم ممثلة يف املديرية العامة
للك�صافة واملر�صدات على �صهادة التقييم العاملية (جي�صات) من املنظمة الك�صفية العاملية.
اإن فرتة التقييم العاملية التي خا�صتها املديرية العامة لل�صكافة واملر�صدات كانت فر�صة حقيقية
لتاأكيد جناح النهج والروؤية التي تتبعها ك�صافة ومر�صدات عمان بجميع مراحلها  ،للوفاء بكافة
متطلبات التقييم العاملية الع�صر ،وكان احل�صول على ال�صهادة من اأول زيارة موؤ�صر جيد
يطمئن القائمني على العمل الك�صفي واالإر�صادي بال�صلطنة على �صالمة االإجراءات واالأطر
التي تعمل بها يف اختيار براجمها واأن�صطتها وتنفيذها ،متقيدة بذلك باأف�صل املمار�صات
واملعايري العاملية ،االأمر الذي بواأها مكانة عالية مكنها من الوفاء بجميع معايري اجلودة
ال�صاملة لالرتقاء باأن�صطة ال�صباب وبراجمهم.
وتعد اأداة التقييم العاملية (جي�صات) ب�صكلها العام فر�صة حقيقية جلميع اجلمعيات الك�صفية
العربية والعاملية من اأجل مراجعة �صيا�صاتها وطريقة عملها اخلا�صة بربامج ال�صباب ،كما
اأنها نقطة مف�صلية لتح�صني عملها وجعل براجمها واأن�صطتها م�صدر قوة وم�صدر لالإلهام،
اإىل جانب كونها حمطة للوقوف على نقاط القوة وحماولة تعزيزها لي�صبح العمل الك�صفي
واالإر�صادي اأكرث قدرة على تلبية احتياجات ال�صباب و�صقل مهاراتهم وخرباتهم ،ليواكبوا
امل�صتجدات املعرفية العاملية.
اإن احل�صول على �صهادة التقييم العاملية جي�صات اجناز نفتخر به ،وجناح ي�صاف اإىل �صل�صلة
النجاحات التي حققتها ك�صافة ومر�صدات عمان على كافة ال�صعد ،وهنا اأهنئ جميع العاملني
باملديرية العامة للك�صافة واملر�صدات وروؤو�صاء اأق�صام الك�صافة واملر�صدات مبحافظات ال�صلطنة
التعليمية على هذا االإجناز العاملي الذي ي�صع ك�صافة ومر�صدات عمان اأمام م�صوؤوليات اأكرب
يتطلب منا العمل ك�صركاء من اأجل حت�صني بيئة العمل الك�صفي واالإر�صادي بتفعيل اأن�صطته
وبراجمه التي ت�صتهدف ال�صباب وتطوير قدراتهم ومهاراتهم  ،ومن هنا �صنوا�صل اجلهود
لتطبيق كافة معايري التقييم العاملية باأبعادها املختلفة؛ �صعيا من املديرية العامة للك�صافة
واملر�صدات لال�صتمرار يف حتقيق اجلودة ال�صاملة يف عملها ،بتقدمي اأف�صل الربامج التعليمية
واالأن�صطة املقدمة للمنت�صبني للحركة الك�صفية واالإر�صادية بال�صلطنة مبا يلبي احتياجاتهم
ويواكب التطورات العاملية.
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