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مجلة فصلية تصدرها المديرية العامة للكشافة والمرشدات - وزارة التربية والتعليم - مسقط - سلطنة عمان

اهتمام املغفور له بإذن اهلل تعالى جاللة السلطان قابوس بن سعيد -طيب اهلل ثراه-

إسهامات كشافة ومرشدات عمان يف مجال حماية النظم البيئية واملناخية واإليكولوجية

والية عبري حاضرة محافظة الظاهرة 

دورة اإلبحار واملغامرة لقادة الكشافة واجلوالة يف نسختها اخلامسة





أنواعه  بمختلف  التعليم  بقطاع  االهتمام  إن 
والمحفزة  الداعمة  البيئة  وتوفير  ومستوياته، 
ُسلم  في  يكون  سوف  واالبتكار  العلمي  للبحث 
أولوياتنا الوطنية، وسنمده بكافة أسباب التمكين 
أبناؤنا  سيتمكن  خالله  من  الذي  األساس  باعتباره 

من اإلسهام في بناء متطلبات المرحلة المقبلة.

هيثم بن طارق   
2020/2/24م

قابوس بن سعيد
١٩٨٦/١١/22م

للكشافة  خاصة  تحية  نوجه  أن  َنَودُّ  إننا 
تقوم  لما  التقدير  كل  لها  نكن  التي  العمانية 
به من نشاط بارز يعدها لإلسهام اإليجابي في 
باهلل  اإليمان  من  أساس  على  رة  الَخيِّ مسيرتنا 

وااِلعتماد على النفس







مبادرات مجتمعية  

٥

ال شــك أن إدارة األزمات فن يحتــاج للكثير من الخبرات والتدريب القبلي الذي يَُمّكن متخــذي القرار واألفراد من اتخاذ 
التدابير الالزمة؛ للتأقلم معها وتجنب المضاعفات بابتكار األساليب المناسبة التي تمنح استمرار مسيرة الحياة العامة والنشاط 
لكافة مناحي الحياة، وتسببت جائحة فايروس كورونا “كوفيد19” التي اجتاحت العالم في تغيير نمط الحياة اليومية، ففرضت 
على البشــرية أســلوبًا جديًدا للتعاطي والتعامل مع تلك األزمة، واستطاعت السلطنة بفضل الله تعالى وجهود المخلصين من 

أبناء هذا الوطن إدارة األزمة بكل حنكة واقتدار؛ لتتجاوز مراحلها المختلفة بأقل األضرار.  

وكان لكشافة ومرشدات عمان دوًرا مهًما وبارزًا في التعامل مع كافة المعطيات التي فرضها الوباء، حيث أسهمت دورات 
التأهيل القيادية التي نظمتها المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات لكافة المنتســبين للحركة في االستعداد التام والمسبق 
للتعامــل مــع األزمة، وفي  ظل  أزمة كورونا تبنت المديرية بالشــراكة مــع الجهات الحكومية واألهليــة والخاصة عدًدا من 
المبادرات التطوعية التي أسهمت في التخفيف من آثار الجائحة، حيث أكدت تلك المبادرات الجاهزية التامة للمشاركين في 
التعامل مع األزمة فتوالت المبادرات والمشــاركات في ظل الجهود الوطنية المشــتركة التي تنفذها كافة الجهات الحكومية، 
ومــن تلــك المبادرات تنفيذ مبادرة “قطرة حياة للتبرع بالدم” بالتعاون مع وزارة الصحة ومبادرة “التوعية الصحية” بالتعاون 
مــع دائرة التثقيف الصحي ، وتنفيذ مبادرة “طهر بيتي” لتعقيم وتنظيف مســاجد والية بوشــر التــي نظمتها لجنة األوقاف 
وبيت المال بمكتب والي بوشــر وبلدية بوشــر ووزارة األوقاف والشــؤون الدينية، ومبادرة “تقديم الدعم والمساندة للعزل 
المؤسســي” بالتعاون مع قطاع اإلغاثة واإليواء والجهات المختصة في محافظات “مسقط والداخلية وشمال الشرقية وجنوب 
الشــرقية” ومبادرتّي المستشفى السلطاني ومستشــفى نزوى لتقديم الدعم والمساندة لتنظيم دخول المراجعين، إلى جانب 
تنفيذ حلقات عمل تدريبية بالتعاون مع وزارة الصحة لتدريب وتأهيل المتطوعين وإعدادهم في تقديم الدعم والمســاندة 
متــى ما طُلب منهم ذلك، كما شــاركت المديرية في مبادرة تقديم الدعم والمســاندة لتوزيع الطــرود الغذائية على واليات 
مطرح ومسقط وبوشر بالتعاون مع الهيئة العمانية لألعمال الخيرية، واستمرت مبادرات المديرية ومنتسبي الحركة الكشفية 
واإلرشادية في المشاركة بتوزيع الطرود التموينية ووجبات اإلفطار في والية السيب ووالية بوشر بالتعاون مع فريق الزاهية، 

والتعاون مع الجمعية العمانية الطبية لتقديم الدعم والمساندة لمستشفى العامرات الخاص. 

وَســخَّرت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات خبراتها  في المجــاالت التقنية واالتصاالت  بتنفيــذ حزمة من البرامج 
التدريبيــة االفتراضية بهدف االســتمرار في تنفيذ أنشــطتها وبرامجها عبر االتصال المرئي؛ وذلك تأكيــًدا لدورها الريادي في 
اإلسهام اإليجابي في مسيرة الخير والعطاء المتجددة التي يقودها موالنا حضرة صاحب الجاللة السلطــــان هيثــم بن طارق 
– حفظــه الله ورعاه-  وذلك بالعمل المخلص والدؤوب لتطوير مهارات الشــباب ومعارفهم وخبراتهم  وتمكينهم  من القيام 

بدورهم في رفعة هذا الوطن وعلو شأنه. 

د. يعقوب بن خلفان الندابي

المدير العام للمديرية العامة

 للك�شافة والمر�شدات
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مجلة فصلية تصدرها املديرية العامة للكشافة واملرشدات

وزارة التربية والتعليم - مسقط - سلطنة ُعمان

تأسست عام 1992م

مرشف التحرير

هاين بن صالح العجمي

المحررون

خليفة بن عيل الرواحي

محمد بن خميس الحسني

ناصر بن سالم الرزيقي

زينة بنت صالح الشيبانية

رملة بنت مرهون العجمية

اإلرشاف العام

د. يعقوب بن خلفان الندايب

المدير العام للمديرية العامة

للكشافة والمرشدات

المراجعة اللغوية

زهرة بنت عبدالله البحرية

المصور

هيثم بن عبدالله المجرفي

اإلخراج الفني والتصميم

محمد بن سامل الفاريس

رملة بنت مرهون العجمية

العدد اخلامس والستون - ذو القعدة 1٤٤٣هـ - يونيو 2٠21م

اقراأ في هذا العدد

osg@moe.om

اهتمام المغفور 
له بٕاذن اهلل 

تعالى جاللة 
السلطان قابوس 

بن سعيد 
-طيب اهلل 

ثراه- بالكشافة 
والمرشدات 

الكشافة تحتفل 
بالذكرى الـ37 
على تنصيب 

الكشاف األعظم

65
Oman Scu Gui



اهتمام المغفور له بإذن اهلل تعالى  جاللة السلطان قابوس 
ابن سعيد - طيب اهلل ثراه - بالكشافة والمرشدات

كتب - خليفة بن علي الرواحي 

األعظم  الكشاف 
ســيظل وجدانــه 
خالًدا في نفوس 
منتســبي  أبنائــه 

الحركة

دعم جاللة السلطان قابوس بن 
سعيد -طيب اهلل ثراه- للحركة 

الكشفية بوأها مكانًة مرموقًة على 
الصعيد العربي والعالمي
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اإن م�س��رة البن���ء والتط��ور الت��ي ق�ده� املغفور ل��ه -ب�إذن اهلل 

تع�ىل- جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س بن �س��عيد -طي��ب اهلل ثراه-  

مل تغف��ل الإن�س���ن العم���ين، فم��ع ت��ويل املغف��ور ل��ه ب���إذن اهلل 

مق�لي��د احلك��م يف الب��الد يف 23 يوليو من ع���م 1970م، جعل 

الإن�س�ن العم�ين الركيزة الأ�س��سية يف م�سرته املظفرة، ون�ل 

معه��� ال�س��ب�ب عن�ي��ة خ��س��ة، ف�س��هدت اأر���س الوط��ن بف�سل 

خطط��ه و�سي��س��ته احلكيم��ة حت��ولت �سخم��ة ط�ل��ت ال�س��هل 

واجلب��ل والوادي، وك�ن ن�سيب احلركة الك�س��فية والإر�س���دية 

منه��� كبرا، لت�س��هد احلركة يف بداي��ة السبيعينيات تو�سع� يف 

اإن�س���ء فرق الك�س���فة يف املدر�س��ة ال�س��عيدية مبسقط ومدر�سة 

�سيف بن �سلط�ن بنزوى وعددٍ من املدار�س التي فتحت تب�ع�،  

تبعه��� اإن�س���ء اأول فرق��ة للمر�س��دات ب�فتت���ح مدر�س��ة ف�طم��ة 

الزه��راء بالع��سم��ة م�س��قط يف ع���م 1972م، لي�سب��ح ه��ذا 

التكوين النطالقة وامل�س���حة اجليدة لإن�س���ء الفرق الك�س��فية 

والإر�س�دية.

ذن اهلل تع�ىل جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س  اإن اهتم�م املغفور له ب�إ

اب��ن �س��عيد -طي��ب اهلل ث��راه- ب�حلركة الك�س��فية والإر�س���دية 

ودعمه��� مل يتوق��ف عن��د ذلك احلد بل انطل��ق اإىل اآف�ق اأرحب 

واأو�س��ع، حينم� اأ�سدر ع�م 1975م املر�سوم ال�سلط�ين ال�س�مي 

رق��م )75/10( الذي ر�س��م ال�س��كل والإط���ر الق�نوين للحركة 

الك�سفية يف ال�سلطنة على اأ�س�س حديثة، اإمي�نً� من لدن جاللته  

ب�أه��داف احلرك��ة الك�س��فية ومبادئها ودورها الرائد يف تنمية 

الن���سء، ف��ك�ن ذل��ك املر�س��وم النطالق��ة احلقيقي��ة للحرك��ة 

الك�س��فية والإر�س���دية، لتب��داأ بعده���  نح��و مزي��دًا م��ن الت�أل��ق 

العربي والع�ملي.
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أواًل: مرحلة االنتشار :

اإن م�س��رة الإرادة والعزمي��ة مل يكن له��� حدود، والطموح ك�ن 

اأك��ر م��ن اخلي���ل ب�لنظ��ر لل�سعوب���ت الت��ي واجهت امل�س��رة 

ا العقد الث�ين من  العم�نية يف العقد الأول للنه�سة املب�ركة، وأمَّ

امل�س��رة فهو مرحلة جديدة من العمل اجل�د، حيث  ســجلت 

�سفح�ته� اأحداثًا ك�س��فية خ�لدة يف م�س��رة الن�س���ط الك�سفي 

والإر�س���دي، ك�ن اأبرزه� على الإطالق م� �س��هده ميدان الفتح 

ب�لوطية يف الع�س��رين من �سهر نوفمر لع�م 1983م من حدث 

ت�ريخ��ي �س��جلته �سفح���ت الت�ري��خ ب�أح��رفٍ م��ن ن��ور، حينم� 

فت الك�س�فة واملر�سدات العم�نية بتن�سيب املغفور له ب�إذن  رُشِّ

اهلل تعاىل جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س بن �س��عيد بن تيمور ك�س�فًا 

اأعظ��م لل�س��لطنة، يف احتف���لٍ ك�س��فيٍّ فري��دٍ م��ن نوِعه بح�سور 

م�ئة وخم�سني من قي�دات املنظم�ت الك�سفية العربية والع�ملية 

ميثلون خم�سني بلدًا شقيًقا وصديًقا، ب�لإ�س�فة اإىل وفود ك�سفية 

رفيع��ة امل�س��توى من معظ��م دول الع�مل يف ي��ومٍ خ�لدٍ من ت�ريخ 

احلركة الك�س��فية والإر�س�دية ب�ل�سلطنة، أعطى هذا الت�سريف 

الك�س�فة العم�نية مك�نةً مث�ليةً على ال�سعيد اخلليجي والعربي 

والع�ملي على حد �س��واء، لت�س��هد احلركة الك�س��فية والإر�س�دية 

ا م�سطردًا يف عدد الوحدات الك�سفية  يف عقد الثم�نينيات منوً

واإلرشــادية، وزيادة الع�سوي��ة، وامل�س���رك�ت اخل�رجي��ة التي 

الك�س��فية  واملح�ف��ل  الفع�لي���ت  يف  جمي��دًا  ا  ح�س��ورً �س��جلت 

والإر�س�دية املختلفة.  
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ثانيا: خطاب جاللته:

لقد ك�ن دعم -املغفور له ب�إذن اهلل تع�ىل- جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س بن �س��عيد بن تيمور- طيب اهلل ثراه- للحركة الك�س��فية 

ها لالإ�س��ه�م الإيج�بي يف م�س��رة  والإر�س���دية ن�بًعــا من اإمي�نه ب�ل��دور الرتبوي لهذه احلرك��ة، وم� تقوم به من دور ب�رز يُعدُّ

النه�س��ة املب�رك��ة، وم��� ت�سطل��ع ب��ه من دورٍ ف�عل يف خدم��ة املجتمع،  حيث تف�سل جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س -طيب اهلل ثراه- 

بتوجيه حتية خ��سة للك�س�فة العم�نية ت�سمنه� خط�به الذي األق�ه يف 

ع�م 1986م مبن��س��بة احتف�ل ال�سلطنة ب�لعيد الوطني ال�س�د�س 

ع�س��ر املجي��د حينم� ق���ل يف خط�به: ))اإنن��� نُوُّد اأن نوجه حتيةً 

خ��س��ةً للك�س���فة العم�ني��ة التي نَُكنُّ له��� كل التقدير مل� تقوم به 

ة  من ن�س���طٍ ب���رزٍ يعده� لالإ�س��ه�م الإيج�بي يف م�س��رتن� الخيِّ

على اأ�س��س من الإمي�ن ب�هلل والعتم�د على النف�س((.

ثالًثا: تشكيل الفرقة الموسيقية:
     ونتيج��ة لالهتم���م ال�س��خ�سي م��ن ل��دن املغف��ور ل��ه جالل��ة 

ال�سلط�ن ق�بو�س بن �سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- ب�لك�س�فة 

1998م  ع���م  يف  توجيه�ت��ه  اأ�س��دى  فق��د  العم�ني��ة  واملر�س��دات 

بت�س��كيل الفرق��ة املو�س��يقية الك�س��فية، وتوف��ر ك�ف��ة الإمك�ني�ت 

الفني��ة والإداري��ة واأح��دث الآلت املو�س��يقية له�، وتلق��ى اأفراده� 

تدريبًا على م�ستوى مهني كبر وذلك حتت اإ�سراف �سرطة ُعامن 

ال�س��لط�نية، لت�س��كل بعده� الفرقة املو�س��يقية ح�س��ورًا جميدًا يف 

العديد من املن��س��ب�ت والحتف�لت على م�س��توى ال�سلطنة، 

منه��� عرو���س الت�ت��و والفرو�س��ية وغره� من املن��س��ب�ت،  

ف��ك�ن اأول ظه��ور للفرق��ة اأم���م  املغف��ور ل��ه -بــإذن اللــه 

تعاىل- جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س بن سعيد يف عر�س الت�تو 

�س��نة 2000م ، كم�  �س���ركت الفرقة يف ع��دد من الأحداث 

واملن��سب�ت الوطنية والري��سية.
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رابًعا: كأس الكشاف األعظم :

    ويف نقلــة تربويــة نوعية من مســية العمل الكشــفي 

واإلرشــادي تفضل املغفور لــه -بإذن الله تعــاىل- جاللة 

الســلطان قابوس بن ســعيد بن تيمور –طيب الله ثراه- 

فأصدر يف عام 2007م املرســوم الســلطاين الســامي رقم 

2007/41 بإنشــاء املديرية العامة للكشــافة واملرشــدات 

بــوزارة الرتبيــة والتعليم بإرشاف مبارش مــن معايل وزير 

الرتبية والتعليم، ليتبط عمل الحركة الكشفية واإلرشادية 

مبفاهيم تربوية جديدة اســتهدفت منــو الحركة وتطورها 

كَامًّ ونوًعا، ويف  العام الدرايس 2008/2007م تواصلت معها 

عناية  املغفور له -بإذن الله تعاىل- للكشــافة واملرشدات 

بتخصيص كأس باســم جاللة الســلطان قابوس الكشــاف 

األعظــم -طيــب الله ثــراه-  ملســابقة التفوق الكشــفي 

واإلرشــادي، مام كان لــه أبلغ األثر يف تحقيــق األهداف 

العامة للحركة الكشفية واإلرشادية بالسلطنة، واملتمثلة يف 

إبراز الدور الرتبوي للنشــاط الكشفي واإلرشادي يف تلبية 

حاجات الفتية والفتيــات، وإعدادهم للمواطنة الصالحة، 

وتوجيــه طاقاتهم الحيوية للمســاهمة البنــاءة يف تنمية 

قدراتهم البدنية والعقلية واالجتامعية والروحية، وربطهم 

بحركــة الحياة مــن حولهم عن طريــق التعامل والتفاعل 

االجتامعــي مــع املؤسســات املجتمعية والجهــات ذات 

العالقة، وإكســاب الفتية والفتيــات مهارات التعلم الذايت 

عــن طريق العمل الجامعي، وتنميــة خرباتهم العملية يف 

إطار من املواقف الواقعية، وتعميق روح ومفاهيم االنتامء 

للوطن والوالء للسلطان .
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خامًسا: مراكز عاملية :

   تُعدُّ تجربة الكشــافة العامنية ومرشــداتها يف املخيامت 

العاملية للتواصل الالســليك وعرب الشبكة العاملية )اإلنرتنت( 

تجربــة ثريــة ومبكرة بــن نظياتها من الكشــافة العربية 

ومرشداتها، حيث سجل عام 1991م بداية املشاركة العامنية 

يف املخيامت الكشــفية الالســلكية )جوتا(، وعــام 1996م 

بدأت املشاركة يف املخيامت الكشفية العاملية  للتواصل عرب 

    وانعك�ًســا لهتم���م املغف��ور ل��ه ب���إذن اهلل تع���ىل جالل��ة 

ال�س��لط�ن ق�بو���س ب��ن �س��عيد -طيــب الله ثــراه- ب�حلركة 

جو�س��ت�ف  ك�رل  املل��ك  جالل��ة  ق���م  والإر�س���دية  الك�س��فية 

ال�س�د���س ع�س��ر مل��ك ال�س��ويد الرئي���س الفخ��ري ل�سن��دوق 

التموي��ل الك�س��في الع�مل��ي يف �س��هر ين�ي��ر م��ن ع���م 2010م 

الشــبكة العاملية )جويت(، يف أضخم حدثن عاملين تشــارك 

فيهام الســلطنة مع مليون ونصف كشــاف ومرشدة حول 

العامل، ونتيجة الهتامم الكشافة العامنية ومرشداتها بتنظيم 

هذا العمل تشــكل عام 1996م فريق االتصاالت الالسلكية 

واإلنرتنــت الذي كان له الفضــل يف الريادة العامنية يف هذا 

الجانــب عىل مســتوى العامل، وحصلت الكشــافة العامنية 

ومرشــداتها عــىل املراكز األوىل طــوال فرتة مشــاركتها يف 

املخيامت العاملية.

و�سم��ن زي�رت��ه اخل��س��ة لل�س��لطنة بزي���رة للمخي��م الك�س��في 

والإر�س�دي من اأجل البيئة حديقة الن�سيم الع�مة، وزي�رة قلعة 

نزوى وح�سن جرين، اأ�س�د خالله� جاللة ملك ال�سويد بتطور 

احلركة الك�سفية والإر�س�دية ب�ل�سلطنة واهتم�مه� ب�لبيئة، وقد 

سادسا: زيارة جاللة ملك السويد للسلطنة: 



تُوجت هذه الزي�رة ب�إ�سدار جاللة ال�س��لط�ن ق�بو���س -طيب 

الله ثراه- وجاللة امللك ك�رل جو�س��ت�ف ال�س�د���س ع�س��ر ملك 

ال�س��ويد الرئي���س الفخري ل�سن��دوق التمويل الك�س��في الع�ملي 

بي�نًــا م�س��رتكًا ب�س���أن تفعي��ل دور احلرك��ة الك�س��فية الع�ملي��ة 

يف جم���ل الوع��ي البيئ��ي على م�س��توى الع�مل، ج���ء يف البي�ن: 

»نظ��رًا مل��� حتظ��ى ب��ه البيئ��ة واملح�فظ��ة عليه��� م��ن اهتم���م 

وعن�ي��ة م��ن قب��ل كل م��ن ح�س��رة �س�ح��ب اجلاللة ال�س��لط�ن 

ق�بو���س بن �س��عيد املعظم وجالل��ة امللك ك�رل جو�س��ت�ف ملك 

مملك��ة ال�س��ويد الرئي���س الفخ��ري ل�سندوق التمويل الك�س��في 

الع�مل��ي، فق��د دع��� الزعيم���ن خ��الل لق�ئهم��� يف م�س��قط يوم 

ال�س��بت املواف��ق 16 ين�ي��ر 2010م اأع�س���ء احلرك��ة الك�س��فية 

والإر�س���دية الع�ملية اإىل القي�م بدور حيوي من خالل الن�س���ط 

الك�س��في للم�س���همة يف تعزيز اجلهود ون�س��ر الوع��ي؛ لت�أ�سيل 

الثق�فة وال�س��لوك الإيج�بي على امل�س��توى الدويل بني ال�س��ب�ن 

وال�س���ب�ت حلم�ي��ة البيئ��ة واملح�فظ��ة عليه��� ل�سم���ن تنمي��ة 

م�ستدامة، فنج�حهم يف القي�م بهذه الأدوار لهو بره�ن �س�طع 

عل��ى اأهمية دورهم يف اإح��داث تغير اإيج�بي يف املجتمع، وهم 

بذلك مدعوون اإىل النخراط يف م�س���ريع عملية على م�س��توى 

املجتمع املحلي؛ لزي�دة امل�س���ح�ت اخل�سراء من خالل غر���س 

الأ�س��ج�ر، واإع�دة تدوير املخلف�ت )اإع���دة الت�سنيع( ف�لع�مل 

يحت���ج الآن اأك��ر م��ن اأي وق��ت م�س��ى اإىل ا�س��تغالل ط�ق���ت 

ال�س��ب�ب، وقد اأ�س���د ح�سرة �س�حب اجلاللة ال�سلط�ن ق�بو�س 

ابن �س��عيد املعظم وجاللة امللك ك�رل جو�س��ت�ف بفع�لية الدور 

ال��ذي ق�م به �س���بًقا الأع�س���ء املنتمون اإىل احلركة الك�س��فية 

والإر�س���دية م��ن ال�س��ب�ب وال�س���ب�ت يف )160( بل��دًا من اأجل 

ال�سالم والتف�هم يف الرن�مج الع�ملي )منح ال�سالم(، وبرامج 

)تثقيف الأقران(، فقد ك�نت احلركة الك�س��فية الع�ملية خالل 

امل�ئ��ة ع���م من عمره��� واح��دة م��ن األنظمة الع�ملي��ة الفاعلة 

يف خدم��ة املجتمع���ت، وبن���ء ق��درات ال�س��ب�ب. وكمث���ل عل��ى 

الت��زام �س�حب��ي اجلالل��ة ال�س��خ�سي به��ذه الق�سي��ة فقد ق�م 

جالل��ة املل��ك ك�رل جو�س��ت�ف مل��ك مملك��ة ال�س��ويد الرئي���س 

الفخ��ري ل�سن��دوق التموي��ل الك�س��في الع�ملي. بغر���س ف�س��يلة 

نخيلٍ )�س��جرة( يف حديقة الن�س��يم الع�مة بولية برك�ء خالل 

قي��م يف �س��لطنة عم�ن حتت  زي�رت��ه للمخي��م الك�س��في ال��ذي اأُ

عنوان )التجمع الك�س��في والإر�س���دي من اأج��ل البيئة( والذي 

ج���ء تنظيم��ه بتوجيه�ت ودعم من املغفور ل��ه ب�إذن اهلل تع�ىل  

جاللة ال�سلط�ن ق�بو�س بن �سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه- .

12
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سابًعا: مخيم السلطان قابوس الكشفي: 

    يُعدُّ مخيم الســلطان قابوس الكشفي باملصنعة من أحد 

املخيــامت الكشــفية التي تنترش يف ربوع الســلطنة، حيث  

تفضل املغفور له -بإذن الله تعاىل- جاللة الســلطان قابوس 

ابن ســعيد بن تيمور يف عام 1992م باملوافقة عىل تســمية 

املخيم الكشــفي باملصنعة  باســم ))مخيم السلطان قابوس 

الكشفي(( ليكون هذا املخيم ترشيًفا وتكرميًا جديدا تحظى 

به الحركة الكشفية واإلرشادية بالسلطنة من جاللته -طيب 

الله ثراه-، وكان إنشــاء املخيامت واملراكز الكشفية لتدريب 

القادة وإقامة األنشــطة مــن أهم األولويــات، ومن هذه 

املخيامت: أيضا مركز التدريب الكشــفي واإلرشــادي بحيل 

العوامر مبحافظة مسقط، واملخيم الكشفي بصحم مبحافظة 

شامل الباطنة، واملخيم الكشفي بسهل جبل آشور مبحافظة 

ظفار، واملخيم الكشفي بنزوى يف محافظة الداخلية، حيث 

تتوفر يف تلك املخيامت العديد من املرافق الخدمية وقاعات 

املحارضات وقاعات ملامرســة الهوايات واألنشــطة املتنوعة 

واملالعب الرياضية.

إن ما تحقق من تطور وتألق للحركة الكشفية واإلرشادية 

بســلطنة عامن هو نتاج طبيعي ملا أفاض به املغفور له 

-بإذن الله تعاىل- صاحب الجاللة الســلطان قابوس بن 

سعيد بن تيمور -طيب الله ثراه- من مكرمات

 وإنجــازات تظل عزا ونرباًســا عىل جبن كل املنتســبن 

للحركة الكشــفية واإلرشــادية، وتبقى أوسمة يُسطِّرها 

الجميع عىل صدورهم، نســأل الله أن يتغمده بواســع 

رحمتــه، وأن يُدخله فســيح جناته إنه ســميع مجيب 

الدعاء.



14

    كرمت المديرية العامة للكشــافة والمرشدات )30( من قادة الكشــافة والمرشدات ورواد الحركة الكشفية واإلرشادية 

والمجيدين من مختلف محافظات السلطنة، احتفاء بالذكرى السنوية الـ37 لتنصــــيب جاللة السلطان قابـــوس بن سعيد 

بن تيمور -طيب الله ثراه- كشافاً أعظم للسلطنة، وذلك في الحفل الذي أُقيم يوم اإلثنين الموافق 2٣ نوفمبر 2020م على 

مســرح الفرقة الموســيقية الكشفية بمرتفعات المطار تحت رعاية ســعادة الدكتور عبدالله بن خميس أمبوسعيدي وكيل 

وزارة التربيــة والتعليم للتعليم، وبحضور الدكتور يعقوب بن خلفـــان بن عبدالله الندابــي المدير العام للمديرية العامة 

للكشــافة والمرشــدات، وعدد من المســؤولين بالمديرية والمديريات العامة للتربية 

والتعليم بالمحافظات.

     وألقــى محمد بن ســلطان المســكري مدير دائرة الكشــافة كلمة المديرية 

قال فيها: إن كشافة ومرشدات عمان منذ إشراقة فجر النهضة المباركة وحتى 

اآلن حظيت بالرعاية السامية من المغفور له 

بإذن اللــه تعالى جاللة الســلطان قابوس 

ابن ســعيد -طيب الله ثراه- الكشاف 

هذه  أفرزت  وقد  للسلطنة،  األعظم 

الرعايــة العديــد مــن المكرمات 

الســامية التي ســتبقى محل تقديٍر 

وإعزاٍز وشاهِد عيان على قناعة القيادة 

وما  وعراقتها  الحركة  هذه  بأهمية  الرشيدة 

تســهم به من جهوٍد مخلصــٍة ودؤوبٍة إلعداد 

النشء وجيل الشــباب والشــابات للمواطنة الصالحــة، وتكريس اهتماماتهم 

بقضايا البيئة والمجتمع، مؤكًدا أن المكرمات أســهمت في تعزيز مكانة كشــافة 

ومرشــدات الســلطنة على كافة األصعدة العالميــة والعربية والخليجية، وســتبقى 

الكشافة تحتفل بالذكرى الـ37 على تنصيب الكشاف األعظم 
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مكرمة تنصيب جاللة الســلطان قابوس بن سعيد -طيب الله ثراه-  كشافًا أعظم للبالد يوًما خالداً في تاريخ حركة الكشافة 

والمرشــدات، والمعين الذي ال ينضب الذي نســتقي منه العزم واإلصرار واإلرادة لمواصلة التقــدم بخطى حثيثة؛ لتحقيق 

التطور المنشود ومواجهة كل التحديات التي تواجه الحركة الكشفية واإلرشادية.

     واأو�سح اأنه في الع�سرين من نوفمبر من ع�م 1983م ت�ستعيد ذاكرة ك�س�فة ومر�سدات عم�ن ذكرى تن�سيب جاللة ال�سلط�ن 

ق�بو���س بن �س��عيد -طيب اهلل ثراه- ك�س���ف� اأعظم لل�س��لطنة كيوٍم ابتهجت فيه نفو���س ك�س���فة 

ومر�سدات عم�ن �سرفًا بتن�سيب جاللته -طيب اهلل ثراه- ك�س�فًا اأعظم في احتف�ل ك�سفي 

بهي��ج بح�سور العدي��د من قي�دات المنظم�ت الك�س��فية الع�لمية والعربي��ة والخليجية؛ 

ليعزز هذا الت�سريف ك�س�فة ومر�سدات عم�ن مك�نة مرموقة على ال�سعيد الع�لمي 

والعربي والخليجي.

الكشافة تكرم )30( من 

المجيدين ورواد الحركة من 

مختلف المحافظات      

المو�س��يقية      الفرق��ة  قدم��ت  كم��� 

الك�س��فية ع��ددًا م��ن المقطوع���ت 

والع�لمي��ة،  الوطني��ة  المو�س��يقية 

الحفــل ا�س��تعرا�س اإنج���زات  وتخلــل 

راعي  ق���م  بعده���  والمر�س��دات،  الك�س���فة 

الحفل بتكريم رواد الحركة الك�سفية والإر�س�دية 

وتقلي��د اأو�س��مة التأهيل القيادي لعدد من القي�دات الك�س��فية، اإل��ى ج�نب تكريم 

المجيدين  من موظفي المديرية وع�س�ئر الجوالة والجوالت بالسلطنة.
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إسهامات كشافة ومرشدات عمان 
يف مجال حماية النظم البيئية واملناخية واإليكولوجية

    للحركة الكشفية واإلرشادية دوٌر رائٌد في االهتمام بالبيئة، والعمل على تبني مبادرات 
بيئة المالذ الطبيعي الذي ُتماِرس فيه برامج وأنشــطة، فال كشــفية بدون بيئة، وقد أكد 
ذلــك مؤســس الحركة الكشــفية “بادن باول” منــذ عام ١٩07م، حيث ســن أول قانون 
حضــاري للبيئة يلزم به أعضاء الحركة الكشــفية واإلرشــادية، وقد اتخذت الكشــافة لها 
شعارات اعتمدتها كمنهج عمل في مخيماتهم وأنشطتهم، ونذكر منها على سبيل المثال 

ال الحصر: )اترك المكان أفضل مما كان(، )ال تقطع شجرة وال تلوث بئرًا(.

لقــد اعتمدت الحركة الكشــفية هذا الســلوك كنمط حياة 
لها، فعملت عــىل تطويره باعتباره حركــة تربوية متكاملة، 
تعمل عىل تحقيــق النمو املتكامل لألفراد الذين ينتســبون 
إليها جســميًا وعقليًا وروحيًا، عرب املناشط البيئية يف برامجها 

الكشــفية واإلرشــادية، كــام أدرجته يف مناهجها الكشــفية 
واإلرشادية، باإلضافة إىل ســعيها لتحقيق أهدافها من خالل 

الحفاظ عىل البيئة واملساهمة يف حاميتها.
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 دور الحركة الكشفية واإلرشادية يف الحفاظ عىل البيئة      

أواًل: العالقة بني البيئة وأهداف الحركة الكشفية:

   ترتبط الحياة الكشــفية ارتباطا وثيًقــا بالبيئة وبالطبيعة 

عــىل وجه الخصــوص، إذ تَُعــدُّ الحياة يف الخــالء من أهم 

أركان الطريقة الكشــفية، وهذا ملا أكد عليه مؤسس الحركة 

الكشــفية اللــورد بادن باول الــذي مل يرتك مجــاالً يف كتبه 

التي أصدرها للكشــافة منذ عام 1907م إال ونوه إىل قضية 

االهتامم بالبيئة وصيانتها، ومن هنا أصبح الكشــاف ملتزًما 

بتقاليٍد خاصٍة عند الخروج إىل الطبيعة والخالء؛ حيث يقوم 

برعاية الطبيعة الغنَّاء الرحبة التي تتجىل فيها قدرة الخالق 

    تهدف الحركة الكشفية إىل املساهمة يف تنمية الفتية والشباب تنميًة متكاملًة من النواحي: الروحية والعقلية 

واالجتامعية والبدنية؛ ليصبحوا مواطنن صالحن قادرين عىل خدمة أنفسهم، وتنمية مجتمعاتهم، واملحافظة عىل 

البيئة جزء ال يتجزأ من خدمة املجتمع وتنميته، لذلك فإن املواطنة الصالحة تعني: ذلك اإلنســان العاقل ســليم 

البنية، املتكيف مع مجتمعه، واملحافظ عىل بيئته.

وعظمته، ودالئل إبداعه يف صنعته.

   لذا نجد أن كل كشــاف حريص عىل أن يتمثل هذا البند 

الســلويك يف خلقــه وترصفاته محقًقا بذلــك التزامه بقانون 

الكشــافة، وبتقاليد املحافظة عىل البيئة، ليتخذها فيام بعد 

ميدانيًا ألنشطته ومجاالً لرتبية األعضاء من الفتية والشباب، 

وذلــك بتأكيــد هــذا االرتباط مــن خالل أهــداف الحركة 

ومبادئها.
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ثالًثا: العالقة بني البيئة وعنارص الطريقة الكشفية:ثانًيا: العالقة بني البيئة ومبادئ الحركة الكشفية: 

   تتجســد العالقة بن البيئة ومبادئ الحركة الكشــفية من 

خالل:

1- القيام بالواجب نحو الله:

    الطبيعــة بكل مــا فيها وما عليها من موارد طبيعية هي 

اآلية التي ترى فيها الكشافة بديع صنع الخالق، واملحافظة 

عىل هذه املوارد وصيانتها.

2- القيام بالواجب نحو اآلخرين:

    يقصــد باآلخرين هم: أفــراد املجتمع، فالقيام بالواجب 
نحو اآلخرين يعنى تنمية املجتمع مع احرتام الطبيعة.

٣- القيام بالواجب نحو الذات:

إن من أبسط واجبات الكشاف والجوال تجاه ذاته أن يبذل 
غاية جهده يك يعيش يف بيئة نظيفة خالية من التلوث.

    تتجســد العالقة بن البيئة وعنارص الطريقة الكشفية من 

خالل:

1- الوعد والقانون:

   فمن خالل الوعد تتعهد الكشافة والجوالة ببذل جهدهم 
للقيــام مبا يجب عليهم نحو الوطن، فالوطن هو البيئة التي 

يعيشون يف رحابها.

2- الجامعات الصغية:

    تســمى الجامعات الصغية )الطالئع( يف الكشافة بأسامء 
الطيــور والحيوانــات التــي تعيــش يف البيئــة، وتُعدُّ هذه 

املسميات مداخل تربوية تُستَغل لتعريف الفتية ببيئتهم.

٣- التعلم باملامرسة:

   يخيــم الكشــاف يف الطبيعــة والخالء؛ لذا يكــون أول ما 
يتعلمه  باملامرســة هو حب الطبيعة ومعرفة كل يشء عنها، 

ومن ثم املحافظة عليها.
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اهتاممات املديرية العامة بالكشافة واملرشدات يف مجال البيئة: 

   تقــوم املديريــة بدور كبــي يف مجال االهتــامم بالبيئة، 

والتوعيــة البيئية، وحب العمــل التطوعي الذي يهدف إىل 

خدمة املجتمع فيام يتعلق بالبيئة، وذلك من خالل: 

أواًل: استحداث شارات هوايات جديدة يف مجال البيئة.

ثانيًــا: تطويــر املناهج الكشــفية واإلرشــادية لتتالءم مع 
منظومة البيئية العامنية.

ثالثًا: وضع دليل األنشــطة الكشــفية واإلرشــادية الخاص 
بالبيئة. 

رابًعا: تنفيذ برامج وأنشطة تعزز العمل الكشفي واإلرشادي 
املتعلق بالبيئة عىل املستوين املحيل والعاملي.

خامًســا: التعاون مــع الجهات ذات االختصــاص بالبيئة يف 
وضع إســرتاتيجية لكشافة ومرشدات عامن يف مجال البيئة، 
من خــالل تنفيذ مجموعــه متنوعة من األنشــطة البيئية 
عىل مســتوى املحافظات، والوحدات الكشفية واإلرشادية، 
وعشائر الجوالة والجواالت مبختلف املحافظات التعليمية.

      عىل مستوى املحافظات التعليمية:

-  تنظيــم رحــالت بيئية لزيــارة ) املحميــات الطبيعية، 

ومتحف التاريخ الطبيعي، واألفالج والعيون الشهية(.

-  املشاركة يف فعاليات شهر البلديات.

-  االحتفال باملناسبات البيئية.

- القيام بخدمات بيئية متنوعة عىل مدار العام مثل: )إزالة 
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ما ميكن أن تقوم به الوحدات الكشفية واإلرشادية لدعم 

األنشطة الداعمة لحامية الطبيعة والبيئة:

• املســاهمة يف تنميــة الوعي البيئي لدى الفتية والشــباب 
مــن خالل: اإلذاعــة الداخلية، ومجــالت الحائط، 

وامللصقات، والعروض املرئية.

• تنظيــم رحــالت وزيــارات إىل: متحــف التاريــخ 
الطبيعي، واملحميات الطبيعية.

• تنفيذ مجموعة من الخدمات البيئية باملنطقة مثل: 
التشجي، وإزالة املشوهات، وتنظيف الشواطئ، 

وحمالت التوعية.

• تدريــب الفتية والشــباب عىل متطلبات شــارات 
الهوايات ذات العالقة بالبيئة.

• تجهيز ركن خاص بالبيئة يف النادي الكشفي.

• االحتفال باملناســبات البيئية: )يوم البيئة العاملي، والعريب، 

املشــوهات، والتشــجي، ومكافحة القــوارض، ونظافة 
الشواطئ، ونظافة األفالج، وتفتيش املحالت التجارية(.

     عىل مســتوى الوحدات الكشــفية واإلرشــادية وعشائر 

الجوالة والجواالت:
- مسابقة التفوق الكشــفي واإلرشادي عىل كأس الكشاف 
األعظم من خالل تضمن مرشوع خدمة وتنمية املجتمع 

ومرشوع استخدام خامات البيئة يف إنتاج مرشوع بيئي 
ضمن استامرة التفوق. 

- مسابقة األنشطة الرتبوية باملدارس. 

- إقامة معارض كشفية مصاحبة للمخيامت الكشفية.
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وقد تبنت املديرية هذه األنشــطة والربامج حرًصا منها عىل 

تحقيق األهداف العاملية من أجل التنمية املستدامة، وهي:

القضاء عىل الفقر بجميع أشكاله يف كل مكان.   

القضــاء عىل الجــوع وتوفي األمــن الغــذايئ، والتغذية    
املّحسنة، وتعزيز الزراعة املستدامة.

الصحة الجيدة والرفاهة للجميع من كافة األعامر.    

ضامن التعليم الجيد املنصف والشــامل للجميع، وتعزيز    
فرص التعلُّم مدى الحياة للجميع.

تحقيق املساواة بن الجنسن، ومتكن كل النساء والفتيات.                

ضــامن توافر امليــاه وخدمات الــرصف الصحي للجميع    
وإدارتها إدارة مستدامة.

ضــامن  حصــول الجميع بتكلفة ميســورة عىل خدمات    
الطاقة الحديثة املوثوقة واملستدامة.                                                       

   تعزيــز النمــو االقتصــادي املطــرد والشــامل للجميع 
واملســتدام، والعاملــة الكاملة واملنتجــة، وتوفي العمل 

الالئق للجميع.                                  

   إقامــة بنى تحتية قادرة عىل الصمود، وتحفيز التصنيع 
االبتــكار.                                                          وتشــجيع  واملســتدام،  للجميــع  الشــامل 
الحد من انعدام املساواة داخل البلدان وفيام بينها.                   

    جعــل املدن واملســتوطنات البرشية شــاملة للجميع 
وآمنة وقادرة عىل الصمود ومستدامة.                                                         

   ضامن أمناط االستهالك واإلنتاج املستدام.                          

   اتخاذ إجراءات يف التصدي لتغي املناخ وآثاره. 

   املحافظــة عىل املحيطــات والبحار واملــوارد البحرية، 

واســتخدامها عــىل نحــو مســتدام لتحقيــق التنمية 
املستدامة.

   حاميــة النظــم اإليكولوجية الربيــة وترميمها، وتعزيز 
اســتخدامها لتحقيــق اســتمراريتها، وإدارة الغابــات، 
ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور األرايض وعكس 

مساره، ووقف فقدان التنوع البيولوجي.     

   السالم والعدل وبناء مؤسسات شمولية فعالة وخاضعة 
للمساءلة عىل كافة املستويات.                                                                     

تعزيز وســائل تنفيذ وتنشيط الرشاكة العاملية من أجل    
التنمية املستدامة.  

والعامين،ويوم الشجرة(.

• ابتــكار وتصميم مــواد إعالمية لتوعيــة املجتمع بأهمية 
املحافظة عىل البيئة.

من أبرز األنشــطة املنفذة عىل مستوى الوحدات الكشفية 

واإلرشادية والجوالة والجواالت فيام يختص بالبيئة:

1( تقليم األشجار. 

2( الحد من تلوث الهواء. 

٣( املحافظة عىل الحياة البحرية. 

4( زراعة األشجار. 

٥( املحافظة عىل الرتبة. 

6( تنظيف األفالج. 
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قراءة وعرض/                                 
زينة بنت صالح الشيبانية

أخصائية إعالم تربوي

الكشافة المدرسية

قراءة يف كتاب

موىس”  “إبراهيم  ملؤلفه  املدرسية(  )الكشافة  كتاب   
الحركة  وأُسس  الكشفي  النشاط  أهداف  يستعرض 
الكشفية  املناهج  تطبيق  وأُسس  ومبادئها،  الكشفية 
ل موضوع  وأهدافها وأساليبها، كام يتناول بشكل ُمفصَّ
الوحدة  تكوين  وكيفية  والشارات،  الكشفي  اللباس 
وحياة  الكشافة  موضوع  إىل  تطرق  كام  الكشفية، 
والكشافة،  الخالء  حياة  يف  الربية  واملالحة  الخالء، 
واملهرجانات  الكشفية،  واأللعاب  الليلية،  والحراسة 
إدارة  وكيفية  الوحدة،  واجتامعات  الكشفية، 
إىل موضوع  الكاتب  أشار  كام  الكشفية،  االجتامعات 
تحصل  التي  واألوسمة  والدرجات  الكشفية  القيادة 

عليها الكشافة. 

الكشفية،  الحركة  أن مهمة  الكاتب عىل       ويؤكد 
من  الشباب  تربية  يف  املساهمة  هي:             
خالل نظام تربوي؛ الكتساب القيم يرتكز عىل الوعد 
والقانون، وذلك من أجل املساعدة يف بناء عامل أفضل 
يلتزم فيه املواطنون كأفراد بأداء دور بناء يف املجتمع، 
نظام  وضع  يف  معاونتهم  خالل  من  ذلك  ويتحقق 
تربوي الكتساب القيم باالعتامد عىل املبادئ الروحية 
واالجتامعية والشخصية كام جاءت يف الوعد والقانون.

املساهمة يف تربية الشباب:

  يرى الكاتب أن الرتبية عملية تستغرق حياة الفرد بأكملها، 
وتساعد يف استكشاف طاقاته وقدراته طوال مراحل حياته، 
برنامجها  خالل  من  الشباب  تربية  يف  تُسهم  والكشفية 
التنظيمي الذي يستميلهم، وهي تستخدم يف ذلك الطريقة 
الكشفية التي تجعل من كل فرد العنرص األسايس يف عملية 
التنمية الخاصة، وتلك الصورة من صور الرتبية غي الرسمية 
ل الرتبية الرسمية التي تتم من خالل املدرسة أو األرسة  تُكمِّ
نظام  أساس  الكشفية عىل  الحركة  تقوم  األصدقاء، كام  أو 
ت مبادئ الحركة عن ذلك  تربوي الكتساب القيم، وقد َعربَّ
نحو  والواجب  الله،  نحو  الواجب  وهي:  عنارص،  ثالثة  يف 
اآلخرين، والواجب نحو الذات، أما فيام يخص الشباب فقد 
تبلورت القيم الكشفية يف الوعد والقانون، أما حجر الزاوية 
يف الطريقة الكشفية فهو االلتزام الشخيص التطوعي )الوعد 
األديب  السلوك  بقواعد  التمسك  يف  الجهد  لبذل  الكشفي( 

واألخالقي.

الحركة الكشفية نظام 
تربوي متدرج لتربية الشباب 

واكتساب القيم
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املساهمة يف بناء عامل أفضل:

املجتمع، وهو  تنمية  األول إىل  املقام  الكشفية يف    تهدف 
بادن  اللورد  الكشفية  الحركة  الذي آمن به مؤسس  الهدف 
املجتمع، وعىل ذلك  أفراد  بتنمية  إال  يتحقق  لن  بأنه  باول 
فإن هدف الكشفية املتمثل يف املساهمة يف تنمية الشباب 
يَكُمن يف اإلطار االجتامعي األشمل واملتمثل يف املساعدة يف 
بناء عامل أفضل، ويف ذلك يقول بادن باول )فلنعش يف هذا 

العامل ثم نرتكه أفضل مام كان حينام جئناه(. 

ومام سبق نستخلص أن الكشفية تساعد عىل:

- املساهمة يف تربية الشباب ملساعدتهم عىل بناء عامل أفضل.

الوعد  عىل  يعتمد  القيم  الكتساب  تربوي  نظام  وضع   -
والقانون الكشفي.

- استخدام طريقة خاصة تجعل من كل فرد عامال رئيسيا يف 
تنمية ذاته وإعدادها.

- القيام  بإعداد أفراد متمتعن بااللتزام الذايت، قادرين عىل 
أداء دور بناء يف املجتمع. 

أسس ومبادئ الحركة الكشفية: 

  يُعرِّف الكاتب الحركة الكشفية بأنها: حركة تربوية تُِعدُّ 
من  وتنتقل  وجذابة،  ُمَرغِّبَة  بطرق  صالًحا  إعداًدا  الفتيان 
مرحلة إىل أخرى حتى يصبحوا قادرين عىل الخدمة العامة، 
جميع  يف  أنفسهم  عىل  واالعتامد  املسؤوليات،  ل  وتحمُّ
مراحل حياتهم، وفضال عن ذلك فهي حركة أخوية عاملية 
التفرق بن جنس أو لون أو دين فالجميع يعملون متآخن 
ملبدأ واحد وشعار واحد ورشيعة واحدة وجملتها األخالق 

الفاضلة.

أهداف النشاط الكشفي:

تنمية  يف  الشباب  مساعدة  إىل  الكشفية  الحركة  تهدف    
طاقاتهم الجسمية والعقلية واالجتامعية والروحية، كأفراد 

ومواطنن صالحن إيجابين، يتحملون املسؤولية.

  كام تهدف الحركة الكشفية إىل إكساب الفتية والفتيات 
واطالعهم  النافعة  املفيدة  والخربات  واملعلومات  املهارات 
التعاون  الشباب عىل حب  عىل كل ماهو جديد، وتعويد 
االعتامد  عىل  وتدريبهم  الجامعي،  والعمل  اآلخرين،  مع 
عىل النفس، والعمل عىل إعداد الكوادر الكشفية الوطنية 
فعال  بشكل  الكشفية  الوحدة  قيادة  عىل  قادرة  لتصبح 

تنمية طاقات الشباب 
الجسمية والعقلية 

واالجتماعية والروحية أهم 
أهداف الحركة الكشفية

التربية عملية مستمرة 
تساعد على استكشاف 

الطاقات والقدرات طوال 
مراحل الحياة
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باملدارس،  الوحدات  يف  للمشاركة  األفراد  يُحبب  وبإسلوب 
لخدمة  فيها  الكشفي  النشاط  برامج  إخضاع  عىل  والعمل 
الرتبوي  الربنامج  دمج  خالل  من  وذلك  الدراسية،  املناهج 

الكشفي باملنهج الدرايس. 

املناهج الكشفية:

         وأوضــح الكاتــب: أن املناهــج هــي مجموعــة من 
الربامــج ضمن مجــاالت متعددة لكل مرحلة كشــفية وفق 
مبادئ الحركة الكشــفية التي تســعى إىل تربيــة الفرد من 
جميع النواحي، وهي أيضا جملة الوسائل العلمية الرضورية 
التــي يعتمدها قائد الوحدة يف نشــاطه امليداين للتوصل إىل 

األهداف الرتبوية الكشفية وتحقيقها.  

   وما كان ألي مؤسســة تربوية أو ألي منظمة من منظامت 
الشــباب أن تجلب احرتام املنتسبن لها، وأن تنمي تكوينهم 
العــام إال بقدر مايتوفــر لديها من برامــج مكتملة تؤثر يف 
الشــباب وتتجاوب معه، وتلبــي رغباته امللحــة يف املعرفة 
واالطالع وكســب املعلومــات وحذق املهــارات، وعليه فإن 
املناهــج أصبحــت هــي التي تدل عــىل التكويــن أي عىل 
م للشــباب لتنمية تكوينهم يف كل املجاالت، واملناهج  مايُقدَّ
هي العنرص األســايس لكل منظمة أو جمعية تهدف للرتبية، 
وبقــدر ماتكون املناهج والربامج واضحة متناســقة متدرجة 
يف مضمونها مالمئة للمراحل الســنية ستكون أكرث إقباال من 

الفتية والفتيات وسيستمرون يف مامرستها. 

   واملنهــج هو عبارة عن موضوعــات يتم اختيارها ووضعها 
بغــرض تحقيق املعــارف واملهارات واالتجاهــات املطلوبة، 
ويشــرتط يف املنهج أن يكون شــاماًل ومتدرًجا ومتنوًعا ومرنًا 
ويلبي احتياجات الدارســن، وأن يكون قابالً للتنفيذ ومالمئًا 

للقدرات العقلية والبدنية لهم.

أهداف املناهج الكشفية:

   تهدف املناهج الكشفية إىل تربية األفرد تربية صحيحة من 
خالل نشاطات وبرامج املرحلة، وإشباع روح اإلبداع لديهم، 
وتدعيم روابط الصداقة بينهم من خالل األعامل الجامعية، 
وتعويد الكشافة عىل األخالق الحميدة، وتنمية روح البحث 
ومعلومات  ومهارات  خربات  وإكسابهم  لديهم  واالكتشاف 
والتدرج  لديهم،  الوطني  والوالء  االنتامء  وغرس  جديدة، 

املسؤولية،  وتقدير  الكشفية،  للمراتب  والتخطي  التعليمي 
الهواء  يف  والحياة  والتضحية،  والبذل  املبادرة  عىل  والتعود 

الطلق.

األسس التي تقوم عليها املناهج:

   تقــوم املناهــج عــىل أســاس احتياجات أعضــاء املرحلة 
واملجتمع الذي يعيشــون فيه، واعتبار الربامج الكشفية عماًل 
ميدانيًا وتطبيًقا يتكامل مع الربامج املدرسية يف بناء شخصية 

الطالب وتكوين ذاته.

   وأوضــح الكاتب إنه: مبا أن الرتبية الكشــفية شــاملة فإن 
برامجهــا ينبغي أن تحتــوي عىل جميع املجــاالت الرتبوية 
التي تهتم بجميع جوانب الشــخصية املتكاملة، والتي ميكن 

تقسيمها إىل سبعة مجاالت:

- مجال الرتبية الدينية: لالهتامم بالروح والعالقة مع الخالق 
سبحانه وتعاىل.

- مجــال الرتبية الوطنية: لالعتــزاز باالنتامء للوطن وأمجاده 
وتراثه.

- مجال الرتبية الكشــفية: ملســاعدة الكشاف عىل الحياة يف 
الخالء، واكتساب املهارات الخاصة بالحياة الكشفية.

- مجــال الرتبية االجتامعية والبيئيــة: لالهتامم بتنمية الفرد 

تنمية المجتمع وبناء عالم 
أفضل، ِقَيٌم تسعى الكشفية 

لتحقيقها
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عىل التكيــف والحياة وســط الجامعة وتنميــة العالقات 
االجتامعية واملحافظة عىل البيئة. 

- الرتبية العقلية واألنشطة العلمية: لالهتامم بتنمية العقل 
وثقافته وطريقة التفكي العلمي املنظم.

- الرتبيــة الصحيــة: لالهتامم بالصحة العامة ومامرســات 
العادات الصحية السليمة.

- الرتبية الرياضية: لالهتامم بالجسم وسالمته.

طرق وأساليب ووسائل تطبيق املناهج: 

   وتطــرَّق الكاتــب إىل طرق وأســاليب ووســائل تطبيق 
املناهج، حيــث َعرَّف طرق تطبيق املناهــج بأنها: املنهجية 
التي بواسطتها يُْنَجز العمل وتتمثل يف نظام الطالئع والتخييم 

والخدمة العامة وتنمية املجتمع.

   أما األســاليب فيقصد بها: الكيفية التي تطبق بها الطرق، 
وتتمثل يف الجو املرح واللعب؛ بهدف تنمية الحواس وغيها.

   أما الوســائل فيقصد بها: الوســائل املاديــة واألدبية التي 
تســاعد عىل التطبيق ومنها التجهيزات األساســية، وتشمل 

النادي وامللعب ومراكز التخييم، والنرشات الفنية وغيها..

   وختم املؤلف كتابه ببيان كيفية تكوين الفرق الكشــفية، 
وتنظيم الوحدة الكشفية وإدارتها ، وأهمية وأهداف التخييم 
للكشــافة، واملالحة الربية يف حياة الخــالء، و أنواع األلعاب 
الكشفية والهدف منها، ومناذج لبعض األلعاب التي ميارسها 
الطالئع والكشــافة، وحفالت ســمر الكشــافة واملهرجانات 
الكشفية، وكيفية إدارة االجتامعات الكشفية، وأنواع القيادة، 
وأخيا الدرجات واألوسمة )مجاالتها وضوابطها (، ودور قائد 

الوحدة يف تطبيقها. 
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    تحرص المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات ممثلة بقسم 
خدمــة وتنمية المجتمع على إعداد الخطط والبرامج والمشــاريع 
التي تتواءم مع أهداف الحركة الكشــفية واإلرشــادية في مجال 
الحفاظ على البيئة؛ ســعيا منها لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية 
من اآلفات، إلى جانب زراعة األشجار؛ للحفاظ على التوازن البيئي، 
وصون نظامها الطبيعي من خالل تشجير بعض أراضي الفضاء، 
وذلــك وفق خطط ممنهجــة باعتبار أن األشــجار مصدر طبيعي 
لألكسجين وطارد لثاني أكسيد الكربون، وبالتالي َخلِق مساحات 

خضراء تسرُّ الناظرين، وُتبِهج الحاضرين.

إعداد: رملة العجمية

رئيسة قسم اإلعالم والتواصل الكشفي واإلرشادي

الكشافة والمرشدات والحفاظ على البيئة ا�ستطالع
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األساســية للبيئة ولحياة اإلنسان فنجد املرشدة حارضة دامئا 

يف املشاريع والربامج التي تختص بالزراعة والتشجي وحملة 

عامن خرضاء، إىل جانب غرس الشتالت احتفاال بيوم الشجرة؛ 

لذا نجد بأن املرشدات لهن دور كبي وبارز يف مجال البيئة.

     وأكدت خديجة بنت محمد بن إبراهيم النجاديةمساعدة 

قائــدة تدريب بشــامل الباطنة أن البيئة تشــكل منظومة 

أساســية ضمن حياة الفرد واملجتمع؛ فهي جزء ال يتجزأ من 

حياتــه، وعىل كل فــرد يف املجتمع أن يــدرك أهمية البيئة، 

مشــية لدور املرشدات يف حامية البيئية لعدٍد من الجوانب 

منها: توعية املجتمع عن أهم املعوقات البيئية، واملشاركة يف 

الخدمات التطوعية والتشجي، والتخلص من القاممة بجميع 

أنواعها بطريقة سليمة للمحافظة عىل البيئة، وإقامة ندوات 

ومحارضات ومطويات تتضمن أهمية البيئة، وأسباب التلوث 

وكيفية التخلص من مصادرها.

     أوضــح أحمد بن خالد الكمياين رئيس لجنة مستشــاري 

    فيام ييل نســتعرض لقرائنا األعزاء آراء القادة والقائدات 

ت خديجة بنت  فيام يتعلق بالتنمية املســتدامة، حيث عربَّ

عبدالرحمن بن سامل القاسمية مساعدة قائد تدريب مبدرسة 

رياض اإلبداع بشــامل الباطنــة عن رأيها قائلــة: إن حركة 

املرشدات حركة تربوية تطوعية مهتمة بقضايا العرص، ولها 

برامج خاصة تدعم األهداف السبعة عرش الخاصة بالتنمية 

املستدامة حول العامل، والتي من بينها نشي إىل املياه النظيفة، 

والنظافة الصحية التي تؤثر سلبا عىل حياة األفراد إذا أيُسء 

استـــخدامها، جنبًا إىل جـــنب فإن حركـــة املرشـــدات يف 

السلطنـة متنح عــدًدا مـــن الشــارات للكشافة واملرشدات 

من بينها: شــارة أصدقاء البيئة واملحافظة عىل املياه، فدامئا 

تســعى املرشــدات إىل تحقيق بنود تلك الشــارتن وبطرق 

مختلفــة، يتم ذلــك عن طريق بناء شــبكة اتصال وتواصل 

مع مؤسســات املجتمع املهتمة بالبيئة، وأضافت القاسمية: 

يتــم العمل أيضا من خالل التوعيــة بأهمية املحافظة عىل 

البيئــة، واآلثار الســلبية املرتتبة عىل تلوثهــا، ولرمبا كانت 

آخر املشــاركات حملة شواطئنا أمانة والتي كانت بالتعاون 

مع هيئة البيئة والشــؤون املناخيــة، تم من خاللها تنظيف 

شــواطئ البحر جراء مخلفــات إعصار كيــار، وهناك أيًضا 

حمالت كثية تتبناها الوحدات اإلرشــادية مبحافظة شــامل 

الباطنــة والخاصة بتنظيف الطرقات والشــطآن، واملحافظة 

عــىل نظافة املياه، وكذلك التعاون مع فريق بيئة، وال نغفل 

أيًضا عن األشــجار وأهميتها؛ فاألشجار هي إحدى املكونات 
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الشــباب الكشــفي العريب عن رأيه قائال: تقع مســؤولية 

حامية البيئة عىل كاهل الشباب عن طريق توعية أنفسهم 

وذويهم بأهمية املحافظة عــىل البيئة، مؤكًدا بأن الحركة 

الكشفية هي: حركة تهتم بجميع مكونات املجتمع، وتقوم 

عىل تقويم وتحسن هذه العنارص مبختلف األدوات والطرق 

التــي تقوم عليها الحركة الكشــفية ابتداًء من تنمية الفرد 

إىل تنميــة املجتمعات وباقي العنارص الرئيســة يف الحياة، 

وأن من أهــم العنارص يف هذه الحياة هي البيئة، مشــيًا 

إىل اهتامم الحركة الكشــفية بالحفاظ عىل مكونات البيئة 

والتي هي جزء ال ميكن االســتغناء عنه، ويقوم املنتســب 

للحركة مبعظم أنشــطته وبرامجه يف حيــاة الخالء، مؤكًدا 

اهتامم الحركة الكشــفية مبكونات البيئة الرئيسة، وبذلك 

قام املكتب الكشفي العاملي باستحداث برامج تقع ضمن 

إطار عامل أفضل، موضًحا بأن الربامج تقوم بتســليط الضوء 

عىل البيئة وأهميتها، مثل: برنامج البيئة الكشفي العاملي، 

ووســام كشــايف العامل، وبرنامج رُْسل الســالم، فمن خالل 

برنامج البيئة الكشــفي العاملي يتــم االهتامم مبرشوعات 

تُعنى بالبيئة واملواقع البيئية والطاقة النظيفة، كذلك ميكن 

أن تستغل الطاقة الشمسية يف مرشوعات كشفية وخدمية 

يقوم بها منتسبو الحركة الكشفية واإلرشادية، وميكن اعتامد 

املواقع البيئية التي يتم اعتامدها كمواقع بيئية خاصة بعد 

التحقق عىل أهم الرشوط التي تحافظ عىل الحياة البيئية 

يف تلك املنطقة، كام يهتم وسام كشايف العامل بثالثة محاور، 

هي: السالم، والبيئة، والتنمية من خالل الرتكيز عىل محور 

البيئة يف وســام كشــايف العامل، فتفرض الحركة الكشــفية 

للحاصلن عىل الوســام القيام بأعــامل تطوعية وإمنائية يف 

مجــاالت البيئــة املختلفة والتي ستســهم يف الحفاظ عىل 

البيئة، وأضاف الكمياين: أن الوسام يُعدُّ الوحيد الذي ميكن 

أن يحصل عليه املنتسب للحركة الكشفية واإلرشادية وغي 

املنتســب، وبالتايل تسهم الحركة الكشفية يف الحفاظ عىل 

البيئة مع منتسبيها وغي منتسبيها.  

   وأوضح الكمياين بأن املنظمة الكشفية العاملية بالتعاون 

مــع منظمــة األمم املتحــدة قامت بالعمل عــىل تحقيق 

أهداف التنمية املســتدامة، والتي تُعدُّ محركًا رئيســيًا يف 

برامــج إطار عامل أفضل تهتم بالبيئة، كذلك فإن البيئة تُعدُّ 

محوًرا رئيســيًا يف أهــداف التنمية املســتدامة التي تقوم 

باالهتامم والرتكيز عىل البيئة.

   كام أعرب خالد الشــبيبي قائد عشية نادي أهيل سداب 

مبحافظة مســقط عن رأيه قائالً: إن من ضمن األدوار التي 

يقوم بها منتسبو الحركة الكشفية واإلرشادية الحفاظ عىل 

البيئة، فهناك عالقة بن أفراد املجتمع وبن البيئة املحيطة 

به، ولكن حياة املنتسبن للحركة الكشفية تكون بالتطبيق 

العميل من أجل املحافظة عىل البيئة، وتُعد جزًءا ال يتجزأ 

من منهجية وحياة الكشــافة أثناء مامرستهم لحياة الخالء، 

وهنــا ال بد من املحافظة عىل البيئة من أجل حياة نظيفة، 

ويأيت تطبيق القانون الكشــفي يف فعالياتهم وأنشــطتهم 

الكشــفية، حيث توجــد مناهج يف الحركة الكشــفية منها 

خدمــة وتنمية املجتمع ملرحلة الجوالة، وميكن ملنتســبي 

الحركة الكشــفية القيام ببحوث ودراسات ملخاطر التلوث 

عىل البيئة، ومعرفة أســبابها الرئيسية، ومصادرها، وإيجاد 

حلول لها بالرشاكة املجتمعية.
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  من ثاني أكبر مدن ليبيا، ومن مدينة بنغازي المطلة 
على سواحل األبيض المتوسط كانت القائدة سكينة 
تخطو خطواتها األولى في عالم الحياة الكشفية. 

فواصلت  وإصرار،  بشاشة  وبكل 
مسيرتها ألكثر من نصف قرن لتجتاز 
حتى  األولى  الكشفية  المراحل 
فكتبت  والشارات،  للقيادة  وصلت 
ليبيا  في  ذهب  من  بأحرف  اسمها 
الميدانية  خبرتها  وبجوار  وخارجها، 
سكينة  القائدة  تحمل  الطويلة 
شعبةصحافة،  إعالم  ليسانس 
اإلعالم،  في  عليا  دراسات  ودبلوم 
-تخصص  اإلعالم  في  وماجستير 
قسم  )قاريونس(-  جامعة  صحافة 
حصلت  2006م  العام  وفي  اإلعالم، 
على دكتوراه في اإلعالم البيئي من 
البيئية  والبحوث  الدراسات  معهد 
من  القاهرة  شمس  عين  بجامعة 
)فاعلية  بعنوان  بحث  تقديم  خالل 
استخدام األنشطة ووسائط الثقافة 
في تنمية المعرفة والسلوك البيئي 
التعليم  مرحلة  في  األطفال  لدى 
العملية  تجربتها  بليبيا(،  األساسي 
حلقة  من  كشفيا  تدرجت  الحافلة 

المرشدات،  إلى  الفتيات  إلى  الزهرات 
وحصلت   ، الزهرات  فرقة  ومع  القيادة  تولت  وقد 
كما  تدريب  قائد  ومساعد  الخشبية  الشارة  على 

حصلت على العديد من األوسمة.

مع  الكشفية  المجلة  من  العدد  هذا  في  فحوارنا 
قائدة كشفية المعة وصحفية لها رصيدها األكاديمي 
منتشية  طرقات  الحروف  دروب  في  تنسج  المشرف، 
نحو  بك  وتحلق  المكان  عمق  من  تأخذك  بالبياض 

فضاءات مشبعة بالقيم واألصالة..

قضيتها  طويلة  أعوام  بعد  سكينة..  القائدة 
ما  وبعد  والفتيات والمرشدات،  الزهرات  في 
تشربتي بقيم ومبادئ هذه المراحل الكشفية، 
والمبادئ  القيم  تأثير  لهذه  بنظرك هل هناك 
المرشدة  حياة  في  أو  اليومية  حياتك  في 

بشكل عام؟

من  مجموعة  على  يستند  حياة  أسلوب  -الكشفية    
ليعيش  اإلنسان  بناء  على  تعمل  التي  والمبادئ  القيم 
جهده  أقصى  باذال  نفسه  مع  وانسجام  سالم  في 
وجميل  خير  هو  ما  بكل  ليحظى 
على  ينعكس  وبالتالي  حياته،  في 
المجتمع،  في  اآلخرين  مع  عالقاته 
من  والمرشدة  الكشاف  ويتحول 
إيجابي  مواطن  إلى  عادي  مواطن 
أينما  األثر  أطيب  يترك  أن  على  قادًرا 
حياته،  لحظات  كل  وفي  حل، 
مع  أو  نفسه  مع  تعامله  في  سواء 
الوعد  جوهر  هو  وهذا  اآلخرين، 
في  زهرًة  وقفُت  فحينما  الكشفي، 
قائدتي  أمام  السبع  عمري  سنوات 
وعاهدت  الوطن،  بعلم  الممسكة 
مقسمة  وتعالى  سبحانه  اهلل 
جهدي  أقصى  بذل  على  بشرفي 
اهلل  نحو  بواجبي  القيام  سبيل  في 
وباقي  الناس  ومساعدة  والوطن، 
المخلوقات في كل حين، وأن ألتزم 
بشريعة المرشدات، ولبست منديلي 
التمسك  حينها  اخترت  فٕانني  األول؛ 
ببنود  واإللتزام  السامية،  الكشفية  الحركة  بمبادئ 
سنوات  في  أكون  ال  قد  السمحة،  اإلنسانية  شريعتها 
لكنني  عليه،  أقسمت  ما  أبعاد  أدرك  تلك  الغضة  عمري 
بعدما كبرت، ونضج عقلي واتسع إدراكي فهمت جوهر 
القسم، ولمست تأثيره في خطى حياتي ومسؤولياتي، 
لالختيار  يرشدني  الذي  المنهج  األول  القسم  هذا  وصار 
حياتي  في  قابلتني  التي  المواقف  كل  في  الصحيح 
كما أن تكليفي بأمانة صندوق الفرقة رغم صغر عمري 
الطمع  من  قلبي  وحصن  مبكرًا،  المسؤولية  علمني 
التصرف  وحسن  االقتصاد،  قيمة  وعلمني  واالختالس، 
واالبتكار، فصارت األمانة سلوًكا قويًما، وصار تقوى اهلل 
السنين،  ُخلًقا جميًلا، وصار مخافة اهلل حصن لي طيلة 
مبكرة  سن  في  طليعتي  ألفراد  كعريفة  قيادتي  أما 
فقد زرع في نفسي اإلقدام، واحترام اآلخرين، ومراعاة 
والعمل  الفريق،  مصلحة  على  والحرص  االختالف، 
مهارات  وهي  المهام،  وتوزيع  المنظم،  الجماعي 
في  انخرطت  عندما  خاصة  السند  لي  وكانت  رافقتني 

حاورتها/ زينة بنت صالح الشيبانية 

أخصائية إعالم تربوي

القائدة سكينة عامر:حوار

الكشفية أسلوب حياة يستند على مجموعة من القيم والمبادئ
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وعندما  الجامعي،  والتدريس  الصحفي  العمل  مجال 
اآلخرين(  وأساعد  )نافعة  أكون  أن  معنى  أدركت 
استطعت أن أنفع طالبي، فقدمت لهم علمي وخبرتي 
على  بمساعدتهم  والتزمت  خاطر،  بطيب  ومعلوماتي 
وقدتهم  والسلوكي،  والمهاري  المعرفي  التطور 
للتعلم الذاتي وتفجير طاقاتهم، فتحولت المحاضرات 
إلى لعبة كبرى ننشد من خاللها التعلم التعاوني فيما 
النهل  إلى  معًا  يقودنا  سمح  راق  محبب  مناخ  في  بيننا 
فهمت  وعندما  وانطالق،  وفرح  بمرح  العلم  منابع  من 
والعمل(  والفكر  القول  )طاهرة  المرشدة  أن  كيف 
البحث  إتقان  حياتي:  في  فعل  كل  إتقان  على  حرصت 
والبذل،  العطاء  إتقان  والعمل،  التعليم  إتقان  والعلم، 
وصار البند العاشر من الشريعة دليل يهديني ويرشدني 
به،  أنطق  قول  أي  في  وتعالى  سبحانه  هلل  أخلص  كي 
هي  به،  أقوم  عمل  كل  وفي  به،  أفكر  خاطر  كل  وفي 
األثر  تبدو في ظاهرها صغيرة؛ لكنها عميقة  أشياء قد 
في  والدليل  المنهاج  لي  كانت  ألنها  كلها،  حياتي  في 
خطى حياتي الدراسية والوظيفية واإلعالمية والتربوية، 
خير  منهج  هي  الكشاف  شريعة  بنود  من  بند  فكل 
يساعد كل كشاف ومرشدة على اتخاذ القرار المناسب 
أنفسهم  لتطوير  الجهد  أقصى  وبذل  واجباتهم،  ألداء 
معهم،  الذين  الناس  كل  ومساعدة  ومجتمعاتهم، 
لهم  والمرشدات  الكشافين  معظم  أن  نجد  لذلك 
بصمات خير واضحة في ميدان العمل والعلم والعطاء 

الذي يتواجدون فيه..

قرب  يالحظ  الكشفية  لمسيرتك  المتابع 
عائلتك وأسرتك من أنشطتك الكشفية وكيف 
أنهم جزء من هذه المسيرة الطويلة والممتدة 
استطاعت  كيف  ترى  يا  والعمل،،،  بالعطاء 
القائدة سكينة أن ُتشرك أهلها ومن هم في 

دائرة أقاربها في هذا الحب والشغف؟

  -أتسألينني كيف استطعت أن ُأُشِرك أهلي معي في 
هذا الشغف؟ لكنني سأجيبك عن كيف استطاعوا هم؛ 
إخوتي وأخواتي األحباء غرس حب الكشفية في قلبي، 
فأنا من عائلة كشفية ممتدة في تاريخ تأسيس الحركة 
المرشدات  أوائل  من  ُكنَّ  األكبر  شقيقاتي  بنغازي،  في 
والقائدات في المدينة، وأبناء وبنات أعمامي هم كذلك، 
وألنني الصغرى في البيت فقد كنت مالزمة لشقيقاتي 
األكبر، أذهب معهن الجتماعاتهن، وألهو بين أنشطتهن، 
فتلونت نفسي مبكرًا بقيم الحركة الكشفية، وتشربت 
ولم  المدرسة،  إلى  دخولي  قبل  وأخالقياتها  مبادئها 
يقتصر األمر على هذا فقط، فقد لمست جمال القيادة 

األولى،  الزهرات  فرقة  تقود  وهي  )زينب(  أختي  عند 
من  فرد  كل  مع  حنوٍن  بقلٍب  تتعامل  كيف  وراقبُت 
النفوس،  في  القيم  أجمل  تبث  وكيف  فرقتها،  أفراد 
إن  فعرفت  د،  وترشِّ وتنشد  تحكي  الزهرات  بين  جالسة 
محب  قلب  القيادة  وإن  يغرس،  اللطف  وإن  يزرع،  اللين 
أختي  عند  والحكمة  والتنظيم  االنضباط  قوة  ولمسُت 
مرشدات  مفوضة  مسؤولية  تولت  عندما  )صفية( 
ولمست  المشكالت،  حل  في  حزمها  وراقبُت  بنغازي، 
حل  في  الحكمة  ورأيت  األمور،  تنظيم  في  انضباطها 
وحزم  بعطف  أقود  كيف  منها  فتعلمت  التشابكات، 
العدل  معاني  أسمى  وتعلمت  وذكاء،  وتسامح  وجدية 
الفتيات،  حلقة  في  قادتني  عندما  )نفيسة(  أختي  من 
أو  بُغبن  يومًا  أحسست  فما  الفرقة،  ضمن  فرًدًا  وكنت 
ظلم، وما حلمت لحظة بتفضيل غير مستحق، وبقدر ما 
نفيسة  القائدة  تولت  وعندما  جميل،  بعدل  آخذ  ُأعطي 
لقدرتي  كلفتني،  بنغازي،  مرشدات  مفوضة  مهمة 
ثم  الفتيات،  حلقة  مفوضة  بمهام  لقرابتي،  وليس 
قائدة التدريب ضمن الجهاز القيادي لمفوضية مرشدات 
ثقتي  فتطورت  بقدراتي  ووثقت  عليَّ  واعتمدت  بنغازي، 
بنفسي أكثر، أختي )نفيسة( هي اآلن قائدتي في فرقة 
معاني  تعلمت  عمري  سنين  كل  عبر  ومنها  الرائدات، 
لحظات  أجمل  عشت  أيضا،ً  اآلن  إلى  ومازلت  العدل، 
مفوضة  كانت  عندما  )فاطمة(  أختي  مع  والمرح  الفرح 
الزهرات،  مصيف  فكرة  صاحبة  وهي  الزهرات،  حلقة 
وأول قائدة لهذا النشاط المستمر إلى يومنا هذا، ومنها 
تعلمت كيف أحيل العمل الصعب إلى لعبة كبرى امرح 
ترافقت  بتفاؤل وسعادة واستمتاع وعندما  فيها وأنجز 
تدرجنا  ومعًا  سنًا،  تكبرني  التي  )خديجة(  أختي  مع 
أنشطتنا،  معظم  في  وترافقنا  الكشفية،  مراحلنا  في 
معظم  في  شرف؛  الصداقة  أن  كيف  منها  وتعلمت 
هنية  رقيقة  صحبة  معها  عشت  ومخيماتنا،  أنشطتنا 
أسرتنا  وألن  األسى،  أوجاع  من  يحصننا  خير  زاد  تبقى 
أسرة كشفيه متكاملة؛ فقد كنت أستعين باألهل في 

توصيل المعلومات المتعددة ألفراد فرقتي.

كونك من المخضرمات في الحركة الكشفية، 
  يا ُترى هل التوقعات الملقاة على عاتق الحركة 
هي  تواجهكم  التي  والتحديات  الكشفية 

نفسها في الماضي وفي الحاضر؟

إذ  األخيرة،  اآلونة  في  البال  يشغل  مهم  سؤال  -هذا 
فيه  يشترك  عالمي  نظام  هو  الكشفي  النظام  إن 
الثقافات  مختلف  من  والمرشدات  الكشافين  جميع 
في  الكشفية  الطريقة  أن  كما  والبلدان،  واألنظمة 
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لكل  التميز  إعطاء  في  تساعد  موحدة  طريقة  التربية 
في  عليهم  األوطان   فتعول  الكشفية،  الحركة  أفراد 
النهوض واالرتقاء، وبالتالي تصبح التوقعات الملقاة على 
عاتق الحركة الكشفية توقعات عالية، فتزيد التحديات 
للحفاظ عليها، وبالفعل استطاعت الحركة الكشفية أن 
تكون عند ُحسن ظن هذه التوقعات، واستطاع أفرادها 
لنا  يمكن  هل  ولكن  األمان،  بر  إلى  باألجيال  الوصول 
نواجه  أن  اآلن  الكشفية  الحركة  في  مسؤولين  كأفراد 
التحديات الحالية الصعبة في ظل المتغيرات المتسارعة 
يمكننا  وهل  الحالي؟  الزمن  خصائص  فرضتها  التي 
عليه  تعول  التي  التوقعات  مستوى  على  نحافظ  أن 
الكشفية جزء  إن  إذ  األمر،  أوطاننا؟ في حقيقة يصعب 
من أدوات التربية في المجتمع، وأفراد الحركة الكشفية 
هم جزء من أفراد هذا المجتمع يتأثرون بكل المتغيرات 
التي يمر بها في مراحل تحوالته السياسية واالجتماعية 
أفراد  عزل  حال  بأي  يمكن  وال  واالقتصادية،  والثقافية 
الحركة الكشفية عن أفراد المجتمع، كما ال يمكن عزل 
أنشطة الحركة الكشفية عن أنشطة المجتمع األخرى، 
لذلك تحديات هذا الزمن أكثر صعوبة من تحديات الزمن 
السابق، فال الجيل هو الجيل، وال األدوات هي األدوات، وال 
الزمن هو الزمن، وال األنظمة هي األنظمة.. تحديات عدة 
ومتنوعة ومختلفة ولها أبعاد واسعة تواجهنا كحركة 
السامية،  واإلنسانية  األخالقية  القيم  على  مبنية  تربوية 
كل  ورغم  القيم،  هذه  معاني  فيه  اختلطت  زمن  في 
هي  وطريقتها  وأسسها  الحركة  مبادئ  فالزالت  ذلك 
وطرق  توصيلها،  أساليب  تغيرت  وإن  تتغير،  لم  نفسها 
توضيحها لآلخرين، هل هناك صلة بين الحركة الكشفية 
أنشطة  الكشفية  للحركات  الثقافية؟  وهل  والحركة 
كبير  رابط  هناك  بالتأكيد  الثقافي؟  الحراك  في  تسهم 

بين الحركة الكشفية والحركة الثقافية في المجتمع.

كيف يمكن قياس مدى نجاح الفرقة الكشفية، 
فيها  أصبحت  التي  الفترة  هذه  في   خصوصا 
فضاء  في  تقام  واألنشطة  الفعاليات  أغلب 

اإلنترنت بسبب الجائحة العالمية؟

مرنة  طريقة  أنها  الكشفية  الطريقة  مميزات  -من 
زمان  ولكل  وزمان،  مكان  أي  في  للتطبيق  صالحة 
خصائصه وأدواته وثقافته وأنشطته، ما نحن فيه اليوم 
آثارها  انعكست  عالمية  جائحة  فرضته  طارئ  وضع  هو 
على كافة مناحي الحياة، وأفرزت تحديات في التواصل 
وأعمالهم،  وأنشطتهم  تفاعلهم  وفي  الناس،  بين 
المجتمع،  هذا  من  جزء  ومرشدات  ككشافين  ونحن 

لذلك تأثرنا تأثًرا كبيرًا بهذه الجائحة، وفقدنا جزءًا أصياًل 
في  األقران  مع  )التعلم  وهو  الكشفية  طريقتنا  من 
خاصة  الوضع،  مع  التكيف  هو  هنا  الذكاء  الطبيعة(، 
وأن وسائل االتصال اآلن أصبحت أكثر تفاعلية، ومنصات 
كل  وبٕامكان  رة،  وُميسَّ متعددة  االجتماعي  التواصل 
بل  واالتصاالت،  االجتماعات  في  استخدامها  منا  واحد 
الحركة  في  لنا  وأخوات  أخوة  مع  التواصل  ويمكننا 
االجتماعات،  في  فنتشارك  العالم،  باتساع  الكشفية 
شعارنا  ونطبق  المهرجانات،  وفي  المخيمات،  وفي 
لتجريب  جديدة  فرصة  إنها  تحابوا(  تصادقوا  )تعارفوا 
وسنجد  بعد،  عن  الفرق  اجتماعات  في  جديد  تحدي 
براًحا  ستمنحنا  بل  منها،  واإلفادة  االستفادة  من  الكثير 
مختلفة،  بطرق  ونتواصل  خالله،  من  ننطلق  جديًدا 
للتعلم  أكبر  فرص  تمنحنا  جديدة،  بأساليب  ونتعلم 
والتحدي وتذليل العقبات، نحن اآلن لسنا في حاجة إلى 
قياس نجاحاتنا أو إخفاقاتنا في ظل الجائحة العالمية، 
تطوير  على  الجائحة  تأثير  قياس  إلى  حاجة  في  لكننا 
األحداث  مع  نتأقلم  كيف  لنتعلم  أنشطتنا  واستبدال 

الطارئة في أي زمان. 

الحركة  لك  قدمته  الذي  المميز  الدعم  ما 
الكشفية في مسيرة حياتك؟

لي  قدمتها  التي  الجليلة  األفضال  كل  من  -سأنتقي 
العلمية،  حياتي  في  لي  دعم  أهم  الكشفية  الحركة 
وهو المتعلق بدعم البحوث والدراسات البيئية بجامعة 
الثقافة  وسائط  دور  حول  وكان  بالقاهرة،  شمس  عين 
لدى  البيئي  والسلوك  المعرفة  تنمية  في  واإلعالم 
عمر  في  األطفال  المستهدفة  الفئة  وكانت  األطفال، 
)12- 15( سنة، عبر تنظيم دراسة تجريبية تستلزم تطبيق 
برنامج متكامل على الفئة العمرية المستهدفة، حينها 
تطبيق  صعوبة  من  وتخوف  المشرف،  األستاذ  تحفظ 
مشروع مثله يستلزم تجميع أطفال من الذكور واإلناث 
أيام،  ولعدة  واحد،  مكان  وفي  المراهقة،  عمر  في 
على  مدربين  مسؤولين  أو  متطوعين  أيضًا  ويستلزم 
مشروع  وليس  دولة،  مشروع  واعتبره  البرنامج،  تطبيق 
ف من اإلخفاق، فأخبرته بأن لي أخوة وأخوات  فرد، وتخوَّ
واتصلت  مساعدتي،  يمكنهم  الكشفية  الحركة  في 
مفوض  وكان  اهلل-  -رحمه  سويكر  سالم  بالقائد 
الكشافة والمرشدات ببنغازي آنذاك، وطلبت منه تزويدي 
البرنامج  تطبيق  على  المفوضية  استعداد  تفيد  برسالة 
من  لمشروعي  مدعمة  رسائل  جاءتني  وفعًلا  المقترح، 
مفوضية كشاف بنغازي، ومن القيادة العامة للكشافة 
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والمرشدات بليبيا، ومن الهيئة العامة للبيئة ببنغازي ومن 
وكلها  بطرابلس،  للبيئة  العامة  للهيئة  الرئيسية  اإلدارة 
تفيد باستعدادهم التام لتبني مشروع بحثي، وقدمتها 
رسالة  مشروع  اعتماد  وتم  للمعهد،  العلمية  للجنة 
الفعلي، وأنا مقيمة في كنف  الدكتوراه، وبدأت العمل 
بالقاهرة،  العربية  الكشفية  المنظمة  بفندق  إخوتي 
وفي صيف عام )2005م( طبقت التجربة الخاصة برسالة 
الدكتوراه من خالل تنظيم المخيم البيئي األول للفتيان 
بتنظيم  وقمت  ببنغازي،  حبيبة  أم  غابة  في  والفتيات 
في  المشاركين  والقائدات  القادة  لتدريب  عمل  ورشة 
من  ومتخصصين  أساتذة  بمساعدة  البرنامج،  تطبيق 
المفوضية،  في  التدريب  وقادة  للبيئة،  العامة  الهيئة 
نتائج  وقياس  فعلًيا،  التجربة  لتطبيق  انطلقنا  ثم  ومن 
مختلف  مخيم  األول  البيئي  المخيم  فكان  التطبيق، 
وقائدتي  أختي  تفارقني  فلم  المخيمات  من  غيره  عن 
وتساندني  ترعاني  وهي  عامر  بن  نفيسة  القائدة 
البرنامج  وُطبق  محبة،  وقائدة  حنون  كأم  وتشجعني 
التجريبي  الضبط  تحت  متكاملة  أيام  ستة  مدار  على 
الدقيق، فكانت نتائج التطبيق رسالة علمية جادة تحمل 
وأفرزت  األكاديميين،  المشرفين  أذهلت  تربوية  رسالة 
برنامجها لجهات االختصاص في بلدي  توصية بتقديم 
المشرفين  وأعطت  البيئية،  للتربية  وطني  كمشروع 
عن  رائعة  صورة  للمناقشة  والحاضرين  والممتحنين 
ونتساند  فيها  نتعاضد  التي  الحقة  الكشفية  األخوة 

ونشد أزر بعضنا البعض.

في ظل التقدم الرقمي،، كيف يمكن توظيف 
الحركة  خدمة  في  التقنيات  هذه  واستغالل 

الكشفية من وجهة نظرك ؟

-التقدم الرقمي واقع ُفرض على العالم كله، وهو خيٌر 
أثناء  أهميته  لمسنا  وقد  منه،  االستفادة  ُأحِسن  ما  إذا 
الحركة  بٕامكان  الواسع  البراح  هذا  وفي  الجائحة،  فترة 
في  أفرادها  بين  واسعة  نشاطات  تنظيم  الكشفية 
افتراضية،  مخيمات  عقد  يمكن  إذ  العالم،  أنحاء  جميع 
صفحات  تكوين  يمكن  كما  مرة،  من  أكثر  حدث  وهذا 
متخصصة باألناشيد الكشفية وأخرى بمطالب الدرجات، 
وشارات  بالمهارات  وأخرى  الكشفية،  باأللعاب  وثالثة 
الهوايات، وهكذا، كما يمكن االستفادة منها في تبادل 
الخبرات والتجارب بين الجمعيات الكشفية.. أذكر موقف 
تمنيت لو أنني كنت في زمن االتساع الرقمي هذا، ففي 
عام 1992 سجلت رسالة الماجستير الخاصة بي حول دور 
تالميذ  لدى  التربوية  القيم  تنمية  في  األطفال  مجالت 
صحافة  تاريخ  حول  مهمة  جزئية  لدي  وكان  المدارس، 

إلى  أصل  كيف  أعرف  ولم  العربي،  الوطن  في  الطفل 
توجد  وال  آنذاك،  صعب  فالسفر  المعلومات،  مصادر 
استبيان  فأرسلت  اآلن،  لدينا  هي  مثلما  اتصال  وسائل 
بريدي عبر الكشافة الليبية لجميع المنظمات الكشفية 
في الوطن العربي، ووصلتني المعلومات بريديًا، وأضف 
نفسها،  الفترة  في  عربي  مخيم  هناك  كان  ذلك  إلى 
والدراسات  المجالت  من  مجموعة  وفد  كل  لي  وحمل 
الوطن  في  الطفل  صحافة  بتاريخ  المتعلقة  والبحوث 
تواصل  منصات  هناك  كان  لو  معي  تخيلي  العربي... 
بٕامكاننا  فٕان  للقول  وعودة  اآلن؟  عندنا  كما  اجتماعي 
تعاوننا  لدعم  الواسع  البراح  هذا  من  الكبرى  االستفادة 

وأخوتنا الكشفية.
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والية عبري حاضرة محافظة الظاهرة 

تشتهر بآثار بات، وبسوق عبري القديم، 
وبقالعها وحصونها، وبحوض مياه المسرات 

   تُعــدُّ والية عربي الواعدة حــارضة محافظة الظاهرة، كام 

تُعدُّ بوابة عامن الغربية لشــبة الجزيــرة العربية والخليج 

العريب، وتبعد حوايل ٣00 كيلو مرتًا عن العاصمة مســقط، 

بــل أن صحاريها تشــتهر بوجود الغــاز الطبيعي والذهب 

األسود )النفط(. 

   واليــة عربي الواعدة هي املركز اإلداري وحارضة محافظة 

الظاهرة، تقع عىل ارتفاع )200( مرت ) مربع( عن مســتوى 

ر مساحتها بحوايل خمسة وأربعن ألف  ســطح البحر، وتقدَّ

كيلو مرتًا مربًعا، ويوجد بها حوايل )244( قرية وبلدة تابعة 

لهــا، وتحدها من الجنوب واليــة هيام، ومن الرشق واليات 

أدم وبهالء والحمراء، ومن الشــامل الرشقي والية الرستاق، 

ومن الشــامل واليات الخابورة وصحم وينقل، ومن الشــامل 

الغــريب واليتي ضنــك والربميي، ومن الغــرب دولة اإلمارات 

العربية املتحدة واململكة العربية السعودية. 

   يوجــد يف واليــة عربي أكرب حــوض مايئ للميــاه الجوفية 

بالسلطنة؛ يسمى حوض املرسات، ويعترب مرشوع مياه حوض 

املرسات من أكرب شبكات مياه الرشب بالسلطنة التي تعتمد 

عىل املياه الجوفية، وتم اكتشاف املخزون املايئ العذب الكبي 

بحــوض املرسات يف عــام 199٣م، فقد تــم تصميم مرشوع 

إمــدادات مياه حوض املــرسات ليلبي االحتياجــات الالزمة 

رت  من مياه الرشب ملا يقارب )11٥( ألف نســمة، والتي قُدِّ

بحــوايل )8( مالين مرت مكعب عند بداية تشــغيل املرشوع،  

ليغطي معظم مدن وقرى واليات عربي وضنك وينقل. 

�سعد ال�سندودي/ عربي

ال�سياحة
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المشاريع التنموية:

شعار الوالية:

   إن سبب تسمية مدينة عربي بهذا االسم يرجع حسب ما 

هو متعارف لدى األهايل بالوالية إىل ما متتاز به من اتســاع 

رقعتهــا الجغرافية، وكُرْب مســاحتها، فقد كانــت وما زالت 

معربًا للقوافل التجارية، فهي تقع عند مفرتق طرق القوافل 

املؤدية من املنطقة الرشقية إىل مدينة نزوى وإىل الســاحل 

عــرب وادي الحواســنة، وقــد كان التجار أصحــاب القوافل 

واليــة عربي كغيها من واليات الســلطنة حظيت بنصيب 

وافــٍر من املنجزات التنموية خالل عرص النهضة املباركة يف 

شــتى مناحي الحياة، فيتبط مركز املدينة  بالقرى التابعة 

للوالية بشــبكة من الطرق الداخلية، وكذلك ترتبط الوالية 

مع مختلف واليات الســلطنة بشبكة من الطرق املزدوجة، 

ويوجد بالوالية حوايل ٥8 مدرســة للتعليم األســايس، ينهل 

منها أبناء الوالية مختلف صنوف العلم واملعرفة، كام يوجد 

بالوالية جامعة التقنيــة والعلوم التطبيقية بعربي، والكلية 

املهنية بعــربي، وكلية عامن للعلوم الصحية، ومستشــفى 

التجارية يف العصور الســابقة عندما يقطعون صحاري عربي 

ويتساءلون  املسافة،  يستكرثون 

فيــام بينهــم )الطريــق ما 

تنتــه  أمل  أي:  ِْت(  َعــربَّ

الطريــق؟! ولهذا أُخَذ 

مسمى عربي من هذه 

الحادثة التاريخية. 

عربي املرجعي الذي يتســع لحــوايل 248 رسيــرًا، ويحتوي 

عىل العديــد من العيادات التخصصية التــي تقدم خدماتها 

العالجية والوقائية لألهايل بوالية عربي وواليتي ضنك وينقل، 

وكذلــك يوجــد بالوالية مجمع عربي الصحــي، كام تتوفر يف 

القــرى التابعــة لهــا العديد مــن املراكز الصحية، أنشــئت 

مبدينة عــربي محطة لألقامر الصناعية التي متكن الســلطنة 

مــن االتصال املبارش مع الدول األوربية واألمريكيتن، وبعض 

الــدول األفريقيــة، إضافــة إىل ذلك حظيت الوالية بإنشــاء 

املجمع الريايض الذي يســاعد عــىل تنمية مواهب وقدرات 

الشباب الرياضية.  



   اتخــذت والية عربي من نخلة الخالص شــعاًرا لها، والتي 

تشــتهر بهــا الوالية منذ القــدم، ومتتاز مثــار نخلة الخالص 

باملــذاق الطيب، وبالجــودة العالية، كام يوجد يف الشــعار 

مجموعــة من الِجامل واإلبل، ومتثل اإلبل يف الشــعار قافلة 

تجارية قادمة للمدينة، نظرًا الشتهار الوالية منذ القدم بأنها 

معرب ومحطة للقوافل التجارية، ومن الشــعار ياُلحظ كذلك 

اســرتخاء إحدى القوافل التجارية تحت ظالل إحدى أشجار 

النخيــل الباســقة، إىل جانب ذلك ميثل شــعار الوالية عدة 

بيئات متنوعــة تتمثل يف البيئة الصحراوية، والبيئة الريفية، 

والبيئة الحرضية. 

املعامل التاريخية واألثرية:

   تشــتهر والية عربي بالعديد من املعامل التاريخية واألثرية، 

ونذكر منها عىل ســبيل املثــال ال الحرص: آثار بات والتي تم 

تسجيلها ضمن قامئة الرتاث العاملي مبنظمة اليونسكو باألمم 

املتحــدة، ويعــود تاريخ هذا املوقع إىل األلــف قبل امليالد، 

وتــم التنقيب عن هــذه اآلثار يف عــام 1976م، وذلك من 

قبــل البعثة الدمناركية بالتعاون مــع وزارة الرتاث والثقافة، 

كام تشــتهر الوالية بحصن عربي التاريخي الذي يقع وسط 

املدينة بالقرب من ســوق عربي القديم، ويعود تاريخ بناء 

الحصن إىل حوايل 400 ســنة، يوجــد بالحصن عدة مداخل 

وبوابات، تتمثل يف صباح السنســلة وصبــاح الحصن الذي 

يعترب املدخل الرئييس للحصن، وصباح الُوْســطي وهو الذي 

كان يُستخدم للربزة، وميتاز الحصن بوجود جامع يؤدي فيه 

األهايل صالة الجمعة املباركة، كام تشــتهر الوالية بالحصن 

األسود الذي يقع ببلدة مقنيات، وقد قام ببناء الحصن فالح 

ابن محســن النبهاين يف عام 972هـــ، ويضم الحصن أربعة 

أبــراج وهي: برج الريح، وبرج العقبة، وبرج املطَْمرة، وبرج 

القبيل، باإلضافة إىل ذلك تشــتهر الوالية بحصن الســليف 

الذي قام ببنائه اإلمام ســلطان بن سيف اليعريب، ويحتوي 

الحصن عىل ســبعة أبراج هــي: برج الريح، وبــرج املنور، 

وبرج الطوي، وبرج غرفة الصباح واملربعة، وغرفة الصاروج 

وساعد، وتشــتهر الوالية أيًضا مبجموعة من الحصون, منها:  

حصن العينن، وحصــن العراقي، وحصن بيت العود ببلدة 

كهنات، وحصــن بيت القرن ببلدة الهيــال، وحصن الدريز 

وحصن املعمور.
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سوق عبري القديم:
   متتاز والية عربي بوجود ســوق عربي القديم الذي يقع بالقرب من حصن عربي، وميتاز الســوق بالحركة التجارية النشطة 

عىل مدار العام، ويشــتهر بوجود عرصة لبيع األغنام واملوايش واألبقار، وهذه العرصة ال تتوقف عن بيع املوايش طوال العام 

مقارنة باألســواق الشــعبية التقليدية املنترشة يف الســلطنة؛ التي تبيــع املوايش خالل أيام األعياد الدينيــة أو أيام الخميس 

والجمعة. 

وادي ضم: 
   والية عربي كغيها من واليات السلطنة متتاز بوجود العديد من األودية، أشهرها وادي ضم الذي يقع بقرية وادي العن، 

ويبعد حوايل خمســة وأربعن كيلو مرتًا عن مركز مدينة عربي، وميتاز الوادي بانتشار الربك املائية واألشجار الوارفة الظالل 

عىل ضفافه، كام تشتهر الوالية أيضا بوادي مقنيات، الذي تحيط به أشجار النخيل الباسقة، وأشجار املانجو، إضافة إىل وادي 

بالد الشهوم؛ الذي ميتاز بالشالالت املائية املنحدرة من جبال نجد. 
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     ُعِقد بمبنى المديرية العامة للكشافة والمرشدات 

لقاًء مــع مديرة الشــراكة اإلســتراتيجية بالجمعية 
العالمية للمرشــدات فــي 2٨ أكتوبــر 2020م وفتيات 
الكشــافة صوفيا كوتيس التي تزور السلطنة خالل 
الفترة من 2٨ وحتى 31 من أكتوبر 2020م، ترأس اللقاء 
مــن جانــب المديريــة الدكتــور يعقوب بــن خلفان 
ابن عبــداهلل الندابي المدير العــام للمديرية العامة 
للكشــافة والمرشــدات، تم خالل اللقاء بحث أوجه 
التعــاون مع الجمعية العالمية للمرشــدات وفتيات 
الكشــافة، وبرنامج اســتضافة السلطنة ممثلة في 
المديريــة العامة للكشــافة والمرشــدات لالجتماع 
اإلقليمــي لفريق عمــل أهداف التنمية المســتدامة، 

ذ بالتعاون مع الجمعية  العالمية للمرشدات  الذي ُنفِّ
وفتيات الكشافة  تحت شعار “كونوا أنتم التغيير”.

   وفي اللقاء أكد المدير العام على أهمية الشراكة 
مع الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

في تعزيز برامج التنمية المستدامة. 
      من جانبها توجهت صوفيا كوتيس مديرة الشراكة 
اإلستراتيجية بالجمعية العالمية للمرشدات وفتيات 
الكشــافة بالشــكر لســلطنة عمان على استضافة 
هذا االجتماع المهم، قائلة: إن اســتضافة السلطنة 
لالجتمــاع اإلقليمــي  لفريــق عمــل أهــداف التنمية 
المســتدامة العربــي هو امتــداد لمجــاالت التعاون 
العالميــة؛  والجمعيــة  الســلطنة  بيــن  المشــتركة 
لتعزيز مشــاريع خدمــة وتنمية المجتمــع وتحقيق 
االستدامة البيئية، موضحة أن االجتماع وبعد مضي 
ثالثــة أيام متتالية من الجلســات ســينتج عنه إصدار 
ر مشــاريع التنمية المســتدامة  دليــل إرشــادي ُيؤطِّ
تسترشــد بــه الجمعيــات العربيــة للمرشــدات، كما 
سيتم ترجمته إلى اللغة اإلنجليزية لتعميم فائدته 

على جميع أقاليم العالم.

    أقيمــت اجتماعــات الفريق اإلقليمــي خالل الفترة 
من 29 إلى 31 أكتوبر 2019م بمركز التدريب الكشفي 
بالحيــل، رعــت حفــل االفتتاح ابتســام بنــت عبداهلل 
ابــن صخــر العامريــة المديــرة العامــة المســاعدة 
للمرشــدات، وبحضــور الدكتورة شــريفة بنــت ناصر 
الحراصيــة المديــرة المســاعدة لدائــرة المرشــدات، 
وأعضاء الفرق اإلقليمــي من مصر واألردن والكويت 
هــدف  وتونــس.  والســلطنة  وفلســطين  ولبنــان 
االجتمــاع إلى إعــداد دليــل عربي يقــدم مجموعة 
من األفكار والمشــروعات التي يمكن أن تكون دليال 
استرشادًيا لجمعيات المرشدات في الوطن العربي؛ 
نها من تنفيذ مشــاريع مســتدامة مماثلة في  ُتمكِّ

مجتمعاتها.

بحث أوجه التعاون مع
 الجمعية العالمية للمرشدات وفتيات الكشافة 

اجتماع الفريق اإلقليمي للتنمية املستدامة

الحصاد
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    شــاركت الســلطنة في أعمــال المؤتمــر العربي 
اســتضافته  والــذي  للمرشــدات  ال22  اإلقليمــي 
الجمهورية التونســية خالل الفترة من 1٨ وحتى 22 
من شــهر سبتمبر 2019م تحت شعار »بسمة وعطاء 
مــن أجل النماء«، ناقش فيــه العديد من المواضيع 
منهــا: خطــة اإلقليــم العربي حتــى 2022م، وذلك 
)12( دولــة مكتملــة العضويــة ودولــة  بمشــاركة 
ل الســلطنة وفــد ُمكون من  عضــو منتســب، َومثَّ
)٤( قائداٍت ترأســتها إبتســام بنت عبداهلل بن صخر 
العامريــة المديــرة العامة المســاعدة للمرشــدات 
بالمديرية العامة للكشــافة والمرشدات وعضوية 
كل من رابعة بنت خميس العدوية رئيســة قســم 
ســيف  بنــت  وأمانــي  المجتمــع  وتنميــة  خدمــة 
الجابرية قائدة وُمّيســرة تدريب بالجمعية العالمية 
للمرشــدات وفتيات الكشــافة وخديجة القاسمية 

قائدة مرشدات بمحافظة شمال الباطنة.

   تضمــن المؤتمــر العديد مــن األنشــطة والبرامج 
الشــيقة، حيــث ناقشــت المشــاركات فــي أولــى 
الجلســات خطة عمل اإلقليم في الفترة القادمة 
2020/  2021م، تلى ذلك جلســة نقاشــية لالستشــارة 
واســتثارة األفــكار حول خطــة العمــل 2021/  2022م 
للخروج بتوصيات ذات أهمية ووضع خطط اإلقليم 

العربي حيز االعتماد.
   كمــا ُأقيــم فــي المؤتمــر عــدة جلســات كانــت 
الجلســة األولى حول إدارة التغيير وبناء المســتقبل 
مع الميســرة العمانيــة أماني بنت ســيف الجابرية، 
تطرقــت فيهــا إلى ماهيــة التغيــر، ومــدى حاجة 
الجمعية إلــى التغيير الفعلــي، وكيفية التخطيط 
للتغير، أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان: التخطيط 
اإلســتراتيجي قدمتهــا الدكتورة ليبيــا الصبيح من 
الجمعيــة الليبيــة للمرشــدات تناولــت فيها خطة 
إســتراتيجية لمدة عشــر ســنوات وكيفيــة تحقيق 
الجمعيــة  تســعى  التــي  اإلســتراتيجية  األهــداف 
العالميــة إلــى تحقيقهــا عــن طريــق المنظمــات 

األعضاء.
   كمــا قدمت الدكتورة أمــل العوضي من جمعية 
المرشــدات الكويتيةجلســة بعنوان )تنمية الموارد 
كيفيــة  عــن  فيهــا  تحدثــت  بالجمعيــة(  الماليــة 
إيجــاد مــوارد ماديــة ثابتــة للجمعيــة واألعضــاء، 
وكيف يمكن اســتثمارها وتطويعهــا فيما يخدم 
الحركة اإلرشــادية، كما شاركت من السلطنة في 
فريــق اإلعــداد للمؤتمر القائدةمريــم بنت عبداهلل 
الحاضرية رئيســة قســم اإلشــراف اإلرشادي عضو 

اللجنة العربية اإلقليمية للمرشدات.

املؤمتر العربي للمرشدات يناقش خطة اإلقليم حتى 2022م
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     وقعت وزارة التربية والتعليم ُممثلة في المديرية 
العامة للكشافة والمرشدات مع جمعية الكشافة 
فــي المملكــة المتحــدة مذكــرة تفاهــم؛ لتعزيــز 
وتطويــر التعاون المشــترك في المجال الكشــفي، 

وذلك  بمقر سفارة السلطنة في لندن.

     قــام بالتوقيــع مــن الجانــب العمانــي الدكتــور 
يعقــوب بن خلفــان بن عبــداهلل الندابــي مدير عام 
ومــن  والمرشــدات،  للكشــافة  العامــة  المديريــة 
الجانــب البريطانــي تيــم كيــد الرئيــس المفــوض 
للكشــافة البريطانيــة، ويأتي التوقيــع على مذكرة 
بيــن  المتميــزة  العالقــات  مــن  انطالًقــا  التفاهــم 
الطرفين، والرغبة في تعزيز وتطوير التعاون بينهما 
في المجال الكشفي، وفي مجاالت تبادل الدراسات 
الهادفة؛  لرفع مســتوى التأهيل القيادي الكشفي، 

وتبــادل البحــوث والمناهــج الكشــفية الراميــة إلى 
تعزيــز التطور العلمــي بين القيادات الكشــفية في 
البلديــن الصديقيــن، وتبــادل الخبــرات التخصصيــة 
المتعلقة بذوي االحتياجات الخاصة والبيئة والتنمية 
المجتمعية، وإقامة أنشطة مشتركة بين الطرفين 

في هذه المجاالت.
      حضــر توقيع المذكرة التفاهم ســعادة الشــيخ 
عبــد العزيز الهنائي ســفير الســلطنة المعتمد لدى 
المملكة المتحدة، وعلي بن محمد المعمري رئيس 
قســم العالقات الخارجية والتعاون مع المنظمات 
الكشــفية واإلرشــادية بالمديرية العامة للكشافة 
والمرشــدات، ومــن الجانــب البريطاني حضــر ناثان 
البريطانيــة  برينــس مفــوض الجمعيــة الكشــفية 
للشــؤون الدوليــة، وبيتــر دوز نائــب رئيــس الجمعية 

للشؤون الدولية.

وزارة التربية والتعليم 
ع مذكرة تفاهم  ُتوقِّ
مع جمعية الكشافة 

البريطانية
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“الكشافة واملرشدات” تختتم دورة فنون اإلتيكيت والبروتوكول الدولي

    وأضــاف: لقــد كانت الــدورة ميداًنــا خصًبا لتعلم 
الكثير من المعارف والمهارات والخبرات في مجال 
اإلتيكيت والبروتكول الدولي التي تالمس  الجوانب 
المختلفــة فــي حياتنا الخاصــة بفــن التعامل مع 
الجمهــور ســواء علــى المســتوى الرســمي أو غيــر 
الرسمي، وســجلت الدورة تفاعًلا كبيًرا من الجميع 
بفضل الجهود الكبيــرة التي بذلها المحاضر والتي 
قــدم فيها عصارة فكره وجهــده من أجل توضيح 
كافــة النقــاط، حيــث  تضمنت عــدًدا مــن المحاور 
منها المفهــوم الحديث للبروتوكــول واإليتيكيت 
واإلتيكيــت،  البروتوكــول  ومبــادئ  والمراســم 
مفهــوم  وتوضيــح  وأهميتهمــا،  ونشــأتهما 
البروتوكول والبرســتيج والدبلوماســية وعالقتهما 

باإلتيكيت مع كبار الشخصيات.

      بعدهــا تــم تقديــم فيلــم اســتعرض لقطــات 
من جلســات الدورة ومــا تم تنفيذه من نشــاطات 
عملية ونظرية، وما سجلته من مناقشات وحوارات 
بتســليم  الحفــل  راعيــة  ثــم قامــت  ومداخــالت، 

الشهادات للدارسين والدارسات.

للكشــافة  العامــة  المديريــة  بمبنــى  اختتمــت      
والمرشــدات دورة “فنــون اإلتيكيــت والبروتوكــول 
الدولي”، التي نظمتها المديرية خالل الفترة من 23  
إلى 27 ســبتمبر 2019م، بمشــاركة 31 دارًســا ودارسة 
مــن ديوان عــام وزارة التربية والتعليــم والمديريات 
التعليميــة بمحافظــات الســلطنة، وذلــك برعايــة 
ابتســام بــن عبــداهلل بــن صخــر العامريــة المديرة 
العامة المســاعدة للمرشــدات، وبحضور المديرين 

والمديرين المساعدين ورؤساء األقسام بالمديرية.

    وألقــى فــارس الفارســي أحــد الدارســين كلمــة 
نيابــة عن المشــاركين في الدورة قــال فيها: اليوم 
نطوي الصفحــة األخيرة مــن دورة “فنون اإلتيكيت 
والبروتوكول” الدولي التي نظمتها المديرية العامة 
المديريــة  مــع  بالتعــاون  والمرشــدات  للكشــافة 
العامة لتنميــة الموارد البشــرية والمعهد الوطني 
العماني للتدريب، والتي ُأقيمت خالل خمســة أيام 
حافلة بالجلســات والنقاشــات النظريــة والعملية، 
محافظــات  مختلــف  مــن  دارًســا   31 وبمشــاركة 

السلطنة ومن ديوان عام وزارة التربية والتعليم.
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    شــاركت الســلطنة ممثلــة بالمديرية العامة 

للكشــافة والمرشــدات خــالل الفتــرة من 3-1 
اإلقليمــي  اللقــاء  افتتــاح  فــي  2019م  نوفمبــر 
“الكشافة من أجل أهداف التنمية المستدامة” 
الــذي نظمتــه المنظمــة الكشــفية العالميــة 
الكويتيــة  الكشــافة  جمعيــة  مــع  بالتعــاون 
بحضور الدكتور عبداهلل الطريجي رئيس اللجنة  
اللجنــة الكشــفية  العربيــة عضــو  الكشــفية 

العالمية.

    وَمثَّل المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
في اللقــاء أحمد بــن خالد بن حمــد الكمياني 
رئيــس لجنــة مستشــاري الشــباب الكشــفي 

العربي مساعد قائد عشائر جوالة نادي عمان.

   تضمــن اللقــاء عــدًدا من الجلســات وحلقات 
الشــباب  تأهيــل  إلــى  تهــدف  التــي  العمــل 
ليصبحوا مدربين معتمدين في أهداف التنمية 

المستدامة.

    وقــال أحمــد الكميانــي: إن هذا اللقــاء يفتح 
آفاًقا واسعة في االرتقاء بمجتمعاتنا وتحقيق  
الـــ17 هدًفــا مــن أهــداف التنمية المســتدامة، 

مشيًرا إلى أن المنظمة الكشفية العالمية ُتَعدُّ 
شريًكا رئيسًيا في تحقيق هذه األهداف.

   وأضــاف: إن أهــداف التنمية المســتدامة هي 
دعــوة عالميــة للعمل مــن أجل القضــاء على 
الفقــر وحمايــة كوكــب األرض وضمــان تمتع 

جميع الناس بالسالم واالزدهار.

    وأوضح الكمياني: إن األهداف الســبعة عشــر 
تســتند إلــى  النجاحــات التــي تــم إحرازها في 
تحقيــق األهــداف اإلنمائية لأللفيــة 2000-2015م، 
كما تشــمل كذلك مجاالت جديــدة مثل: تغير 
المنــاخ، وعــدم المســاواة االقتصاديــة وتعزيز 
والســالم  المســتدام،  واالســتهالك  االبتــكار 
والعدالة. وأشار الكمياني إلى: أن أهداف التنمية 
المســتدامة تقتضــي العمــل بــروح الشــراكة 
وبشكل عملي حتى نتمكن من اتخاذ الخيارات 
الصحيحة لتحســين الحياة بطريقة مستدامة 
لألجيال القادمــة وهي توفر مبــادئ توجيهية 
وغايــات واضحة لجميع البلدان؛ لكي تعتمدها 
وفقــا ألولوياتها مــع األخذ باالعتبــار التحديات 

البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

السلطنة تشارك يف افتتاح اللقاء اإلقليمي »الكشافة من أجل أهداف 
التنمية املستدامة« بالكويت
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    عقدت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 

يــوم الثالثــاء الموافق 12 أكتوبــر 2019م اجتماًعا 
لمناقشة االستعدادات للمشاركة في المنتدى 
التاســع للشــابات الذي نظمته لجنة مرشدات 
دول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة 
خــالل الفترة مــن 21 إلــى 26 ينايــر 2020م  تحت 

شعار “مسيرتنا الخليجية”،  بدولة الكويت. 

    جــاءت مشــاركة الســلطنة فــي المنتــدى 
فــي إطــار جهودهــا لتعزيــز عمل المرشــدات 
الخليجــي، وحرصهــا علــى نجــاح التجمعــات 

الخليجية المشتركة.

    اســتعرضت فوزيــة بنت خميس الســليمانية 
مشــرفة مرشــدات مقتــرح البرنامــج الزمنــي 
للمنتدى التاســع للشــابات، قائلــة: إن البرنامج 
ينقســم إلى فترتين صباحية ومســائية، حيث 
ســتقدم الســلطنة ورقــة عمــل توضــح فيها 
جهود المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
فــي العمل مــع الشــابات، ودورها فــي تعزيز 

قدراتهن بكفاءة واقتدار. 

   كمــا تضمــن االجتمــاع اســتعراض لبرنامــج 
تمهيديــة،  جلســة  تضمــن  والــذي  المنتــدى 
وورقــة عمــل حــول الوعــي الوطني لشــابات 

املديرية العامة للكشافة واملرشدات تناقش االستعدادات للمشاركة يف املنتدى التاسع 
للشابات بالكويت

الكويت، وورقة عمل لشــابات اإلمــارات، وورقة 
عمل لشابات الســعودية< وورقة عمل لشابات 
مملكــة البحريــن، وتخلــل كل ورقــة تعقيــب 
مــن قبل لجنــٍة مختصــٍة إلى جانــب مداخالت 
مــن قبــل المشــاركات، كمــا تضمــن البرنامج 
أمســية يتخللها فقرات شــعبية وعرض لألزياء، 
ومسابقات ثقافية وشــعبية، وجوالت سياحية 
لســوق المباركية واألفنيوز، ويــوم مفتوح يتم 
فيه عرض أطباق شعبية لدول مجلس التعاون.

    هــدف المنتــدى إلى بث روح التآلــف والتعارف 
وتبــادل الخبرات واآلراء بين شــابات دول مجلس 
التعــاون، وإبــراز دور وأثــر الشــابات فــي خدمة 
الوطن وتنمية قدراتهــن  في جميع المجاالت، 
وإتاحــة الفرصــة الســتخدام وســائل التواصل 
بالمشــاريع  للعمــل  وتوجيههــن  الحديثــة، 
الصغيرة، ومعرفة كيفية تنمية الموارد المالية 
لديهن، وكذلك تنمية الموارد المالية البشــرية، 
الخليــج،  شــابات  بيــن  المحبــة  روابــط  ودعــم 
والتشــاور والتحاور والمنافســة وإبداء الرأي في 
جميع العناصــر والمحاور التي ســيتم طرحها 
من قبل دول مجلس التعاون، وإثرائهن باألفكار 

بين ألوراق العمل. رة من قبل المعقِّ النيِّ



44

افتتاح ندوة »جولييت لو« 
مبخيم السلطان قابوس الكشفي باملصنعة

فقرات فنية

   تــال ذلــك فقــرة ترحيبيــة قدمتهــا زهــرات مدرســة 
الصفــاء بوالية بــركاء، بعدهــا قدمت زهرات مدرســة 
رت فيها عن حب الوطن والســلطان،  الجنينة فقرة عبَّ
كمــا قدمــت زهرات مدرســة الهــدى فقــرة تراثية تال 
ذلك عــرض تجربة نجــاح قدمتها الدكتــورة آمنة بنت 
ســيف آل عبدالســالم. وبــدأت أعمــال الندوة بجلســة 
افتتاحية قدمتها أدريان ونوال تم خاللها التعارف بين 
المجموعات عن طريــق بعض األلعاب، وتم تعريفهن 
لبرنامــج اليوم األول وما هي توقعاتهم للندوة ، وفي 
الجلســة الثانية قدمت أمل الشــكيلية جلسة بعنوان 
)القيادة مــن أجل عالمها( تطرقت فيهــا حول التدرج 
فــي أنمــاط التفكيــر الســتة: وهــي قيــادة العالقات، 
والقيــادة من أجــل التأثيــر، والقيادة من أجــل االبتكار، 
والقيــادة من أجــل تمكيــن الفتيات، والقيادة حســب 
الســياق، وقيــادة الــذات، وتقديــم أنشــطة متعددة 
تشمل هذه األنماط، وفي الفترة الثالثة قدمت القائدة 
أدريــان جلســة بعنــوان )أنــا كقائــدة( تطرقــت فيها 
لدوائر القيادة اآلمنة ومصفوفة القيم  وتم تقســيم 
المشــاركات إلى قواعد بها أنشــطة الكتشاف أنماط 

التفكير القيادي.

       افتتحت بمخيم السلطان قابوس الكشفي بالمصنعة 
أعمال نــدوة )جولييــت لو( التــي اســتضافتها المديرية 
العامة للكشــافة والمرشــدات بالتعاون مــع الجمعية 
العالميــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة خــالل الفترة 
من 1٤ إلــى 20 نوفمبــر 2019م بمشــاركة )16 (دولة، وتمثل 
الســلطنة اإلقليــم العربي للمرشــدات في اســتضافة 
الندوة، إذ تشــارك فيها ما يقارب عدد )30( مشــاركة من 
)16 ( دولــة، وهي: الســلطنة وتونــس، وتنزانيــا، وإيطاليا، 
وإيرلندا، والدانمارك، وسيريالنكا، واستراليا، وكندا، ولبنان، 
ونيجيريا، ومصــر، وليبيا، والكويت، وجمهورية التشــيك، 
ومــالوي، حيــث تمثل الــدول الخمس أقاليــم الجمعية 
العالمية للمرشــدات، وتستهدف الشــابات الالتي تتراوح 

أعمارهن بين 20 إلى 30 عاًما.

         رعــى حفــل االفتتــاح ابتســام بنت عبــداهلل بن صخر 
للمرشــدات  للمســاعدة  العامــة  المديــرة  العامريــة 
بحضــور  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  بالمديريــة 
مسؤوالت من المديرية والمشــاركات بالندوة، بدأ حفل 
االفتتاح بكلمة المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 
ألقتهــا الدكتورة شــريفة بنــت ناصر الحراصيــة المديرة 
المســاعدة لدائرة المرشــدات قالت فيهــا: نرحب بكم 
أطيب ترحيب في بلدكم الثاني سلطنة عمان وإنه لمن 
دواعي ســرورنا اســتضافة هذه الندوة التــي تتزامن مع 
احتفاالت الســلطنة بالعيــد الوطني التاســع واألربعين 
المجيــد، كمــا إنــه لفخــر لكشــافة ومرشــدات عمــان 
أن تكــون أحــد المحــاور الدوليــة التــي تســتضيف ندوة 
)جولييت لو( التي تعتبــر أحد برامج تنميه القيادة الرائدة 
فــي الجمعيــة العالمية للمرشــدات، والتي تســتهدف 
الشــابات ممن تتــراوح أعمارهن من 20 إلــى 30 عاما، حيث 
ظــل هذا البرنامج مســتمرا منذ 1932م، حيــث أتاح فرًصا 
رائعة للشابات ألجل تنمية مهاراتهن القيادية في أجواء 
خالقــة وداعمة داخــل الســياق الدولي وبيــن الثقافات 

المختلفة. 
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     لقد شملت الرعاية السامية من المغفور له 
-بــٕاذن اهلل تعالى- جاللة الســلطان قابوس 
ابن سعيد بن تيمور -طيب اهلل ثراه- الحركَة 
الكشفية ومنتسبيها في السلطنة بمختلف 
إلــى مرحلــة  المراحــل التعليميــة، وامتــدت 
الجوالــة والجــواالت، كمــا ســعت المديريــة 
لتقديــم  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة 
الدعــم الفني المالئــم الذي يدعــم مرحلة 
الجوالة والجــواالت؛ لتعزيز وتحفيــز التواصل 
والتفاعل مــع األفراد في تلــك المرحلة التي 
ينتســب إليها الشباب والشــابات؛ ليستكملوا 
الكشــفية   الحركــة  فــي  مســيرتهم 
واإلرشــادية سواء في الجامعات  أو جمعيات 
المجتمــع المدنــي، أوفــي األندية الشــبابية،  
وهــم مواطنــون يختلفون في مســاعيهم 
عــن  باحثــون  أو  موظفــون  أو  طلبــة  ســواء 
عمــل أو رواد أعمال؛ لذلك نرى اليوم التوســع 
الملحــوظ فــي االنتســاب لعضويــة مرحلــة 
فــي  التنــوع  وكذلــك  والجــواالت،  الجوالــة 
تقديم الخدمات التطوعيــة في العديد من 
المجــاالت األساســية: كالصحــة، والتعليــم، 

والِحرف، والتقنية وكذلك البيئة ..وغيرها.. 

   وُتعــد كلمــة جوالــة كلمــة عربيــة أصيلــة 
ــر عن التجــوال والِحــراك المنتظم، وهذا  ُتعبِّ
ما عكســته بالفعل عشــائر جوالــة وجواالت 
الحركة الكشــفية في ســلطنة عمان محلًيا 

وعالمًيا. 

   وقــد بات  التعاون مشــترًكا و مســتمًرا بين 
العشائر   لالســتفادة  من القدرات التنظيمية 
لقادة الحركة الكشــفية واإلرشــادية وأفراد 
عشــائر الجوالــة والجــواالت، فقد اســتعانت 
الجهــات بهــم فــي ِعــدة محافــل هامــة، 
وســاهموا في التخطيط والتنفيذ إلى جانب 
الرقــي  لضمــان  التنظيــم  فــي  إشــراكهم 
باألحــداث والمحافل المحليــة، وإخراجها بما 
يتــالءم وســمعة ُعمــان، وأهــداف نهضتهــا 

الُمباركة.

فــي  والجــواالت  الجوالــة  شــاركت  كمــا     
بعثة الحــج العمانية التي تنطلق رســمًيا من 
موســم  خــالل  الحجــاج  لدعــم  الســلطنة، 
الحج الســنوي، وهــم داعمون لــكل الوفود 

البعـــــثة  فـــي 
مجاالت  فـــــي 
لصحــــــــــــــة  ا
لعمـــــــــــــل  ا و
الشــــــــــــرطي 
واألمن  واإلداري 
والــــسالمـــــــة 

وغيرها... 

    وتأتي هذه الثقة العالية من خالل متابعة كافة 
المسؤولين والمعنين في القطاعات المختلفة 
لألنشطة المتخصصة في المجال الكشفي 
واإلرشــادي، مثل: المخيمات المنظمة سنوًيا 
والتجمعــات المحليــة والعالميــة، ولقــاءات 

التدريب داخل وخارج السلطنة.  

مهمــة  روافــد  تعتبــر  األحــداث  تلــك  كل     
لمنتســبي الحركة الكشفية واإلرشادية في 
ال  نهم من أداء الدور الفعَّ السلطنة مما ُيمكِّ

وااللتزام والكفاءة المعهودة منهم. 

   وتمتــاز مرحلــة الجوالــة والجــواالت بخطة 
وفــق  تصميمهــا  يتــم  متفــردة  منهجيــة 
أو  بالعشــيرة،  المحيطــة  البيئــة  احتياجــات 
وفق احتياجــات المرحلة العمرية، أو األحداث 
الوطنيــة واالجتماعيــة والتربويــة ومــن هنــا 
د  ُيالحــُظ التنــوع وارتقــاء الفكــر حيــث َتَجدُّ
مــن  العشــائر  لــدى  وتختلــف  العطــاءات، 
محافظة ألخــرى، ولكن داخل إطــار االلتزام 
والمسؤولية اتجاه الوطن والدين والمجتمع. 

   خدمة وتنمية المجتمع...شــعار يحمله كل 
الجوالــة والجــواالت عهــًدا علــى أكتافهم 
يتوجون به تجوالهم بين اإلسهامات الهامة 
المتباينــة ..وهي على تباينهــا ال تصب إال في 
خدمــة عمــان المعطــاءة وســلطانها األبي 
..وهــم فــي كل محافلهم يــرددون الوعد 
ليتجدد الميثاق وُيبنى الوطن بسواعد شبابه 

المخلصين. 

   شكًرا لعشــائر المجد والتطلعات...غفر اهلل 
للكشــاف األعظم الذي سيظل رمًزا للقيادة 

الماجدة التي ُيحتذى بها دوًما وأبًدا. 
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     بعدها تم اســتعراض واقع المخيمات الكشفية 
واإلرشادية، والتأكيد على أهمية إيجاد آلية مناسبة 
لتجهيز المخيمــات الدائمة بالشــراكة المجتمعية 
والمؤسســات الخاصــة، كما تم اســتعراض خطط 
المديرية بما تشــمله من برامج وفعاليات وأنشطة 
وأهدافهــا، والفئــات التــي تســتهدفها، إلى جانب 
المتطلبــات التــي ينبغــي توفرها لضمــان تنفيذها 
بالشــكل المرجــو، وأهميــة تكاتف كافــة الجهود 
لتحقيق األهداف المنشودة،  بعد ذلك تم مناقشة 
خطة وبرامج اإلنماء المهني للعام 2020م، باإلضافة 

إلى مناقشة إحصائيات منتسبي الحركة الكشفية 
واإلرشــادية على المســتوى المحلي اعتمــاًدا على  
تفعيــل الرابــط اإللكتروني لالنضمام فــي الحركة 
الكشفية واإلرشــادية، حيث تم استعراض البيانات 
اإلحصائية الكمية وفقا لقاعــدة البيانات المتوفرة 
لمنتســبي الحركة خالل الفترة الماضيــة، والتأكيد 
علــى أهمية متابعة المعنييــن ذلك؛ لكونه مطلب 
أساســي لموافــاة المنظمات الكشــفية اإلقليمية 
والعالميــة بهــا، كما تم خــالل االجتماع مناقشــة 
الموقف التنفيذي للمكمالت الكشفية واإلرشادية.

  ناقش المدير العام للمديرية العامة للكشافة 
األقســام  رؤســاء  اجتمــاع  فــي  والمرشــدات 
بالمديريــات  التعليميــة يــوم الثالثــاء الموافق 
25 فبرايــر 2020م عــدًدا من الجوانــب التطويرية 
فــي منظومــة العمل الكشــفي واإلرشــادي، 
والــرؤى والتوجهــات المتعلقــة بالمســتجدات 
على المســتويين اإلقليمــي والعالمي للمجال 
الكشــفي، بجانــب اســتعراض الخطــة العامة 

للمديرية.

    جــاء ذلك فــي االجتمــاع الذي ترأســه المدير 
العام للمديرية العامة للكشــافة والمرشدات 
بحضور مديــري العموم المســاعدين ومديري 

الدوائر ورؤســاء أقسام الكشــافة والمرشدات 
والتعليــم  للتربيــة  العامــة  بالمديريــات 
بالمحافظات وذلك بقاعة كشــافة ومرشدات 

عمان في مبنى المديرية بوالية بوشر.
      فــي بدايــة االجتماع رحب الندابــي بالحضور، 
جهودهــم  علــى  الجزيــل  شــكره  موجًهــا 
المبذولة لتفعيل العمل الكشــفي واإلرشادي، 
والتي أســهمت في تحقيق المزيد من اإلجادة 
في المنظومة الكشفية واإلرشادية بالمدارس، 
تحقيــق  فــي  الطيــب  أثرهــا  علــى  مؤكــًدا 
المثمــرة علــى المســتويات  النتائــج  الســلطنة 
المحلية والخليجية والعالمية في مشــاركاتها 

المختلفة.

الكشافة واملرشدات تناقش الرؤى التطويرية يف املنظومة الكشفية واإلرشادية  
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   سعًيا من المديرية إلى تجويد الخدمات التي تقدمها للمستفيدين من الفئات اإلدارية والفنية والكشافة 

والمرشدات بكافة مراحلها العمرية فقد حصلت بتاريخ 9 مارس 2020م  على شهادة ،IOS 9001:2015« ، وذلك 
بعــد زيارة قــام بها فريــق التدقيق الخارجــي من الشــركة المانحة للشــهادة والتأكد مــن تفعيل كافة 
متطلبــات مواصفة نظام إدارة الجودة وفــق المعايير الدولية، وبجميع تقســيماتها المرتبطة بها، وعلى 
كافــة الخدمــات المقدمة والمتضمنة تســع عمليات، تشــمل: عمليــات: إدارة المخاطــر،  وإدارة المعرفة، 
واالتصــال الداخلــي، والتطبيقات الجيــدة، والمزوديــن الخارجييــن، والمعلومات الموثقة، وعــدم التطابق 

واألفعال التصحيحية، ومنهجية رضا المستفيد، ومؤشرات الجودة والخطة والتقرير السنوي، .

    وقد ســلم الشــهادة الدكتور سيف بن سعيد المعمري  مستشــار الوزيرة لإلدارة التربوية القائم بأعمال 
وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية.

»9001:2015 IOS« املديرية العامة للكشافة واملرشدات حتصل على شهادة اآليزو

   والجديــر بالذكــر أن المديريــة 
العامة للكشــافة والمرشــدات 
تســعى وبجهــود حثيثــة إلــى 
تطويــر األداء وتحســين البرامج 
المقدمة؛  واألنشطة  التعليمية 
جميــع  احتياجــات  لتالمــس 
المستفيدين إلى جانب مواكبة 
المســتجدات العالمية، وإشراك 
فــي  المســتفيدين  كافــة 
والتقييم؛  والتنفيــذ  التخطيــط 
بما ُيسهم في إعداد الكشافة 
والمرشدات للمساهمة الفاعلة 
في مســيرة الخير والبناء ضمن 
توجهات السلطنة نحو تحقيق 
االســتدامة الشــاملة على هذه 

األرض الطيبــة، جنًبا إلى جنب لتحقيق التوجهات 
اإلســتراتيجية للجودة والتي تنــدرج تحتها الرؤية 
للمديريــة،  اإلســتراتيجية  واألهــداف  والرســالة 
وذلك من خالل ضبــط طريقة تنفيذها وتمثيلها 
بمخططــات عمــل لتيســير فهمهــا وتطويرها، 
وإبــراز مســؤوليات التنفيذ والمراجع التشــريعية 

والتنظيميــة لــكل منهــا وربطها بمؤشــرات أداء 
طموحــة؛ إليجاد الدافــع لدى قيادي وإشــرافي 
المديريــة للتحســين والتطوير المســتمر، وإلتزام 
المديرية بٕانشــاء ومتابعة ومراجعة األهداف بما 
يتوافق والتوجهات اإلســتراتيجية للوزارة، وغرس 

ثقافة الجودة وتنمية مهارات العاملين.



48

    شاركت السلطنة ممثلة في المديرية العامة 

للكشــافة والمرشــدات في المؤتمر الكشــفي 
العربي التاسع والعشرين الذي نظمته المنظمة 
الكشــفية العربية والعالمية. واستضافه اتحاد 
الكشــافة والمرشــدات المصــري تحت شــعار: 
)تنميــة واســتدامة( وذلــك خــالل الفتــرة من 7 
إلى 12 ســبتمبر  2019م، وقد ترأس وفد السلطنة 
الدكتــور يعقوب بــن خلفان الندابــي مدير عام 

المديرية العامة للكشافة والمرشدات.

    تضمــن المؤتمــر العديد من الجلســات منها: 
تعريف المترشحيين لعضوية اللجنة الكشفية 
العربية برؤيتهم المستقبلية لتفعيل منظومة 
العمــل الكشــفي فــي الوطــن العربــي، حيث 
ترشــح للعضويــة ممثليــن عــن )األردن وتونس 
والكويت واإلمارات والمغرب وموريتانيا واليمن(، 
حيــث اختار المجلس عــدًدا من األعضــاء للَّجنة 

عن طريق صناديق االقتراع.

      وقــدم الدكتــور عاطــف عبدالمجيــد أحمد 
األمين العام للمنظمة الكشــفية العربية ورقة 
عمــل حــول الخطــة اإلســتراتيجية للكشــفية 
العربية )2021-2023م( تحدث فيها عن مســارات 
تجديــد  مجــاالت  فــى  اإلســتراتيجية  الخطــة 

البرامــج الكشــفية، والترويــج للحركــة لجميــع 
فئات المجتمع، والحوكمــة ودعم الجمعيات، 
كما تم طرح أولويات اإلســتراتيجيات الكشفية 
العالمية، وما تتميز به اإلســتراتيجية الكشــفية 
العربيــة، بعدهــا تــم توزيــع المشــاركين ألربع 
مجموعــات من أجل مناقشــة اإلســتراتيجيات، 
تــم  والتعديــالت  المناقشــة  عمليــات  وبعــد 
طــرح نتائجها التي رفــدت إســتراتيجية الحركة 
الكشفية في الوطن العربي، لُتْعتمد فيما بعد 

من قبل المؤتمر الكشفي العربي.

   ومناقشــة إنجازات اإلقليم الكشــفى العربى 
من نوفمبر  2016م حتى أغسطس 2019م وتقرير 
كل من أمين صندوق اإلقليم الكشفى العربى، 
المنظمة الكشــفية العربية، والمركز الكشفى 
العربى، ناقــش المؤتمر  بيت الكشــافة العربى 
الجديــد وصنــدوق التمويــل الكشــفى العربى، 
للشــباب  العربــى  الكشــفى  المنتــدى  وتقريــر 
وخطة إســتراتيجية الحركة الكشــفية للوطن 

العربى لألعوام )2021-2023م(.

     كما شــهد المؤتمر حفــاًل كبيًرا لتكريم قادة 
الحركة الكشــفية الذين أّدوا أدواًرا بارزة ومؤثرة 
فــى مســيرة الشــباب العربى بمنحهــم قالدة 
للتفــوق  الهدهــد  ووســام  العربــى  الكشــاف 

الكشفي.

    وشــارك فــى المؤتمر وفــود من: )الســلطنة، 
ومصــر، واألردن، واإلمــارات، والبحريــن، وتونــس، 
وســوريا،  والســودان،  والســعودية،  والجزائــر، 
والعــراق، وفلســطين، والكويــت، ولبنــان، ليبيا، 

والمغرب، وموريتانيا، واليمن(.

المؤتمر الكشفي العربي الـ)29( 
يعتمد الخطة اإلستراتجية )2021 ـ 2023م(بشرم الشيخ
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     اختيــرت الســلطنة عضًوا فــي اللجنــة اإلقليمية العربية للمرشــدات 
للفتــرة الثالثيــة القادمــة )2019-2022م(، وذلــك باختيار ممثلــة المديرية 
العامة للكشــافة والمرشدات  القائدة أماني بنت سيف الجابرية عضوة 
في اللجنة، ويؤكد هذا االختيار دور السلطنة الفاعل في اإلقليم العربي 

للمرشدات من خالل عضوية اللجنة ورئاستها في الفترات الماضية.

    تختص اللجنة اإلقليمية العربية للمرشــدات بعــدد من المهام، منها: 
التخطيــط اإلســتراتيجي لألنشــطة اإلقليميــة العربية،  ووضــع وتنفيذ 
الخطــط، وتقديــم فــرص التدريــب للقيــادة والتنميــة؛ بدعــم وتنميــة 
المهارات القيادية وســط الموظفيــن والمتطوعات، واســتخدام أنماط 
التفكيــر القيــادي، وتعزيــز اإلبــداع، وتجربة المرشــدة وفتاة الكشــافة، 
وتحفيز االبتــكار والحفاظ عليها داخل المنظمــات األعضاء، وتعزيز األثر، 
والعمل على تنمية الموارد، وتمكين المنظمات األعضاء من زيادة فرص 

التواصل ودعم بعضهن البعض في مجاالت التعلم والتطوير.

»فليغرسها« مبادرة فريق العمل التطوعي   

  اختيار السلطنة عضًوا في اللجنة اإلقليمية 
العربية للمرشدات للفترة الثالثية القادمة

   شــاركت الســلطنة ممثلة بوزارة التربية والتعليم في حفل 
تدشــين برنامج المبادرة البيئية »فلنغرســها« تحت شــعار من 
أجــل بيئة أفضــل بالمملكــة العربية الســعودية، و قــد َمثَّل 
الســلطنة في تدشــين برنامج المبــادرة الدكتــور يعقوب بن 
خلفــان بن عبــداهلل الندابــي المدير العــام للمديريــة العامة 
للكشــافة والمرشــدات، وتأتي المبادرة ضمن إطار المشــروع 
الوطني الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها )المرحلة 12 للعام 
1٤٤1هـــ( الــذي نفذتــه رابطــة رواد كشــافة المملكــة العربية 
الســعودية، واســتضافته محافظــة المجمعة خــالل الفترة 
من 1٨ إلى 21 فبراير 2020م، وذلك بالتزامن مع مبادرة محافظة 
التعــاون  مجلــس  دول  رواد  بمشــاركة  البيئيــة،  المجمعــة 
الخليجــي واللجنة التنفيذية باالتحاد العربي لرواد الكشــافة 
والمرشــدات، وقد تضمــن الحفل عدًدا مــن الفعاليات منها: 
حفــل التدشــين، وفعاليات الغــرس، وزيارة للمعالــم التراثية 
والثقافيــة بالمملكــة كنــادي التــراث والســياحة بمحافظة 
المجمعة، والمركز العلمي بمجمع األنشطة الطالبية بتعليم 

المجمعة، وجامعة المجمعة والنادي الفيصلي ونادي الفيحاء.
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اختيار السلطنة نائًبا لرئيس لجنة تنمية القيادات الفرعية 
العربية ومقرًرا للجنة الكشفية العربية

 لتنمية المجتمع والمسؤولية االجتماعية

      اختــارت اللجنــة الكشــفية العربيــة الفرعية 
محمــد بــن عبــد اهلل الهنائــي المديــر العــام 
المســاعد للكشــافة نائًبا لرئيس لجنــة تنمية 
القيــادات الفرعيــة العربيــة، وعبــد العزيــز بــن 
خلفان الهدابي مقرًرا للجنة الكشفية العربية 

لتنمية المجتمع والمسؤولية االجتماعية.

    جاء انتخاب هيئة إدارة اللجان خالل اجتماعات 
اللجــان الكشــفية العربيــة الفرعيــة بالقاهرة 
وذلــك خالل الفترة من 27 إلــى 29 فبراير 2020م، 
وقــد َمثَّل الســلطنة أربعة قــادة، هم: محمد 
ابن عبــد اهلل الهنائــي المدير العام المســاعد 
للكشــافة، وخالد بن على العــادي مدير دائرة 
الخدمــات الرقميــة والمبــادرات، وعبــد العزيز 
ابــن خلفــان الهدابي المديــر المســاعد لدائرة 
الكشــافة، وياســر بــن محمد البلوشــي رئيس 

قسم تنمية القيادات الكشفية.

للمنظمــة  العــام  األميــن  االجتمــاع  حضــر     
الكشــفية العربية والمدير اإلقليمي للمنظمة 
وعضــو  حمــدي،  عمــرو  العالميــة  الكشــفية 
محمــد  القائــد  العربيــة  الكشــفية  اللجنــة 
مصطفــى ورؤســاء وأعضــاء كل مــن: اللجنة 
القانونية، وتقنية المعلومات، وتنمية المجتمع 
القيــادات،  وتنميــة  االجتماعيــة،  والمســئولية 
واإلعالم واالتصــال، وتنمية المراحــل والبرامج، 

وتنمية التخطيط االستراتيجي.

    تضمــن جــدول أعمــال االجتمــاع عــدًدا مــن 
المواضيــع المدرجــة ضمن أولويــات منظومة 

السياســات  كمراجعــة  الكشــفي  العمــل 
المتعلقــة بهــا وتحديثهــا، ومراجعــة الخطة 
العامة للمنظمة الكشفية العربية لعام 2020م 
إلــى جانــب وضــع مجموعــة مــن المقترحات 
التطويرية للجان العمل، وآليات التنفيذ الخاصة 

بها.

    كمــا تم ترشــيح خالــد العادي رئيًســا للجنة 
التخطيط اإلســتراتيجي، وياسر البلوشي عضوًا 

للجنة الكشفية العربية لتقنية المعلومات.

عبدالعزيز بن خلفان الهدايب محمد بن عبدالله الهنايئ
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     شــاركت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 

في اجتماع رؤســاء الجمعيــات الكشــفية العربية، 
والذي اســتضافته دولة الكويت بجمعية الكشافة 
الكويتيــة خــالل الفترة مــن 23 إلى 2٤ ينايــر 2020م، 
وقد َمثَّل الســلطنة عبد العزيز بــن خلفان الهدابي 
المدير المســاعد بدائرة الكشافة بالمديرية العامة 
للكشــافة، وخالــد العــادي رئيس لجنــة التخطيط 
اإلســتراتيجي الكشــفي الفرعي، وأحمد الكمياني 
رئيس لجنة مستشــاري الشــباب الكشــفي العربي 
مســاعد قائد عشــائر جوالة نادي عمان، بمشــاركة 

جميع الدول العربية.

      بــدأ االجتمــاع بكلمة للدكتــور عبداهلل الطريجي 
رئيس اللجنة الكشــفية العربيــة رحب فيها بأعضاء 
رؤساء الجمعيات العربية المشاركين، وأثنى عليهم 
لتلبيتهم دعوة حضور االجتماع، وطلب من الحضور 
بتوحيــد الدعــاء للمغفــور لــه- بــٕاذن اهلل تعالى- 
جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد “-طيب اهلل 
ثراه-” لمواقفه النبيلة، ودعمه المســتمر للكشافة 
صعيــد  علــى  الُمَشــرفة  ومواقفــه  والمرشــدات، 
ج الطريجــي لجدول  الوطــن العربي، بعــد ذلك َعــرَّ
أعمال االجتماع وما تم إنجازه في الفترة المنصرمة 
منذ انتهاء المؤتمر الكشــفي العربي األخير بشــرم 
العــام  لألميــن  كلمــة  االجتمــاع  وتخلــل  الشــيخ، 
للمنظمة الكشــفية العربية عمر حمدي أشار فيها 

للخطــة العامــة الحاليــة، وتوزيعها علــى اإلقليم 
الكشــفي العربي، والمقترحات المدرجة والتي من 
اإلمكانية توزيعهــا على مســتوى اإلقليم العربي، 
والمبــادرات التــي تقدمــت بهــا بعــض الجمعيات 
الكشــفية العربية، كمــا قدم عبدالعزيــز الهدابي 
ممثــل الســلطنة في االجتماع جلســة اســتعرض 
فيها الجوانب العملية ألنشــطة وإنجازات كشافة 
ومرشــدات عمان فــي العــام 2019م، وعلى هامش 
االجتماع تم عقد ورش تدريبية واجتماعات لرؤساء 
اللجان الكشــفية العربيــة الفرعية والمستشــارين 

الشباب.

     كما تضمن جدول االجتماع عرًضا للخطة العامة 
لألمانة الكشــفية العربيــة والتعديــالت المقترحة 
على الدســتور اإلقليمي الكشفي العربي، والالئحة 
الداخلية للمنظمة الكشفية العالمية، واستعراض 
أخبار وإنجــازات الجمعيات الكشــفية العربية، كما 
قدم ممثل الســلطنة إنجازات كشــافة ومرشدات 
عمان خالل العام المنصرم من ملتقيات ومخيمات، 
ومشــاركات خارجية، وتوقيع االتفاقيات ومذكرات 
التفاهم، ومختلف األنشطة التي أنجزتها المديرية 
العامــة للكشــافة والمرشــدات خالل عــام 201٨م، 
إلى جانب اســتعراض المواقف التنفيذية واألعمال 
الماليــة المختصــة بالمنظمــة الكشــفية العربيــة 

وصندوق التمويل الكشفي العربي. 

افتتاح أعمال اجتماع رؤساء اجلمعيات الكشفية العربية
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بالتعاون مع وزارة الصحة .. الكشافة واملرشدات تطلق مبادرة مجتمعية 
للحد من كورونا

    ناقشــت المديرية العامة للكشــافة والمرشدات 
بالتعــاون مــع المديريــة العامــة للرعايــة الصحية 
توعيــة  وبرامــج  التثقيــف  بدائــرة  ممثلــة  العامــة 
خطــة  مقتــرح  2020م  مــارس   15 بتاريــخ  المجتمــع 
عمــل المديريــة للحد من انتشــار فايــروس كورونا، 
وبحث أوجه التعاون المشــترك فيما بينهم لتوعية 

المواطنين والمقيمين على أرض السلطنة.

    تــرأس االجتمــاع مــن جانــب المديريــة العامــة 
للكشــافة والمرشــدات الدكتور يعقوب بن خلفان 
الندابــي المدير العــام للمديرية العامة للكشــافة 
والمرشــدات، ومن جانــب المديرية العامــة للرعاية 
الصحيــة العامة الطبيبــة نوال بنت علي الراشــدية 

مديــرة دائــرة التثقيــف وبرامــج توعيــة المجتمــع 
بحضور المدير العام المســاعد للكشافة ومديري 

الدوائر وذلك بمبنى الدائرة بالوطية.

     فــي بدايــة االجتماع وجه الندابي شــكره الجزيل 
لسرعة االستجابة والترحيب بالفكرة من ِقبل وزارة 
الصحــة، مؤكــًدا على دور الكشــافة والمرشــدات 
فــي توعيــة المجتمــع للحد مــن انتشــار فايروس 
كورونا، إلى جانب إيجاد آلية للتعاون المشــترك بين 
الجهتيــن، مضيفا بأن توعيــة المجتمع واجب على 
كل كشــافة ومرشــدة وبجميع مراحلها في إطار 

الشراكة بين مؤسسات القطاع المدني.
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     دشنت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
يــوم اإلثنين الموافق 23 مــارس 2020م موقعها 
اإللكتروني الجديــد، والذي يأتي في إطار حرص 
المديريــة بتزويــد منتســبيها داخــل الســلطنة  
وخارجها بالمعلومات من مصادرها الموثوقة، 
إلى جانب تقديم الخدمات اإللكترونية بطريقة 
سهلة في ظل ما يشــهده العالم من تطورت 
ســريعة في عالــم التكنولوجيــا والمعلومات؛ 
باعتبــار الموقــع اإللكترونــي المرجع الرســمي 

لمنتسبيها ويعكس هويتها وأهدافها.
    يتضمن الموقع جملة من األقسام المرتبطة 
بالكشافة والمرشــدات، وبداية انطالق الحركة 
فــي الســلطنة وتطورهــا منــذ العــام 1932م، 
ودعــم وتقديــر مــن المغفــور لــه -بــٕاذن اهلل 
تعالــى- جاللــة الســلطان قابــوس بن ســعيد 
بن تيمور -طيــب اهلل ثراه- للحركة الكشــفية 
واإلرشــادية فــي الســلطنة، ومراحــل حصــول 
الكشافة والمرشــدات على االعترافات الدولية، 
وتم تفعيــل رابط للمنتدى التربوي وروابط أخرى 
بمنصــات التواصــل االجتماعــي للوصــول إلــى 
الحســابات الرســمية المرتبطــة بالمديرية، إلى 
جانــب  تخصيص قســم للفعاليــات المتجددة 
يتم فيه عــرض الفعاليات واألنشــطة والبرامج 

التي ستقام الحقا.

    كمــا ســيتم إضافة قســم يختــص بالفرقة 
ومركــز  الدائمــة،  والمخيمــات  الموســيقية، 
التدريب الكشفي واإلرشادي، والمكتبة، واألخبار 
اإلعالميــة، والعتمــاد التفاعليــة مــع منتســبي 
الحركة سيتم إضافة قسم لخدمات التواصل 

المباشر.

    نفذت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
بالتعاون مع البحرية السلطانية العمانية ممثلة 
بسفينة شــباب عمان الثانية أعمال دورة اإلبحار 
والمغامرة للكشــافة في نســختها الخامسة 
خالل الفترة من 3- 17 ديســمبر 2020م بمشاركة 
)23( متدرًبا من قادة الكشــافة وعشائر جوالة 
األندية الرياضية والكليات والجامعات الخاصة.

    تضمــن برنامــج الــدورة العديد مــن الجوانب 
العملية والعلمية، منها: التعرف على السفينة 
والمالحــة البحريــة، وكذلــك صعــود الصواري 
ورفــع وإنــزال األشــرعة، باإلضافة إلــى العديد 
من المحاضرات في اإلســعافات األولية وإنقاذ 

الغريق ومحاضرات في الخرائط المالحية.

    جــاءت الــدورة فــي إطــار اهتمــام المديريــة 
العامة للكشــافة والمرشــدات بفئة الشــباب، 
وضمــن برامجهــا لتمكين الشــباب الكشــفي 
من صقل مهاراته وهواياته، وفي ختام الدورة 

حصل المشاركون على شهادة اجتياز الدورة.

دورة اإلبحار واملغامرة للكشافة واجلوالة 
يف نسختها اخلامسة

كشافة ومرشدات عمان تدشن موقعها اإللكتروني 
اجلديد
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      نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
بالتعــاون مع وزارة الصحة ومكتب والي بوشــر 
وفريق نداء الخيري حلقة لتدريب وتأهيل قرابة 
)20( متطوًعا ومتطوًعة بوالية بوشر يوم السبت 
الموافق10 إبريــل 2020م، وذلك في إطار الجهود 
الحكومية المشــتركة لتعزيز العمل التطوعي 
ا لمواجهة  وتهيئة فرق عمل مدربة تدريًبا صحّيً
مســتجدات انتشــار فيــروس كورونــا “كوفيــد 
19”، وضمن االســتعداد للمرحلــة القادمة إذا ما 

تطلبت مشاركة متطوعين ومتطوعات.

    قــدم محمــد بــن عبــداهلل الهنائــي المديــر 
العام المســاعد للكشــافة بالمديريــة العامة 
للكشــافة والمرشــدات حلقــة تدريبيــة تنــاول 
فيها: تنظيم وإدارة الفــرق التطوعية، وتعريف 
التطوع وأشكاله واألدوار الخاصة بفرق العمل، 
والعوامل الخمســة لصناعة الفريــق ومهارات 

قائد الفريق والعوامل الخمسة لنجاحه.

    وقدمت الدكتورة زكية بنت علي البحرية رئيسة 
قسم التثقيف الصحي والمبادرات المجتمعية 
واللجــان الصحية حلقة تدريبية تطرقت خاللها 
وآليــات  انتقالــه،  وطــرق  بالفيــروس  للتعريــف 

الوقاية منه أثناء تقديم المساعدة.

    بعد ذلك قدمت منصورة بنت سيف المعولية 
اختصاصــي أول تثقيــف صحي بمركــز العذيبة 
الصحي حلقة عملية تناولــت طرق الوقاية من 
الفيــروس، وكيفية الوقايــة منه، وطــرق ارتداء 
القفــازات والكمامــات، وأهم الطــرق الصحية 

لخلع القفاز والتخلص منه بطريقة سليمة.

    الجديــر بالذكر إن المديرية العامة للكشــافة 
والمرشدات تساهم بـ 300 مشارك من منتسبيها 
إلى جانــب الفــرق األهليــة والتطوعيــة األخرى 
لمساندة الجهات المختصة في مواجهة هذه 

الجائحة.

حلقة لتدريب المتطوعين وتأهيلهم للتعامل مع 
مستجدات كورونا
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المديرية العامة للكشافة والمرشدات وهيئة األعمال الخيرية
 تناقشان دعم العمل التطوعي

والمرشــدات والجوالة والجواالت والمتطوعين من 
الفئات األخرى وفق مجموعات محددة.  

     جاءت هذه المبادرة التي نفذتها المديرية العامة 
للكشــافة والمرشــدات والهيئــة العمانية لألعمال 
الخيرية ووزارة الصحة استجابة لقرارات اللجنة العليا 
المكلفة ببحــث آلية التعامل مع التطورات الناتجة 
عن انتشــار فيــروس كورونــا “كوفيــد 19” والخاصة 
بتفعيل قطاع االســتجابة الطبية والصحة العامة 
وقطاع اإلغاثة واإليواء في التصدي لهذه الجائحة، 
وتعزيــزا لتكامــل األدوار الوطنية بين المؤسســات 
الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني 

واألهلي للتعامل مع هذه الجائحة.

     َعَقَدت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 

والهيئة العمانية لألعمال الخيرية يوم األربعاء األول 
مــن إبريل 2020م اجتماًعا مشــترًكا لمناقشــة آليات 
دعــم األعمال التطوعية، وتشــكيل ِفــَرق عمل من 
الكشــافة والجوالة مكونة من 300 كشــاًفا وجواًلا 

وتدريبهم بالتنسيق مع وزارة الصحة.

      تــم خالل االجتماع مناقشــة الجهود الحكومية 
المشــتركة لتعزيــز العمــل التطوعــي وتهيئة فرق 
عمل مدربة وفق اآلليات والمعايير التي حددتها وزارة 
الصحة بما يتوافق مع مســتجدات انتشــار فيروس 
كورونا “كوفيد 19”، حيث بدأت أولى مراحل التدريب، 
بتدريب المشــرفين من مختلف الجهات التطوعية، 
وفــي المرحلــة الثانية تــم  تدريب قادة الكشــافة 

    واصلت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
جهودهــا التطوعية مع مختلف المؤسســات 
الحكومية واألهلية لتقديم الدعم والمساندة 
فــي عدد مــن األماكــن، حيــث قام عــدد من 
الكشــافة والمرشدات بالمســاعدة في توزيع 
والقاطنيــن  مطــرح  واليــة  ســكان  احتياجــات 
بهــا، ضمــن جهــود وطنيــة متكاملــة األدوار، 
إلــى جانب دورهــا في المســاعدة في تنظيم 
واستقبال الطلبة ومتابعتهم في مراكز العزل 

المؤسسي.

أكثر من “300” من اجلوالة واجلواالت
 يشاركون يف خدمات الدعم بوالية مطرح
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مبشاركة 100 متطوع..الكشافة واملرشدات تدعم اجلهود احلكومية للتعامل 
مع جائحة فيروس كورونا )كوفيد 19(

وفي ضوء قرارات اللجنة العليا المكلفة ببحث 
آلية التعامــل مع التطورات الناتجة عن انتشــار 
فيــروس كورونا “كوفيــد 19” الخاصــة بتفعيل 
قطــاع اإلغاثــة واإليــواء فــي التصــدي لهــذه 

الجائحة.

    وأضــاف: إن هذا العمل يأتي اســتكماًلا  لتلك 
الجهود، وترسيًخا لمبدأ تكامل األدوار الوطنية 
في هذه المرحلة في التجاوب مع المبادرات من 
المؤسســات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
المجتمــع المدنــي  واألهلــي المســاهمة في 
الجهــود الوطنية للتعامل مع هــذه الجائحة، 
و تأتي المشــاركة انطالًقا من مبــادئ الحركة 
الكشــفية واإلرشــادية الداعمة فــي مثل هذه 
المواقــف تفعيــاًل للعمــل التطوعــي ومبادئ 
لمنتســبي  واإلرشــادية  الكشــفية  الحركــة 
الحركة من القادة والقائدات وعشــائر الجوالة 
والجواالت على مســتوى السلطنة لتلبية النداء 
وتقديــم الدعم اللوجســتي للكــوادر الطبية 
في العــزل الصحــي المؤسســي بالتعاون مع 

قطاع اإلغاثة واإليواء والجهات المختصة.

    قامت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 

بالتعــاون مــع قطــاع اإلغاثــة واإليــواء بتاريخ 31 
مــارس2020م بتنظيــم عمــل المتطوعيــن فــي 
مراكــز اإليــواء بمحافظــة مســقط ومســاندة 
جهات االختصاص في مراكز العزل المؤسسي 
بمحافظــة مســقط من خــالل أكثــر مــن )100( 

متطوع من الجوالة وقادة الكشافة.

    وقال الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي مدير 
عــام المديرية العامة للكشــافة  والمرشــدات: 
فــي  والمرشــدات  الكشــافة  مشــاركة  إن 
مســاعدة الكــوادر الطبيــة والمعنييــن بمراكز 
العزل المؤسســي تأتي اســتكماال لجهود وزارة 
التربيــة والتعليــم الداعمــة لمختلــف جوانــب 
العمــل التربــوي في ظــل التعامل مــع جائحة 
فيــروس “كورونــا”، وجهــود اللجنــة المركزيــة 
إلدارة األزمــات بهــا والتــي كان مــن أبرزهــا في 
جملــة التدابيــر الوقائيــة والتوعويــة للحــد من 
انتشار الفيروس المستجد واإلجراءات االحترازية 
الحتوائــه بالتعاون مــع الجهــات ذات العالقة، 
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    شاركت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 

تحــت إشــراف قطــاع اإلغاثــة واإليــواء بتاريخ 12 
إبريــل 2020م في نقــل وتوصيل 3٨6 مــن الطلبة 
المبتعثيــن ممن أنهوا فترة العزل المؤسســي 
إلى والياتهــم بمختلف محافظات الســلطنة، 
كما تواجــد عدد من قادة الكشــافة والجوالة 
في مختلف مراكز العزل المؤسسي المتواجدة 
في محافظة مســقط والمحافظــات األخرى، 
وذلــك لمســاندة قطــاع اإلغاثــة واإليــواء في 
متابعة الطلبة المبتعثين في تلك المراكز. كما 
واصلت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
دورها مــع قطاع اإلغاثــة واإليواء فــي تقديم 
عدد من خدمات الدعم والمساندة في مراكز 
العزل المؤسســي، وكذلك في تقديم الدعم 
والمســاندة فــي واليــة مطرح ووالية مســقط 
بالتعــاون مع الهيئة العمانيــة لألعمال الخيرية 
والمؤسســات الحكومية واألهلية المشــاركة، 
والتــي تأتي جميعها اســتجابة لقــرارات اللجنة 
مــع  التعامــل  آليــة  ببحــث  المكلفــة  العليــا 
التطــورات الناتجــة عن انتشــار فيــروس كورونا 
“كوفيــد 19” الخاصة بتفعيل قطاع االســتجابة 
الطبية والصحــة العامة وقطاع اإلغاثة واإليواء 

في التصدي لهذه الجائحة. 

بعدما أنهوا فترة العزل 
المؤسسي.. نقل الطلبة 

المبتعثين إلى محافظاتهم

بدء حملة »وطّهر بيتي« لتعقيم 
وتنظيف )112( جامعا ومسجدا بوالية 

بوشر
   قامت لجنة األوقاف وبيت المال بوالية بوشر 

تنفيــذ مبــادرة “وطّهر بيتي” التي اســتهدفت 
والمســاجد  الجوامــع  مــن   )112( تعقيــم 
بالوالية، في إطــار الجهود المبذولــة للوقاية 
مــن فيــروس كورونــا “كوفيد19”حيــث تقام 
الحملــة خــالل الفتــرة مــن  19 إلــى 23 أبريــل 
2020م، بمشــاركة المديرية العامة للكشــافة 
والمرشدات والمديرية العامة لبلدية مسقط 

ببوشر وشركة النبع.

   انطلقــت المبادرة من مقــر المديرية العامة 
للتشــجير والمتنزهــات بغــال بحضــور الدكتور 
عــام  مديــر  الندابــي  عبــداهلل  بــن  يعقــوب 
المديرية العامة للكشافة والمرشدات وعدد 
مــن الجوالــة المشــاركين، وفــي البداية قام 
رئيس قســم مكافحــة اآلفات ببلدية بوشــر 
بشــرح كيفيــة اســتخدام معــدات التعقيــم 
ومقاديــر المحاليل التي ســتتم إضافتها مع 
الماء؛ الستخدامها في تعقيم المساجد من 
الداخــل والخارج وذلك باســتخدام )12 (معدة 

للتعقيم. 

   وانطلقت بعدهــا فرق العمل لتنفيذ مبادرة 
“وطّهــر بيتــي” بتنظيــف وتعقيم المســاجد 
ومدارس القــرآن الكريم الملحقــة بالجوامع 
والمســاجد في مختلف مناطق وأحياء والية 
بوشــر، فــي عمــل وطنــي وإنســاني تكاملت 
فيه جهود المؤسســات الحكومية والخاصة 

لتنفيذ هذه المبادرة.  
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ختام فعاليات المخيم الكشفي على 
اإلنترنت »جوتي«

    اختتمت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 
ممثلــة في فريــق االتصــاالت الالســلكية واإلنترنت 
فعاليات المخيم الكشــفي العالمي على اإلنترنت 
الــذي أقيم خــالل الفتــرة من 3 إلــى 5 أبريــل 2020م 
بمشاركة واسعة من كشافة ومرشدات السلطنة 
وكشــافة ومرشــدات العالــم مــن خــالل التواصل 

االفتراضي مع بعضهم البعض.

   تضمــن المخيم على عدٍد من البرامج واألنشــطة، 
المســابقات  خــالل  مــن  الفريــق  بتنفيذهــا  قــام 
الترفيهية والندوات واللقاءات واألناشيد والصيحات 

الكشفية. 

  تضمن البرنامج ندوة بعنــوان بين الواقع والطموح 
وذلــك عبــر برنامــج » TEAMSPEAK« قدمها قاســم 
الغافري وحــاوره خلفــان المحروقي وتنــاول فيها 
عــدٍدا مــن المحــاور، منهــا: التغيرات التي شــهدها 
والهــدف  اإللكترونيــات   اســتخدام  فــي   العالــم 
منهــا، وكيفية توظيفها بالشــكل الصحيح وغيرها 
من التقنيات اإللكترونية التي تســاعد اإلنســان على 
العمــل بهــا، كمــا ُأقيمــت المســابقات الكشــفية 
اإللكترونيــه التــي أعدها القائد أحمد الراشــدي من 
خالل موقع “quizizz” على ثالث فترات مدتها ساعة 
ونصف، وقد شــهد تفاعل بين المشاركين من أبناء 
الوطــن العربــي  والمشــاركين في الحــدث، تهدف 
المســابقة إلى اكتساب المعلومات والتنافس على 

النقاط التي يتم احتسابها من خالل الموقع، لتكون 
مدة المســابقة على مدى نصف ســاعة يكون من 

خاللها المشارك مستعد للتنافس.

     قدمت القائدة عزيزة المجرفية جلســة حول 
اإليجابيــة تطرقــت فيها إلى عدٍد مــن المحاور، 
منهــا: كيــف أكــون إيجابًيــا في ظــل الظروف 
الصعبــة؟ وقامــت بمحاورتهــا القائــدة زهــرة 
الهنائيــة، أمــا الفقــرة الثانية من نفــس الحدث 
انطلقــت فيهــا المســابقات اإللكترونيــة التــي 
حصلت على تجاوب من ِقبل الكثير وانتظارهم 
بشــغف للمســابقة للبدء في التنافــس عليها، 
إلــى جانــب فقــرة بعنــوان )هــواة الالســلكي( 
قدمهــا ســعيد كامــل مــن جمهوريــة مصــر 
العربية، تحدث فيها عن أهداف تنمية العالقات 
واالتصاالت بين مختلف شــعوب العالم، وتبادل 
الخبرة والمعرفة فيما  بينهم، والمساهمة في 
الظروف والحــاالت الطارئة، مشــيًرا إلى تقديم 
هواة الالســلكي الدعم والمساعدة في حاالت 
عديــدة، مثل:  إعصــار جزر الكاريبــي عام 19٨9م 

وزلزال الجزائر عام 19٨0م.

اللغــات  تحــدي  ببرنامــج  المخيــم  واخُتِتــم     
واللهجــات من خــالل ذكــر اللغــات واللهجات 
التــي تتميز بها بعــض الدول العربيــة والمناطق 

بالسلطنة .
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للكشــافة  العامــة  المديريــة  شــاركت   

والمرشــدات خالل الفترة من 16 وحتى 1٨ أكتوبر 
2020م بالمخيــم الكشــفي العالمي لالتصاالت 
محطتــي  عبــر  وذلــك  واإلنترنــت  الالســلكية 
الرئيســية  واإلنترنــت  الالســلكية  االتصــاالت 
بمحافظــة مســقط والتــي تقيمهــا المديرية 
العامة للكشــافة والمرشــدات بمركز التدريب 
الكشفي بالحيل، وذلك ضمن فعاليات المخيم 
الكشفي العالمي الـ 63 على الهــواء والمخيم 

الكشفي العالمي الـ 2٤ على اإلنترنت.

   وفــي المخيــم تمكــن كشــافة الســلطنة 
ومرشــداتها من التواصل مع أكثر من 27 دولة 
حول العالم في الساعات الثمان األولى من بدء 
فعاليــات المخيــم العالمي والــذي يهدف إلى 
التواصل مع الكشــافة والمرشــدات من جميع 

أنحاء العالم.
     تضمــن المخيم بث مباشــر إلذاعة كشــافة 
اإلنترنــت،  عبــر  مــرة  وألول  عمــان  ومرشــدات 
مؤكدة بذلــك الجهــود التي تبذلهــا المديرية 
تطويــر  فــي  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة 

الشــباب، وحرًصــا  التقنيــة لخدمــة  برامجهــا 
منهــا فــي الحفــاظ علــى المركــز األول فــي 
الرئيســية  المحطــة  واســتطاعت  المخيــم، 
والمحطات الفرعية للسلكي والخاصة بفريق 
التيــم  محطــات  عبــر  الالســلكية  االتصــاالت 
سبيك والسكاوتلنك وااليكولينك والراديو من 
االتصال بعدد 27 دولــة منها: أمريكا، والفلبين 
وبنجالديــش والهند ومدغشــقر وأندونيســيا 
والســعودية واليمــن وليبيا والمغــرب وتونس 
وموريتانيــا ومصر وقطر والكويــت، إلى جانب 

عدد من دول االتحاد األوروبي .

    وتضمــن المخيمــان العالميــان العديــد من 
المتعلقــة  والفعاليــات  واألنشــطة  البرامــج 
حــول  تــدور  والتــي  والمرشــدات،  بالكشــافة 
مهــارات القرن الحادي والعشــرين التي يمكن 
تعليمها للكشــافة وقيم المواطنة العالمية، 
الثقافــات  بيــن  التفاهــم  لتعزيــز  والتواصــل 
والمهارات المســتقبلية حيث يوفر اســتخدام 
ــا  ــا ِإَضاِفّيً تقنيــات راديــو الهــواة ُبعــًدا َتْعِليِمّيً

للكشافة.

انطالق االتصاالت من محطة مسقط عبر العالم يف املخيم الكشفي العاملي 
لالتصاالت الالسلكية واإلنترنت



مرشدات السلطنة يشاركن بلقاء المفوضات 
في اإلقليم العربي للمرشدات عبر اإلنترنت
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اتصــال جيدة والقدرة على التواصل مع اإلقليم 
وفتيــات  للمرشــدات  العالميــة  والجمعيــة 
الكشــافة والقطاعات المختصة، باإلضافة إلى 
مهــارات دبلوماســية تدور حــول االنفتــاح على 
الثقافــات األخــرى، بجانــب مهــارات اســتخدام 

اإلنترنت وبرامج االتصاالت. 

   وتــم التطرق في لقاء مفوضــات التدريب إلى 
كيفية إعــداد خطة تنميــة القيــادات لمختلف 
المهام والعمل  واعتمادها، وتنظيم الدراسات 
والــدورات المتعلقــة بتنميــة القيــادات، وإعداد 
وتنظيم ســجالت تنمية القيادات واإلحصائيات 
والبيانــات الخاصة بتنمية القيــادات، ومتابعة ما 

يستجد في مجال تنمية القيادات.

   مثلــت الســلطنة في لقــاء مفوضــات البرامج 
القائــدة رشــيدة بنــت علــي الزدجاليــة رئيســة 
قســم تنميــة البرامــج والعضويــة، كمــا مثلت 
الســلطنة فــي لقــاء مفوضــات اإلعــالم رملــة 
بنــت مرهــون العجمية رئيســة قســم اإلعالم 
الكشــفي واإلرشادي ومثلت السلطنة في لقاء 
رئيسات لجنة الشابات علياء بنت عامر السعدية 

أخصائية عالقات دولية.

      شاركت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
في جملة من اللقاءات التي استضافها اإلقليم 
العربــي للمرشــدات عبر اإلنترنت والتي شــملت 
لقــاء المفوضات الدوليــات ومفوضات التدريب 
ومفوضات البرامج ومفوضات اإلعالم ورئيسات 
لجنة الشــابات، وذلك خالل الفتــرة من 11 وحتى 
15 مــن أبريل 2020م؛ بهــدف التعريف بخطة عام 
2020م والتعــرف على احتياجات المفوضات ألداء 

األدوار المنوطة بهن.

    بدأت أولى اللقاءات بلقاء المفوضات الدوليات 
حيث مثلت السلطنة القائدة مريم بنت عبداهلل 
الحاضرية رئيسة قسم اإلشراف اإلرشادي، وتم 
خالل اللقــاء التعرف على دور المفوضة الدولية 
وضــرورة امتالكهــا مهــارة التحــدث والكتابــة 
ومعرفــة  الرســمية،    WAGGGS  لغــات ألحــد 
الهيكل التشغيلي وسياسة الجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة، والوعي بالقضايا 
تواجــه  التــي  الحاليــة  والتحديــات  العالميــة 
الشــباب، إلــى جانب الخبــرة المحليــة والدولية 
بالحركة اإلرشــادية، واالقتــراح لبرامــج التعاون 
مع الجمعيات اإلرشــادية واإلقليمية والعالمية 
االختصاص،ومهــارات  ذوي  مــع  ومتابعتهــا 



    شاركت السلطنة ممثلة في المديرية العامة 
للكشــافة والمرشــدات يوم الثالثاء الموافق 26 
مايو 2020م في اللقاء العربي لألشــبال والزهرات 
عبــر  المرئــي  االتصــال  باســتخدام  االفتراضــي 
برنامــج زووم، الــذي نظمته المنظمــة المغربية 
“باقييــن  للكشــافة والمرشــدات تحــت شــعار 

فدارنا..وفرحانين بعيدنا.” 

ــل الســلطنة فــي اللقاء أربعة من األشــبال      َمثَّ
والزهــرات مــن مختلــف محافظات الســلطنة 
وهــم: الشــبل تركي بن بــدر الحاتمــي، والزهرة 
لمار بنت حســن بن محمد علــي، والزهرة تقوى 
بنــت نصيــب الحارثيــة، والزهرةريمــا بنــت حميد 
الحارثيــة، والزهــرة أميرة بنــت محمــد الحارثية. 
ــب عبدالحليــم عــوادة  اللقــاء، رحَّ فــي بدايــة 
مشــرف اللقاء بجميع األشــبال والزهرات العرب 
المشــاركين، مؤكــًدا علىأن اللقــاء يأتي ضمن 
البرامج االفتراضية التي أبــدى المغرب رغبة منه 
في تبادل الخبرات وإدخال الفرحة والبهجة في 

نفوس األشــبال والزهــرات في البلــدان العربية 
ز  من خــالل التواصل المرئي، واســتعراض ما ُيميَّ
بلدانهــم مــن فعاليــات االحتفال بعيــد الفطر 
الســعيد، والتعــرف علــى المواهــب الشــعرية 
واإللقاء وســرد القصص واإلنشــاد. بعدها قدم 
أشــبال وزهرات الســلطنة عدًدا من المشاركات 
الشــعرية واإلنشــاد والقصص الســردية وإلقاء 
الخطب لتهنئة األشــبال والزهرات والمســلمين 

بعيد الفطر السعيد. 

السلطنة تشارك في اللقاء العربي لألشبال والزهرات
 الذي نظمته المغرب عبر االتصال المرئي
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الكشافة والمرشدات تنظم برنامًجا تدريبًيا
 افتراضًيا لفريق االتصاالت الالسلكية واإلنترنت

    نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
يــوم اإلثنين الموافق 1 يونيو 2020م  أعمال برنامج 
التدريــب االفتراضي الســنوي لفريــق االتصاالت 
الالســلكية واإلنترنت بمشاركة عشرين )20 ( من 
أعضــاء فريــق االتصــاالت الالســلكية واإلنترنت، 
وذلــك عبر اإلنترنت والذي اســتغرق يوًما واحًدا، 
يهدف إلى تنمية مهارات أفراد فريق االتصاالت 
الالســلكية واإلنترنت فــي التعامل مــع برنامج 

زوم.

    قدم البرنامج علي المعمري المدير المساعد 
بدائــرة الفرقة الموســيقية الكشــفية، وياســر 

البلوشــي رئيس قســم تنمية القيــادات بدائرة 
الكشــافة، وأحمد الراشــدي وأحمــد المجيني 
وهدى الحضرمية، تناول البرنامج شــرح طريقة 
إنشاء اجتماع في الزوم، وإدارة المشاركين في 
االجتماعــات، وشــرح طريقة عمل ويــب نار في 
الزوم، وإدارة المشــاركين فيه، وشرح خصائص 
مشــاركة الشاشــة فــي زوم، وطريقــة البــث 
المباشــر في اليوتيوب والفيس بــوك، وجوجل 
فورم وكيفية إنشاء استبيان، ومشاركة الملف 
مع اآلخرين، وتحويل النتائج إلى األكســل، وآلية 

طلب البريد اإللكتروني بالشكل الصحيح.
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حملة التبرع بالدم » قطرة حياة «

     دشــنت المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بالتعــاون مــع وزارة الصحــة الحملة 
الوطنيــة للتبــرع بالــدم “قطرة حيــاة” يوم الخميــس الموافــق 16 إبريــل 2020 م ببنك الدم 
المركزي بوالية بوشــر، وذلك في إطار الشراكة من أجل تلبية احتياجات بنك الدم في ظل 
جائحة كورونا، والتي تستهدف عشائر الجوالة والجواالت في األندية الرياضية والجامعات 
والكليات وجمعيات المرأة العمانية بالســلطنة، على شكل مسابقة استكماًلا النطالقتها 
فــي العام 2019م؛ بهدف تعزيز دور الكشــافة والمرشــدات في خدمــة المجتمع وتنميته، 
والحرص على إيجاد روافد مستدامة للمتبرعين بالدم، واإلسهام في تحفيز 
الجوالة والجــواالت وأفراد المجتمع للتبرع بالــدم، حيث تم تنفيذ عدد 
من الحمالت لعشــائر الجوالة في واليــات الخابورة وصحم ونزوى 
والمصنعــة بٕاجمالــي بلــغ )2٨5( متبرًعــا باإلضافــة إلى 

جواالت جمعية المرأة العمانية بعبري.

     كمانظمــت عشــيرة جواالت جمعيــة المرأة 
العمانية ببهالء في 5 يوليو 2020م  حملة للتبرع 
بالدم بمستشــفى نزوى المرجعي، واســتمرت 
الحملة لمدة أربع ساعات متواصلة من الساعة 
الثامنــة صباًحــا وحتى الثانية عشــرة 

ظهًرا.
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يمثل مشروع قطرة حياة للتبرع بالدم مسابقة 
ســنوية بيــن عشــائر جوالــة وجــواالت األنديــة 
الرياضية والجامعات والكليات وجمعيات المرأة 
العمانية على مستوى السلطنة، يهدف لتعزيز 
دور الجوالــة والجــواالت واســتثمار طاقاتهــم 
ومهاراتهــم فــي خدمــة المجتمــع، وتنميــة 
المواطنــة الصالحــة لــدى منتســبي الحركــة، 
وتحفيز العشــائر وأفراد المجتمع للتبرع بالدم 
والمســاهمة في تلبيــة احتياجات بنــوك الدم، 
وتثقيــف المجتمــع العماني بأهميــة التكافل 
االجتماعي من خالل التبرع بالدم من أجل إنقاذ 
أرواح اآلخرين، وإتاحة الفرصة للجوالة والجواالت 
لتنمية مهاراتهم القيادية أثناء قيادة المشروع 
في عشائرهم ومناطقهم، بجانب إكسابهم 
مهارات التواصل مع المؤسســات المجتمعية 

المختلفة. 

لمبــادرات  جديــدة  كٕاضافــة  الحملــة  تأتــي 
المديريــة في ظــل الجائحــة العالميــة؛ وذلك 
لتفعيل دورها فــي العمل التطوعي من خالل 
خدمة المجتمع، وفي إطار الشــراكة بين  وزارة 

الصحــة، قامــت المديريــة العامــة للكشــافة 
والمرشــدات بتمديــد الفترة الزمنية للمشــروع 
حتى انحسار الجائحة، حيث إن استمرار حمالت 
التبــرع في الوقــت الراهن يعتبر ضــرورة ُملِّحة 
الســتمرار توفير أكيــاس الدم لبنــوك الدم في 
المحافظــات المختلفــة بالســلطنة، وســيتم 
تقييــم العشــائر المجيدة فــي المشــروع بناًء 
علــى بطاقــة التقييــم المعــدة لذلــك، والتي 
تشــمل عدة معايير أهمها: أعداد أكياس الدم 
وعــدد الحضور فــي الحملة، وجهود العشــائر 
فــي الترويج للمشــروع وإســهامها فــي زيادة 
عدد المتبرعين الدوريين، والتي تقاس من خالل 
التقرير الختامي الموثــق بالصور والفيديو لكل 
عشــيرة مشــاركة، وإحصاءات أعداد المتبرعين 

المعتمدة من بنوك الدم. 

كما نفذت المديرية بمستشفى عبري بتاريخ 17 يونيو 
2020م حملة أخرى للتبرع بالدم.
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ختام فعاليات البرنامج الصيفي االفتراضي 
للكشافة والمرشدات

للكشــافة  العامــة  المديريــة  اختتمــت      
والمرشــدات في 31 من شــهر أغســطس 2020م 
أنشطة وفعاليات البرنامج الصيفي االفتراضي، 
تحت شــعار “تواصل تقني.. تجدد ونماء”، والذي 
نظمتــه المديرية فــي الفترة من 2٨ من شــهر 
يونيــو وحتــى 31 مــن شــهر أغســطس 2020م، 
رعــى حفل الختام ســيف بن مبــارك الجلنداني 
المدير العام للمديرية العامة للتربية والتعليم 
حمــدي  عمــرو  بحضــور  مســندم  بمحافظــة 
مدير اإلقليم الكشــفي العربــي واألمين العام 
للمنظمة الكشــفية العربية، والدكتور يعقوب 
بن خلفان الندابي المدير العام للمديرية العامة 
الكشــفية  والقيادات  والمرشــدات،  للكشــافة 
والخليجيــة  العربيــة  الــدول  مــن  واإلرشــادية 
والتعليــم  للتربيــة  العامــة  المديريــات  ومــن 
بالمحافظات، وعشــائر الجوالــة والجواالت من 

مختلف المؤسسات في السلطنة. 

ألقاهــا محمــد  الختــام بكلمــة  بــدأ حفــل      
الهنائي المدير العام المســاعد للكشافة، قال 
فيهــا: ها نحــن اليــوم، بتوفيق مــن اهلل تعالى، 
نصــل إلى ختــام البرنامــج الصيفــي االفتراضي 
للكشافة والمرشــدات، الذي هدف إلى استثمار 
أوقات منتســبي الحركة الكشــفية واإلرشادية 
بمــا يفيدهــم ومجتمعاتهم في هــذا الظرف 
االســتثنائي الذي قضت فيه مشــيئة اهلل تعالى 
أن تفرض علينا نمًطا جديًدا من التباعد الجسدي 
جــراء وباء كورونا، والذي اســتمر لمدة شــهرين، 
نهــل الجميــع علوًمــا مختلفــة مــن المعــارف 
الجديدة، والمهارات المفيدة، والخبرات الحياتية 
الملهمــة، بفضل ما تضمنه مــن  برامج مواكبة 
لمتغيرات العصر ومستجداته، ملبية لطموحات 
منتسبينا ومســتجيبة الحتياجاتهم ورغباتهم، 
حيث جــاءت هــذه البرامج؛ لتضيــف لبنة مهمة 
فــي مجــال بنــاء الشــباب والشــابات بجعلهم 

جلسة سياسة احلماية من األذى و اإلجراءات اخلاصة
 باستضافة الكشافة واملرشدات عبر اإلنترنت
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شــركاء حقيقييــن فــي الحــوار البنــاء واإلبــداع 
واالبتكار، وصناعة حياة جيدة لمستقبل سعيد. 

البرامــج والحــوارات والجلســات     لقــد كانــت 
التدريبيــة محطاٍت تفاعــَل معها المشــاركون 
طيلــة أيام البرنامــج الصيفي، مما أســهم في 
اســتثمار أوقــات الشــباب، وتشــجيع روح الحوار، 
وتبادل الخبــرات حول القضايــا والتحديات التي 
تواجههــم، واالطالع علــى التجارب الكشــفية 

واإلرشادية الرائدة.  

      تال ذلك عرض مرئي لبعض أنشطة وفعاليات 
للكشــافة  االفتراضــي  الصيفــي  البرنامــج 
والمرشــدات، بجانب موهبة إرشــادية، ليعقبها 
عرض للوحدات الكشــفية واإلرشادية الحاصلة 

المراكــز األولــى فــي مســابقة نفحــات  علــى 
تطوعية، وفي ختــام الحفل ألقى راعي الحفل 
العــام  المديــر  الجلندانــي  مبــارك  بــن  ســيف 
للمديريــة العامــة للتربية والتعليــم بمحافظة 
مسندم كلمته مشيًدا فيها بالجهود المبذولة 
مــن المديريــة العامة للكشــافة والمرشــدات 
فــي دعــم وتطويــر مســيرة العمل الكشــفي 
واإلرشادي بما يتفق والمستجدات على الساحة 

التربوية. 

     ومــن جانب آخر فقد تضمن البرنامج الصيفي 
علــى العديد من الجلســات الشــيقة والمفيدة 
للفتية والفتيات والقادة والقائدات من الكشافة 

والمرشدات بكافة مراحلها منها: 

جلسة سياسة احلماية من األذى و اإلجراءات اخلاصة
 باستضافة الكشافة واملرشدات عبر اإلنترنت

    قدمــت الجلســة القائــدة مريــم بنــت عبداهلل 
اإلرشــادي  اإلشــراف  قســم  رئيســة  الحاضريــة 
فت خاللها  بالمديرية يوم األحد 2٨ يونيو 2020م عرَّ
باألســس الواجب اتباعها، واإلجــراءات المعتمدة 
وفتيــات  للمرشــدات  العالميــة  الجمعيــة  مــن 
الكشافة بما يتماشى مع األنظمة المعمول بها 
فــي مجاالت االســتخدام اآلمن لإلنترنت بشــكل 

عام ومراعاة خصوصية المشاركين.

    من جانب آخر تحــدث علي بن محمد المعمري 
مدير مســاعد بالفرقة الموسيقية عن الخطوات 
التقنيــة الواجب اتباعها قبــل وأثناء وبعد التنفيذ، 
فيمــا تطرق عبــد العزيــز الهدابي مدير مســاعد 
بدائرة الكشافة عن األدوار التفصيلية للمشاركين 
فــي البرامــج التدريبيــة اإللكترونية التــي تنفذها 
المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات، وتم 
بعدها فتح باب النقاش لالستفســارات واألســئلة 

من الحضور.
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جلسة التدريب االحترايف لبرامج مايكروسوفت

للكشــافة  العامــة  المديريــة  نظمــت      
والمرشــدات خــالل الفتــرة من 1 وحتــى 2 يوليو 
2020م جلسة بعنوان :)التدريب االحترافي لبرامج 
100 مــن موظفــي  مايكروســوفت( بمشــاركة 
المديرية ورؤساء أقسام الكشافة والمرشدات 
بالمديريات التعليمية في المحافظات، استمرت 
لمدة ساعتين من العاشرة صباًحا وحتى الثانية 

عشرة ظهًرا. 

   يهــدف البرنامــج إلــى التعــرف علــى برامــج 
المناســبة  البرامــج  وتحديــد  مايكروســوفت، 
 one للحفــظ والمشــاركة، بجانــب شــرح برنامج
note والتعرف على برنامج مايكروســوفت تيم، 

وخطوات جدولة االجتماعات واألعمال.

   قدمت الجلسة مريم محمد الفيومية مدربة 
مساعدة من مايكروسوفت، تضمنت الجلسة 
 ،OneDriveو  ،Office365 األولــى تقديــم أساســيات
واإلعــداد الســتخدام تطبيقــات Office365 التي 
تعــزز ممارســة األعمــال وتنظيمهــا وإنجازهــا 
عن ُبّعد، وتنفيذ ممارســات التعــاون والتنظيم 

جلسة بعنوان الصحة والسالمة املهنية

    قدم الدكتور رائد الجمري بتاريخ 9 يوليو 2020م 
جلســة بعنــوان: الصحــة والســالمة المهنية، 
بمشــاركة ٤0 مــن موظفــي المديرية ورؤســاء 
أقسام الكشافة والمرشدات، تهدف الجلسة 
إلــى التعرف علــى مفهوم الصحة والســالمة 
المهنيــة بجانــب تحديــد المخاطــر المهنيــة، 
والســالمة  األمــن  إجــراءات  علــى  والتعــرف 
الوظيفيــة، وذكــر العمليات الخاصــة بالصحة 

والسالمة المهنية.

واإلنشــاء مع الزمالء، واالســتفادة من تطبيقات 
Office365 وتطبيقــات  Microsoft المألوفــة لدعم 
التعــاون والتواصــل والتخطيط وَجْمــع البيانات 

والمعلومات ومشاركتها مع اآلخرين. 
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حلقة عمل حول التحول التقني يف عمليات
 التدريب والصحة والسالمة املهنية

    قــدم الحلقــة القائــد علــي المعمــري مديــر 
مســاعد بدائرة الفرقة الموســيقية الكشــفية، 
المشــرف الفنــي لفريــق االتصاالت الالســلكية 
للكشــافة  العامــة  بالمديريــة  واإلنترنــت 
والمرشــدات، والقائد ياســر بن محمد البلوشي 
مفــوض تنميــة القيــادات ومستشــار المنظمة 
الكشــفية العالميــة للقيــادات، وعضــو اللجنة 
الكشــفية العربية لتقنية المعلومــات، والقائد 
أحمد بن مســعود الراشــدي فني حاســب آلي 
بالمديريــة العامة للتربيــة والتعليم بمحافظة 
الداخلية، تضمنت الحلقة خمس محاور رئيسية، 
هي: تعريف التدريــب التقني وأنواعه، وخطوات 
ما قبل التدريب، والتدريب الفعلي، وخطوات ما 
بعد التدريب، وقد استعرض المدربون المحتوى 
التدريــب  لتعريــف  بســيط  عــرض  طريــق  عــن 
التقنــي وأنواعــه، وكيفيــة جمــع االحتياجــات 
التدريبية، وتحليــل بيانات االحتياجــات التدريبية، 
وتسجيل المشاركين وقواعد البيانات، والبرامج 
المســتخدمة فــي عمليــة التدريــب، وأســاليب 
والمتدربيــن،  المــدرب  بيــن  والتفاعــل  العــرض 
وقياس فاعليــة التدريب أثنــاء البرنامج، وتقييم 

البرنامج التدريبي، وإصدار الشهادات. 
    هدفــت الحلقــة إلــى تنميــة مهــارات القادة 
والقائدات في عمل الجلسات التدريبية بالشكل 
التقني، والتعرف على مفهوم التدريب التقني، 
وتحديد أنواعه باإلضافة إلى الخطوات الواجب 
مراعاتهــا قبل التدريــب وبعده، وقد  اســتمرت 
الحلقــة لمدة يوميــن خالل الفترة مــن 5 إلى 6 
يوليو  2020م، بمشــاركة )70( متدرًبا من موظفي 
المديرية ورؤساء أقسام الكشافة والمرشدات 
بالمديريــات التعليمية فــي المحافظات، وذلك 
عبــر االتصال المرئــي ضمــن فعاليــات البرنامج 

الصيفي االفتراضي للكشافة والمرشدات.

مبشاركة خليجية وعربية الكشافة واملرشدات تنظم ندوة عرفاء الطالئع
   انطلقــت خــالل الفترة مــن 15 وحتــى 16 يوليو 
2020م ندوة ُعرفاء الطالئع لدول مجلس التعاون 
الخليجي تحت شعار: “التربية البيئية في الحركة 
الكشــفية”، وذلــك عبــر تطبيق زوم، بمشــاركة 
)٤5( عريًفــا طليعة من الســلطنة ودول الخليج 
ولبنــان ومصــر وتونــس واليمــن واألردن، تهدف 
الندوة إلى التعرف علــى مفهوم التربية البيئية، 
وإكســاب القيــادات الطبيعيــة فــي المهــارات 
الالزمــة لتطبيــق التربيــة البيئيــة  ضمــن خطط 
وبرامج الطالئع، ومعرفة أهدافها ودور الحركة 

الكشفية في الحفاظ على البيئة. 

    قدمــت النــدوة الدكتــورة القائــدة ســكينة 
بنت عامر مــن ليبيا، والتي عرجت في مســتهل 
حديثها إلى مفهــوم التربية البيئية، والفرق بين 
خدمة وتنمية المجتمع، ودور الحركة الكشفية 
فــي الحفــاظ علــى البيئــة، واألهــداف التربوية 
البيئيــة وفقا لــكل مرحلة، كم تم اســتعراض 
نمــاذج للمشــاريع وصياغة التوصيــات، تم أيًضا 
تقسيم المشــاركين إلى مجموعات، وتوزيعها 
على الغرف ببرنامج الزوم واستعراض التوصيات. 
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جلسة العمل التطوعي بني املعرفة والتطبيق

       نظمــت المديريــة ممثلــة بدائرة المرشــدات 
بتاريــخ 12 يوليــو 2020م جلســة بعنــوان: “العمــل 
التطوعــي بيــن المعرفــة والتطبيــق”، قدمتها 
وفــاء بنت علــي العامرية رئيســة جمعية المرأة 
الجــواالت  عشــيرة  قائــدة  بالســيب   العمانيــة 
بالجمعية، ســلطت الضوء فيهــا على مفهوم 
والعمــل  تنفيــذه،  وآليــات  التطوعــي،  العمــل 
التطوعي اآلمــن وأثره في أداء العشــائر، وُطرق 
جذب الشركاء والمســاندين في تنفيذ األعمال 
التطوعية، وتهدف الجلســة إلى تكوين شريحة 
مــن القائدات والجــواالت القــادرات على خدمة 
الوطــن وتجويــد العمــل التطوعــي للعشــائر، 
والتعرف على مفهوم العمل التطوعي وآليات 
تنفيــذه، والتطبيق اآلمن للعمــل التطوعي في 

عشــائر الجواالت، وابتــكار طرق جديــدة لجذب 
المساندين والشركاء في العمل التطوعي. 

جلسة فرسان الوعد والقانون 

    نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
خــالل الفترة من 19 وحتــى 20 يوليــو 2020م ندوة 
بعنوان: )برنامج فرســان الوعد والقانون(، تحت 
شــعار: “بالوعد والقانون نرتقي” بمشــاركة )110( 
من األشــبال والزهرات والمشرفات بمحافظات 
الســلطنة المختلفة خالل يوميــن متتالين عبر 

تطبيق زووم. 

    تهدف الندوة إلى التعرف على قانون األشبال 
والزهــرات،  وتعزيــز القانون من خــالل الهوايات 
واألنشــطة، بجانب ربط القانون بالحياة اليومية 
لألشــبال والزهرات وبآية قرآنية أو بحديث نبوي 
أو قصــة  هادفــة أو موقــف، تم خــالل الندوة 
مناقشــة قانــون األشــبال والزهــرات: )صــادق 
-رفيق -بــاش -مطيع -مــؤدب -نظيف - نافع 
اختيــار  تــم  كمــا  -مقتصــد(،  -ودود  -مخلــص 

الموهوبيــن مــن األشــبال والزهــرات مــن قبل 

مشــرفات كل محافظــة، بنــاًء على عــدٍد من 
األســس، وهي: أن يمتلك إحدى صفات القانون 
مثل: صفــة رفيق حيث يكون الشــبل أو الزهرة 
اختيــار  أو  الحيوانــات،  بتربيــة  المهتميــن  مــن 
حفظة القرآن الكريم بجانب تفسير آية قرآنية 
أو حديث أو قصائد شــعرية أو أنشودة أو قصة 
موقف من حياة الرسول علية الصالة والسالم 

أو أصحابه.
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جلسة ندوة رئيسات الطالئع 

    نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
“التزمنــا..  شــعار  تحــت  2020م  يوليــو   23 يــوم 
المرشــدات  مــن   )٤0( بمشــاركة  وســنواصل” 
والمرشــدات المتقدمات ندوة بعنوان: رئيســات 
الجانــب  إثــراء  إلــى  النــدوة  تهــدف  الطالئــع، 
المعرفــي والمهــاري لــدى المشــاركات حــول 
آليات التعامل مع الفيروس كوفيد- 19،  بجانب 
التعــرف على الفايروس وطــرق اتخاذ اإلجراءات 
والخــروج  الجائحــة،  مــن  للحمايــة  الوقائيــة 
بتوصيات لتفعيل النشاط اإلرشادي عند العودة 
للمدارس مع مراعاة مبــدأ االحتياط من المرض 

والتعايش معه.  

    قدمــت النــدوة زمــزم بنــت محمــد بــن عامر 
العامريــة ممرضة مكافحة العدوى بمركز إبراء 
الصحي بشــمال الشرقية، تطرقت في حديثها 

إلــى: التعريف بفايــروس كوفيد-19، وأســبابه 
وأعراضــه بجانــب طــرق الوقايــة منــه، وطرق 
التقاط العدوى واألساليب االحترازية للتعايش 

مع المرض. 

   افتتاح املخيم الكشفي اخلليجي مبشاركة عربية

   انطلقت بتاريخ 26 يوليو 2020م فعاليات المخيم 
الكشفي األول لدول مجلس التعاون الخليجي 
تحت شــعار “الكشــفية.. آفاق متجــددة”، الذي 
المرئــي. يهــدف  االتصــال  أيــام عبــر  اســتمر 3 
المخيــم إلى اســتثمار أوقــات الكشــافة خالل 
اإلجازة الصيفية، وتوطيد العالقات بين كشافة 
دول مجلس التعاون الخليجي والعربية، وإيجاد 
منــاخ تقنــي لتبــادل الخبــرات وتنميــة القــدرات 
والمهارات، في ظل الوضع االستثنائي والصحي 
الذي يعيشه العالم نتيجة تفشي وباء فيروس 

كورونا.

    انطلقت فعاليات المخيم بتقسيم الكشافة 
المشــاركين إلى ثالثة مخيمــات فرعية، تضمن 
مجــاالت  فــي  تدريبيــة  حلقــة  مخيــم  كل 
االستكشاف العلمي، وتمكين الشباب والحماية 

من األذى، تطرقت خاللها إلى عدد من المحاور 
التي تســهم في تعزيــز قدرات الكشــافة في 
مجال مهارات القيــادة وتعزيز القدرات العلمية 
واالبتــكار وصناعة الروبوت. شــارك في فعاليات 
المخيم )11٤( كشــاًفا من دول مجلس التعاون 
باإلضافــة إلــى كل مــن: لبنــان وتونــس واليمن 

واألردن ومصر.
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    نظمت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
ممثلة بدائرة المرشــدات بالتعاون مع الجمعية 
العالميــة للمرشــدات عبر تطبيق زووم جلســة 
بعنــوان: )أهــداف التنميــة المســتدامة( خــالل 
الفتــرة مــن 22 وحتــى 23 أغســطس 2020م، تم 
خاللهــا التطــرق إلى عــدٍد مــن المحــاور منها: 
التعريف بأهداف التنمية المستدامة ومحاورها، 

وأهداف التنمية المستدامة والجمعية العالمية 
للمرشدات وفتيات الكشافة. 

للكشــافة  العامــة  المديريــة  نظمــت  كمــا    
والمرشــدات ممثلــة بدائــرة الكشــافة فــي 9 
)أماســي  بعنــوان:  جلســة  2020م  أغســطس 
وذكريــات(، والتي تهــدف إلى التعــرف على أبرز 
رواد الحركة الكشفية واإلرشادية في السلطنة، 
وتجاربهــم،  الــرواد  خبــرات  مــن  واالســتفادة 
الكشــفية  الحركــة  رواد  دور  إبــراز  بجانــب 
واإلرشــادية، وبمشــاركة رواد الحركة الكشفية 
واإلرشــادية  قــام المشــاركون خالل الجلســة 
التعريــف بأنفســهم، والحديث عــن تجاربهم 
الشخصية ومســيرتهم المهنية، ومحطاتهم 
الكشفية، بجانب إبراز مواهبهم الفنية واألدبية 

ومســابقات ثقافيــة فــي المجــال الكشــفي 
واإلرشــادي، واســتعراض محطات تاريخية في 

العمل الكشفي واإلرشادي. 

جلسة حول الكشافة واملرشدات تستعرض أهداف التنمية املستدامة

جلسة بعنوان أماسي وذكريات

جلسة عرض منوذج القيادة للجمعية العاملية للمرشدات وفتيات الكشافة

     بمشاركة )65( قائًدة من دول مجلس التعاون 
الخليجي ودول عربية نظمــت المديرية العامة 
للكشــافة والمرشدات جلســة بعنوان: )نموذج 
القيادة للجمعية العالمية للمرشــدات وفتيات 
الكشــافة(، وذلــك بتاريــخ 30 أغســطس 2020م، 
يهدف النمــوذج إلى التطبيق العملــي للقيادة، 
الســلوك  وأهميــة  القيــادة  مهــارات  وتطويــر 

والقيم، والممارسة العملية.
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إعالن نتائج املشاريع التطوعية لوحدات الكشافة واملرشدات وعشائر اجلوالة

     أعلنت المديرية العامة للكشافة والمرشدات في 
26 أغسطس 2020م نتائج تقييم المبادرات والمشاريع 
التطوعية لوحدات الكشــافة والمرشــدات وعشائر 
الجوالــة والجواالت تحت شــعار “نفحــات تطوعية”  
بمشاركة 60 وحدة من وحدات الكشافة والمرشدات 

وعشائر الجوالة والجواالت بالسلطنة. 
    جاءت المبادرات في إطار سلســلة أنشطة وبرامج 
المديريــة النوعية؛ لتعزيز العمــل التطوعي لخدمة 
البيئــة والمجتمــع،  وإبراز أهــم التجــارب التطوعية 
للوحــدات الكشــفية واإلرشــادية وعشــائر الجوالة 

والجواالت. 
    تضمــن البرنامــج اســتعراض المبــادرات والتجارب 
التطوعية للوحدات الكشــفية واإلرشــادية وعشائر 
الجوالــة والجــواالت أمــام لجنــة التقييــم بحضور 
الدكتــور يعقــوب بــن خلفــان بــن عبــداهلل الندابي 
مدير عام المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 
وعدد من المســؤولين فــي المديرية والمحافظات 

التعليمية. 
    وفــي نتائــج عشــائر الجوالــة والجــواالت حققت 
عشــيرة جوالــة وجواالت نــادي صحار المركــز األول، 

جلسة حول فن تصميم العروض التدريبية االحترافية

    استمر برنامج الجلسة ليومين متتاليين من 26 
إلى 27 أغســطس 2020م بمشاركة خمسين )50( 
من المشــرفين والمشــرفات وعشــائر الجوالة، 
والــذي يهدف إلــى تنمية مهــارات المشــرفين 
والمشــرفات فــي تصميــم العــروض التدريبية 

االحترافيــة ،وتعريــف المشــاركين ببرامج تصميم 
العــروض االحترافيــة، وتصميــم عــروض تدريبيــة 
باســتخدام التطبيقات االحترافية، قدم الجلســة 
فيصل بن ســعيد بن مســلم الرواحــي مدرب في 
التنمية البشــرية، تطرق فيها إلى مميزات األنظمة 
التطبيقية للعــروض االحترافية، والتطبيق العملي 
لبعض البرامج المعروفــة، وآليات توظيف البرنامج 
فــي أحد المجاالت الكشــفية، كما تــم في اليوم 
الثانــي توزيع المشــاركين إلى مجموعــات للعمل 
على تصميم عروض تدريبية، وتم استعراض عمل 

المجموعات. 

ونالــت عشــيرة جوالة 
وجواالت كلية العلوم 
بعبــــري  التطبيقيـــــة 
المركز الثاني وعشــائر 
وجــــــواالت  جوالــــــة 
جامعــة الســـــــلطان 

قابوس في المركــز الثالث، فيما حقق المركز الرابع 
عشيرة جوالة نادي صحم. 

ــا في وحــدات الكشــافة المتقدمــة فحققت     أمَّ
وحدة مدرسة بلعرب بن سلطان للتعليم األساسي 
بمحافظــة الداخليــة المركــز األول، وجــاءت وحدة 
مدرســة الفاروق للتعليم األساســي من محافظة 
شــمال الباطنــة فــي المركــز الثانــي، فيمــا حجبت 
اللجنة المركز الثالث. وبالنســبة لوحدات المرشدات 
المتقدمــات فقــد حققت وحــدة مدرســة الوادي 
األعلى للتعليم األساســي من محافظــة الداخلية 
المركــز األول، وخطفــت وحدة مدرســة تماضر بنت 
عمــرو للتعليــم األساســي من محافظة مســندم 
المركز الثاني، وجاءت وحدة مدرســة العصماء بنت 
الحــارث للتعليــم األساســي من محافظة شــمال 

الباطنة في المركز الثالث. 
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    دشــنت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 
العمــل  لجــان  مبــادرة  2020م  نوفمبــر   2 بتاريــخ 
ح الدكتــور يعقوب بــن خلفان بن  التطوعيــة؛ وصــرَّ
عبــداهلل الندابــي المديــر العــام للمديريــة العامة 
للكشافة والمرشــدات بأن المديرية دشنت مبادرة 
لجــان العمــل التطوعية، مؤكًدا علــى أهمية هذه 
المبــادرة فــي دعــم ومســاندة جهــود المديريــة 
العامة للكشــافة والمرشــدات بما يتفق والخطط 
اإلســتراتيجية على المســتويات الوطنيــة والعربية 
والعالمية في مجال العمل الكشــفي واإلرشادي، 
من خالل تفعيل جملة من لجان العمل التطوعية 
للقيــام ببعض المهــام واألعمــال المطلوبة وفًقا 

الختصاصات كل لجنة.

    وتقــوم المبــادرة علــى تعزيــز العمــل التطوعي 
وقيم المواطنة لدى منتســبي الحركة الكشــفية 
واإلرشادية، وترسيخ مفهوم العطاء في المجتمع، 
واســتثمار أوقاتهم، وتوجيه طاقاتهم في خدمة 
وتنميــة، وأضــاف: َتْكُمــن أهمية العمــل التطوعّي 
في الشــعور باآلخريــن، وتمكين منتســبي الحركة 
الكشــفية واإلرشــادية مــن االنخــراط فــي العمل 
الميداني، واالرتقاء بالحركة الكشــفية واإلرشادية، 

وتدريبهم على إدارة األزمات.

    تستهدف المبادرة بالدرجة األولى مشرفي وقادة 
عشــائر الجوالــة والجــواالت والقيادات الكشــفية 
واإلرشــادية إلى جانــب موظفي المديرية ورؤســاء 
أقسام الكشــافة والمرشدات ومشــرفي النشاط 
الكشفي واإلرشــادي في المديريات بالمحافظات 
الكشــفية  الحركــة  ورائــدات  ورواد  التعليميــة 
واإلرشــادية، مشــيًرا بــأن اللجــان التطوعيــة تتألف 
من: لجنة تنمية القيادات )دعم الراشــدين(، ولجنة 
البرامــج وتنميــة العضوية، ولجنة تنميــة المجتمع 
والمسؤولية االجتماعية، ولجنة اإلعالم والعالقات 
العامة، ولجنة برامج الشباب )دون سن الـ 30(، ولجنة 
التسويق والدعم، ولجنة تقنية المعلومات، ولجنة 

الحماية مــن األذى، ولجنة رواد الحركة الكشــفية 
واإلرشادية.

    فــي هــذا الجانــب بلــغ عــدد منتســبي الحركة 
الكشفية واإلرشــادية للعام الدراســي 201٨/ 2019م 
والتعليــم  للتربيــة  العامــة  المديريــات  بمــدارس 
الوحــدات  مــن   )1021( الســلطنة  بمحافظــات 
الوحــدات  عــدد  إجمالــي  بلــغ  بينمــا  الكشــفية، 
الكشــفية واإلرشادية على مســتوى المحافظات 
)996( لمرحلة البراعم، ومرحلة األشــبال والزهرات، 
ومرحلــة الكشــافة، ومرحلة الكشــاف المتقدم، 
الكشــاف  ومرحلــة  البحــري،  الكشــاف  ومرحلــة 
البحــري المتقــدم، ومرحلــة المرشــدات، ومرحلة 
المرشــدات المتقدمــات، كمــا بلــغ إجمالــي عدد 
علــى  واإلرشــادية  الكشــفية  الحركــة  منتســبي 
مســتوى المحافظات )27.523( موزعيــن كالتالي: 
مرحلة البراعم )6٨1(، مرحلة األشبال )37٤1(، مرحلة 
الزهرات )3776(، مرحلة الكشــافة )7٨27(، ومرحلة 
الكشــاف المتقدم )20٤0(، مرحلة الكشاف البحري 
)٤72(، ومرحلــة الكشــاف البحــري المتقــدم )6٤(، 
ومرحلــة المرشــدات )66٤0(، ومرحلــة المرشــدات 
المتقدمــات )21٤٤(، وبلــغ عــدد منتســبي الحركة 
الكشفية واإلرشــادية بالمدارس الخاصة والدولية 
ومــدارس الجاليــات )13٨(، فيمــا بلــغ إجمالي عدد 
منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية من الجوالة 

والجواالت )1077(.

الكشافة والمرشدات تدشن مبادرة لجان العمل التطوعية
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مشاركة السلطنة يف التدريب اإلقليمي
 للمنسقني الوطنيني للتنمية املستدامة

    شاركت الســلطنة ممثلة في 

للكشــافة  العامــة  المديريــة 
ديســمبر   9 بتاريــخ  والمرشــدات 
البرنامــج  أعمــال  فــي  2020م 
للمنســقين  اإلقليمي  التدريبــي 
الوطنييــن إلطــار عالــم أفضــل 
المنظمــة  اســتضافته  والــذي 
بالتعاون مع  العربية  الكشــفية 
المنظمــة الكشــفية العالميــة 
بمشــاركة )35( مــن الجمعيات 
المختلفــة،  العربيــة  الكشــفية 

وذلك عبر االتصال المرئي. 
   قــال الدكتــور عمــرو حمــدي 
للمنظمــة  العــام  األميــن 
العربية فــي كلمته:  الكشــفية 
إن البرنامــج التدريبي يهدف إلى 

إعــداد القــادة الشــباب ليكونــوا 
منســقين وطنين لبرنامــج عالم أفضــل، الذي 
يركز على تحقيق أهداف الجمعيات الكشــفية 
وتمكيــن  المســتدامة،  والتنميــة  العربيــة  
المشــاركين من العمل بفاعلية مع مؤسسات 

المجتمع المحلي لتحقيق هذه األهداف. 

   وقــدم الدكتور هاني عبدالوهاب مدير تطوير 
الكشــفية بالمكتــب الكشــفي العالمي ورقة 
عمــل بعنــوان المفهــوم الجديد إلطــار عالم 
أفضــل، تنــاول فيهــا: المقصــود بٕاطــار عالــم 
أفضــل، وتسلســله التاريخي، والتطــورات التي 
حصــل عليها إلى أن وصل إلــى التحديث األخير 
والوثيقــة األخيــرة المحدثــة حــول هــذا اإلطار 
والبرامج األربعة الرئيســية التــي يتمحور حولها 

الفكر العالمي. 
   كمــا قدمــت ســينتيا ماركيــز مــن المكتــب 

الكشــفي العالمي ورقة عمــل بعنوان تعريف 
المبــادرات وتحديد إطــار عالم أفضــل، تناولت 
فيها: التعريــف بالمبادرات الكشــفية، وتحليل 
األقســام األربعــة إلطــار عالــم أفضــل، والتي 
شملت الســالم المجتمعي والصحة والعافية 
والبيئة والمهارات الحياتية وتفصيل كل برنامج 
علــى حده، كمــا تطرقت إلــى المشــاريع التي 
يتبناهــا المكتــب الكشــفي العالمــي، وشــرح 
كامل حــول كل مشــروع من هذه المشــاريع 
والمؤسســات والمنظمات التي تعمل جنًبا إلى 
جنب مــع المكتب الكشــفي العالمــي إلنجاح 

هذا اإلطار. 

ل الســلطنة في البرنامــج التديبي كل من     َمثَّ
عمر بن ســيف العتبي أخصائــي عالقات دولية 
والمرشــدات؛  للكشــافة  العامــة  بالمديريــة 
وحســين بن علي النوفلي قائد عشــيرة جوالة 

نادي صحار. 
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    شــاركت الســلطنة فــي البرنامــج التدريبــي 
االفتراضي بعنوان أسياسيات اإلعالم االجتماعي 
الذي نظمــه اإلقليم العربي للمرشــدات بتاريخ 
ــل الســلطنة رملة بنت  2٤ أغســطس 2020م، َمثَّ
مرهون العجمية رئيســة قســم اإلعالم بدائرة 
العالقات العامة واإلعالم الكشفي واإلرشادي، 
وآمــال بنــت عبدالرحمن يربــوع أخصائية إعالم 
بتعليميــة ظفــار، والقائــدة ســالمة بنــت حمد 
البرطمانيــة مــن محافظــة الداخليــة، َهــدف 
البرنامج إلــى إيجاد خطة إســتراتيجية لمواقع 
تأثيــر  قيــاس  وأهميــة  االجتماعــي،  التواصــل 
المؤسســة علــى وســائل اإلعــالم االجتماعي، 
اختيــار  وكيفيــة  للمؤسســة،  أهــداف  ووضــع 
المواقع الفعالة المناسبة للمؤسسة، وكيفية 
وضع خطة إســتراتيجية عملية لكل موقع من 
مواقــع التواصــل االجتماعــي، وكيفيــة اختيار 
واختبار األدوات المناســبة للمؤسســة، وكيفية 

مرشدات السلطنة يشاركن ببرنامج أساسيات اإلعالم االجتماعي

بناء وتعزيز الحوار مع الجمهور، وكيفية قياس 
النتائج على وسائل اإلعالم االجتماعي، وكيفية 
تحقيق الخطة اإلستراتيجية وتطويرها، قدمت 
البرنامــج القائــدة فاطمة عيســى من جمعية 
مرشــدات البحريــن، تــم تســليط الضــوء على 
الفرق بين مواقع التواصل االجتماعي واإلعالم 
االجتماعــي، وأساســيات النجــاح فــي اإلعــالم 
لضبــط  عامــة  نصائــح  وتقديــم  االجتماعــي، 
حســابات منصات التواصــل االجتماعي، وعدد 
مواقع التواصل االجتماعي، ومفهوم اإلعالم 
االجتماعي، ومــاذا يقدم اإلعــالم االجتماعي، 
المســتهدف،  والجمهــور  األهــداف،  وتحديــد 
واختيار المنصات المناســبة، وصناعة المحتوى، 
وقيــاس أثر النصائــح للظهور على الفيســبوك 
ولينكينــج.  وتويتــر  واإلنســتغرام  واليوتيــوب 

وشروط االستفادة من اإلعالم االجتماعي.
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   اســتضاف اإلقليم العربي للمرشــدات في 29 
أغسطس 2020م  البدنامج التدريبي للمفوضيات 
مختلــف  مــن  المرشــدات  قائــدات  بمشــاركة 
الدول العربية بهــدف التعريف باإلقليم العربي 
للمرشــدات  العالميــة  والجمعيــة  للمرشــدات 

وفتيات الكشافة وذلك عبر تطبيق زووم.
   بدأ البرنامج التدريبي بجلسٍة قدمتها الدكتورة 
ليبيا الصبيغ رئيســة اإلقليم العربي للمفوضات 
الدوليات باإلقليم العربي للمرشــدات، تطرقت 
فيهــا إلــى التعريــف بــدور المفوضــة الدولية، 
والمخرجــات المتوقعة منها، وعــدد جمعيات 
اإلقليــم العربي بغــرب آســيا وشــمال افريقيا، 
ــَس اإلقليــم العربي، كمــا تطرقت  ومتــى َتَأسَّ
الصبيــغ فــي حديثهــا عــن المؤتمــر اإلقليمي 
ثــالث  كل  ُيعقــد  والــذي  للمرشــدات  العربــي 
ســنوات، وأعضــاء اللجنــة العربيــة للمرشــدات 
وأهــداف اإلقليــم، كمــا تــم مناقشــة الخطة 
التنفيذية لعام 2020م ولجان التطوع الخمســة، 
وهــي: المــوارد والتمويــل، والبرامــج، والمناهج، 

واإلعالم، والتدريب. 
    وقدمــت عليــاء الســعدية أخصائيــة عالقات 
دوليــة مــن ســلطنة عمــان، وكريســتا رئيســة 
الفريــق العالمــي لـــCAT جلســة بعنــوان: أداة 
إلــى  فيهــا  التطــرق  تــم  العالميــة،  التقييــم 
التعريف بالمشــروع وأهم عناصــره،  والتعريف 
بالموجهــات مــن كل جمعيــة فــي اإلقليــم، 
واســتعراض منجزات الجمعيات في المشروع،  
ومتطلبات إنجاز التقييم في المرحلة القادمة، 
بعد ذلك تم مناقشــة بعــض المواضيع وطرح 

االستفسارات.
اهلل  عبــد  بنــت  مريــم  القائــدة  قدمــت  كمــا 
ــرة التدريب الدولية من سلطنة  الحاضرية ُمَيسِّ

العربيــة  “المؤتمــرات  بعنــوان:  جلســة  عمــان 
التعريــف  إلــى  خاللهــا  تطرقــت  اإلقليميــة”، 
بالمؤتمــر واألعضــاء وأدوارهــم وآليــة انعقــاد 
المؤتمــر، وإجراءاته، والتعريف برئيســة اإلقليم، 
وآلية ترشــيحها، واختصاصــات المؤتمر العربي 
اإلقليمي. كمــا قدمت القائدة هيفاء أوريد من 
تونــس عضو ســابق فــي المجلــس بالجمعية 
العالمية للمرشــدات وفتيات الكشــافة جلسة 
تحدثت فيها عن الجمعية العالمية للمرشدات 
وفتيات الكشــافة؛ والرؤية، والرسالة، والهيكل 
القيمــة  أوريــد  اســتعرضت  كمــا  التنظيمــي، 
واألهداف اإلســتراتيجية، وآليــة انعقاد المؤتمر، 
وعدد الدول المنضمة للجمعية، وإستراتيجيتها 
الجمعيــة  قيــم  مــن  ونمــوذج  201٨-2020م، 

واألنشطة السنوية التي تنظمها الجمعية.
   كمــا قدمــت راغــدة ميــالن جلســة بعنــوان: 
“المؤتمــر العالمــي للمرشــدات”، تطرقت فيها 
إلــى التعريــف بالمؤتمــر، وأهدافــه، والقواعــد 
والنصــاب  التنظيمــي،  والهيــكل  اإلجرائيــة، 
القانونــي، وحصــة التصويــت للجمعيات خالل 
المؤتمــر، وأعمال المؤتمر العالمي للمرشــدات، 
ودور المفوضــة الدوليــة في المؤتمــر العالمي 
للمرشــدات، بجانــب التعريــف بالمؤتمــر وآليــة 
اختيار مكان انعقاد المؤتمر، والتحضير للترشح. 

بزنامج تدريبي للمفوضيات الدوليات باإلقليم العربي للمرشدات
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      احتفت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
يوم األحد الموافق 1٨ أكتوبــر 2020م بيوم المرأة 
العمانية، والذي يصادف الســابع عشــر )17 ( من 
أكتوبــر مــن كل عام، تحــت رعاية ابتســام بنت 
عبــداهلل بن صخر العامريــة، وبحضور موظفات 
المديريــة وذلــك بالقاعــة الكبرى بديــوان عام 

المديرية العامة للكشافة والمرشدات ببوشر. 

     بــدأ الحفل بكلمة ألقتهــا فوزية بنت خميس 
السليمانية أخصائية مرشدات بدائرة المرشدات، 
تلتها أبيات شــعرية عن المرأة قدمتها ابتســام 
بنت عبداهلل بن صخر العامرية بعد ذلك قدمت 
بدرية بنت خلفان الجابرية رئيســة قســم تنمية 
القيادات بدائرة المرشدات كلمة قالت فيها: إنه 
يوم المتألقات ..قابوســيات النشــأة.... هيثميات 
النهضــة المتجــددة، إنــه أنتن العمانيــات يا من 
تفردتن عن نســاء العالم بيوم السابع عشر من 
أكتوبر مــن كل عام، عرفانا بدوركــن الرائد في 
جميع محافــل الحيــاة العمانيــة وعلى جميع 

األصعدة المحلية منها والعربية والدولية.

   وأضافت الجابرية: لقد حظيت المرأة العمانية 

في ســلطنتنا عماننا  الحبيبــة بمكانة عالية من 
االهتمام والتنمية، ولعل تخصيص يوم لها هو 
خير دليل لبث الوعي المجتمعي بهذه المكانة.. 
رت المــرأة العمانيــة عبــر التاريخ أروع  وقد ســطَّ
األمثلــة والقصص عن دورها الفاعل في شــتى 

المجاالت.

والطبيــة  والعلميــة  التربويــة  فاإلســهامات     
والسياســية واالجتماعيــة وغيرهــا قــد بــادرت 
بهــا المــرأة العمانيــة، فــي ظــل بيئــة داعمــة 
وممكنــة لها بل وآخــذة بيدها إلــى المزيد من 
الرقي والتألــق، فمنذ بدايات النهضــة العمانية 
المباركة في السبعينات كانت المرأة إلى جانب 
أخيهــا الرجل شــريكة في التنميــة المجتمعية 
ــأت األجيال، واهتمت باألســرة،  المختلفــة، فنشَّ
فأجــادت  العمــل،  مياديــن  فــي  وانخرطــت 
ونهضــت بمجتمعها في البادية والحضر، وفي 

القرية والمدينة، وفي السهل والجبل.

     وال زالــت المــرأة العمانيــة معطــاءة مثابــرة، 
ولنــا أن نفخر ألننا ُعمانيات، حيــث األمن واألمان 

وفرص المساواة والتمكين.

املديرية العامة للكشافة واملرشدات حتتفي بيوم املرأة العمانية
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الكشافة تكرم اجلوالة واجلواالت املتطوعني

والمقيميــن في عدد من المناطق بمحافظة مســقط 
والمحافظات األخرى.

م الدكتور المدير العام عشيرة جوالة       وفي الختام َكرَّ
نــادي الســيب وعشــيرة جوالة نادي الشــباب وعشــيرة 
جوالــة نادي ســمائل، وتلته خــالل الفترة مــن 1٨ إلى 25 
أكتوبــر 2020م تكريــم عشــائر الجوالــة والجــواالت مــن 
جوالة جامعة السلطان قابوس، وعشيرة جوالة الكلية 
التقنيــة العليا، وعشــائر جوالــة وجواالت كليــة الخليج، 
وعشيرة جوالة نادي سداب، وعشيرة جوالة نادي قريات.

     نظمــت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات يوم 
اإلثنين الموافق 19 أكتوبر 2020م حفل تكريم للمتطوعين 
المبــادرات  فــي  المشــاركين  والجــواالت  الجوالــة  مــن 
الكشــفية التطوعيــة الداعمــة للجهــود الوطنيــة في 
التصدي لجائحة فيروس كورونا كوفيد 19، والتي نفذتها 
المديريــة بالتعاون مع الهيئة العمانيــة لألعمال الخيرية 
والجهــات الحكومية في عدد مــن المناطق بمحافظة 
مســقط والمحافظــات األخــرى،  رعــى الحفــل الدكتور 
يعقوب بن خلفان الندابي المدير العام للمديرية العامة 

للكشافة والمرشدات .

     أشــاد الدكتور يعقوب بن خلفان الندابي المدير العام 
للمديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات فــي كلمته 
بجهــود المتطوعيــن مــن الجوالــة والجــواالت وقــادة 
الكشــافة الذين كان لهم دور بارز في مســاعدة الهيئة 
العمانيــة لألعمــال الخيريــة؛ للتخفيــف من آثــار كوفيد 
19، مــن خــالل تقديــم يــد العــون والمســاعدة لألهالي 

بحث أوجه التعاون المشترك في المجال اللوجستي بين 
الكشافة  والمستشفى السلطاني

التقى الدكتور يعقوب بن خلفان بن عبداهلل الندابي 
المدير العــام للمديرية العامة للكشــافة والمرشــدات 
يــوم األحــد 26 أكتوبــر 2020م  بالدكتور خليــل بن محمد 
الخروصــي المديــر العــام المســاعد للشــؤون اإلداريــة 
والماليــة بالمستشــفى الســلطاني وبحضــور عدد من 
المســؤولين وذلــك بمقــر المستشــفى بواليــة بوشــر، 
تــم خــالل اللقــاء بحــث أوجــه التعــاون المشــترك بين 
المؤسســتين، ومناقشــة الموضوعــات الهامة الســيما 
فيما يتعلــق بتفعيل العمل التطوعي لعشــائر الجوالة 
والجــواالت في دعــم الجهــود المبذولة فــي التصدي 
لجائحــة كورونا، واســتمرارا لجهــود المديريــة في هذا 

الجانب.

وأشــار الندابــي فــي معــرض حديثــه إلــى الجهــود 
األهــداف  لتحقيــق  المؤسســتين  المبذولــة مــن قبــل 
اإلســتراتيجية للقطــاع المدنــي، واســتكماًلا لسلســلة 

المبادرات المجتمعية للكشافة والمرشدات في الفترة 
المنصرمــة، والتــي ســاهمت فــي تقديــم العــون 
والمساعدة ألفراد المجتمع في عدد من المجاالت 
اللوجيســتية، وحــول اإلجــراءات االحترازيــة الواجب 
االلتــزام بها وفــق الضوابــط واإلجــراءات واألنظمة 
المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن، ُمْعِرًبا عــن أمله 
فــي تخطي الســلطنة أزمة فايــروس كورونا بأقل 

الخسائر والذي ال يتأّتى إال بتكاتف جهود الجميع.
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المديرية العامة للكشافة والمرشدات تكرم فئة الخبراء من المتقاعدين

وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم ُيكرِّم الفائزين في مسابقة 
إبداعك في صورٍة كشفيٍة

نظمت المديرية العامة للكشــافة والمرشــدات يوم األحد الموافق 2٨ يونيو 2020م  حفل تكريم فئة 
الخبــراء من المتقاعدين ممن تجاوز ســنوات الخدمة الـ25 عاما، وذلك بديوان عام المديرية بوالية بوشــر 
بحضــور المدير العــام للمديرية العامة للكشــافة والمرشــدات الدكتــور يعقوب بن خلفــان بن عبداهلل 

الندابي والمسئولين بالمديرية.

م ســعادة الدكتور عبداهلل بن خميس أمبوســعيدي وكيل وزارة التربية والتعليــم للتعليم بتاريخ  ٨  َكــرَّ
ســبتمبر الفائزين 2020م في المسابقة الفنية “إبداعك في صورة كشفية” في مجال التصوير الضوئي التي 

نفذتها المديرية العامة للكشافة والمرشدات خالل الفترة من 7 إلى 30 يوليو 2020م. 

جــاء التكريم ُعرفاًنا وتقديًرا ِلَمــا بذلوه من جهد وإخالص 
خالل ســنوات عملهم الحافلة باإلنجازات المشــرفة، وقد بدأ 
حفل التكريم بكلمة ألقاهــا الدكتور المدير العام حيث قال 
فيهــا: ازدانت ُعمــان على أيــادي المخلصين من أبنــاء الوطن 
الذين بنوا ُعمان لحظة بلحظٍة وســط الظــروف الصعبة أيام 
الثمانينــات والتســعينات حين كانــت ُعمان فــي مرحلة البناء 
والتطوير، وأضاف: لم يكن لتكتمل البنية األساســية لوالهم، 
فكل الشــكر لهــم ولما أبلوه من باٍلء حســٍن، ولقد اســتفاد 
موظفو الكشــافة والمرشــدات من هذه الخبرة وطوروا في 
نفوســهم حب العطاء والعمل الدؤوب لرفعة بالدنا الحبيبة 
م المديــر العام شــهادات التقدير والهدايا  ُعمــان. بعدها َقدَّ

التذكارية   للمتقاعدين متمنًيا لهم دوام التوفيق والنجاح.

شارك في المسابقة 30 متسابًقا قدموا 50 صورٍة 
ضوئيــٍة ، تأهل منهــا للتصفيات النهائيــة 22 صورة، 
ج بالمركز  حيث جاءت نتائجها علــى النحو التالي:  ُتوِّ
األول المصور الضوئي  يعقوب بن عوض الحضرمي 
وحقق المصور الضوئي عبدالرحمن بن علي البحري 
المركــز الثاني فيما حقق المصــور الضوئي خالد بن 
وليد الشكيلي المركز الثالث فيما حققت المصورة 

الضوئية  طيف بنت حمود األزكية المركز الرابع . 

أدار تحكيــم المســابقة لجنة محايــدة  مكونة 
مــن المصور الضوئي عبدالرحمــن الكندي والمصور 
الضوئي أحمد الشــكيلي والمصور الضوئي موسى 

الرزيقـــــــي، 
وهدفـــــــت 
بقة  لمســـا ا
إلــــى  إبــــراز 
هــــب  ا مـــو
منتســــــبي 

كــــــة  لحــر ا
لــــكشفية  ا

في مجــال التصوير الضوئــي، وتحقيــق المزيد من 
اإلبــداع وإظهار النشــاط الكشــفي واإلرشــادي وما 

يحتويه من مهارات وتقاليد بعدسات المصورين.
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السلطنة تشارك في حفل تدشين مبادرة “لننمو مًعا” للمنظمة 
الكشفية العربية

المديرية العامة للكشافة والمرشدات تشارك في الدراسة الكشفية 
العربية الرقمية للمتفرغين للعمل الكشفي

شــاركت الســلطنة ممثلة في المديرية العامة للكشافة والمرشــدات يوم اإلثنين الموافق 21 سبتمبر 
2020م فــي تدشــين مبادرة  “لننمو مًعا” وإعالن مســابقة التحدي الكبير التي أطلقتها المنظمة الكشــفية 

العربية بمشاركة )1٤( دولة؛ وذلك بحضور عمرو حمدي األمين العام للمنظمة الكشفية العربية. 

شــاركت المديرية العامة للكشافة والمرشدات 
في الدراسة الكشــفية العربية الرقمية للمتفرغين 
للعمل الكشفي بالجمعيات الكشفية العربية التي 
نظمتهــا المنظمة الكشــفية العربية خــالل الفترة 

من 12 إلى 22 أكتوبر 2020م عبر االتصال المرئي. 

 هدفت الدراســة إلى تنمية مهــارات القادة في 
الوطن العربي، واالرتقاء بمســتوى العمل الكشفي 
اإلداري والتنظيمــي بالجمعيات الكشــفية الوطنية 

األعضاء.

مــن  وقائــًدة  )55(قائــًدا  الدراســة  فــي  شــارك 

المتفرغين للعمل الكشــفي، يمثلــون )19 (جمعية 
عربيــة، وتضمنــت الدراســة العديــد من الجلســات 
الكشــفية،  الحركــة  خصائــص  أبرزهــا:  التدريبيــة 
والهيــكل التنظيمي العربــي والعالمي، والتخطيط 
اإلستراتيجي، وخصائص الراشدين وكيفية التعامل 
ودور  بكفــاءة،  الوقــت  وإدارة  وتنظيــم  معهــم، 
المتفــرغ فــي دعــم المتطوعيــن، وعقــد وتنفيــذ 
التأييــد،  وكســب  والتواصــل  واإلعــالم  الشــراكات 
والعمل اإلنساني وتطبيق سياســات برامج الشباب، 
الكشــفية  فــي  والقيــادات  الشــباب،  ومشــاركة 

وتطبيق أداة تقييم الدعم العالمي. 

تضمــن الحفل عرض أهــداف مســابقة التحدي 
الكبيــر التي تهدف إلــى تنمية المهــارات والمعارف 
الحياتيــة للمشــاركين مــن خــالل تطبيــق عناصــر 

الطريقة الكشفية.  
كمــا تــم خــالل حفــل التدشــين عــرض أهــم 
الشراكات التربوية التي وقعتها المنظمة الكشفية 

العربية بهدف دعم الشباب وتطوير إمكانياتهم. 
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حوار مع خليفة بن جميل النعماني    

بــدأ مســيرته فــي الحركــة الكشــفية مــن 

مسقط رأســه والية المصنعة، فقد كانت بداية 

محطتــه الكشــفية بمدرســة اإلمــام الصلــت 

ابــن مالــك بجميــع مراحــل تعليمه المدرســي، 

بعدهــا انتقــل خليفة بن جميــل النعماني أحد 

إلــى  بالســلطنة  الكشــفية  الحركــة  رواد  أبــرز 

معهــد المعلميــن، وعنــد تخرجه مــن المعهد 

تم تعيينه معلًما بمدرســة أبو عبالي الســاحل 

بوالية المصنعة، فقام بتأسيس وحدة كشفية 

وكان قائدها، وبعدها انتقل إلى مدرسة اإلمام 

خنبــش بن محمــد في عــام 1989م كمســاعد 

مديــر، وترقى في ســلم عملــه الوظيفي حتى 

أصبــح مديــر مدرســة ومشــرًفا علــى الوحــدة 

الكشفية الموجودة بها.

إعداد: رملة العجمية

رئيسة قسم اإلعالم والتواصل  الكشفي واإلرشادي

في أي عام انضممت إلى الحركة الكشفية؟

انضممــت للحركــة الكشــفية في عــام 1976م، 

واستمرت مشــاركاتي طيلة فترة عملي بها، وخالل 

فترة تدرجــي الوظيفي وحتى تقاعــدي، كما قمت 

بتأســيس عشــيرة جوالــة نــادي المصنعــة، وكنــت 

القائد فيها، وأشرفت عليها فيما بعد وال زلت أشارك 

القادة والمشرفين في فعالياتهم حتى اآلن.

من 
الذاكرة
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من وجهــة نظرك ما أهمية الحركة الكشــفية 

واإلرشادية في تربية النشء؟

إن للحركــة الكشــفية واإلرشــادية أهمية كبيرة 

فــي تربيــة النــشء فــي شــتى المجــاالت التربويــة 

واالجتماعية والثقافيــة، إلى جانب دورها في تنمية 

المهارات واكتشاف المواهب وصقلها، وبيئة خصبة 

لإلبــداع واالستكشــاف واالعتمــاد على الــذات كما 

ُتَنمي فيهــم حب القيادة والمســؤولية ومواجهة 

المخاطر وتذليل الصعاب.

وحول أهــم األدوار التي تقلدهــا النعماني قال: 

إنه بدأ كشــاًفا ثــم قائًدا كشــفًيا فعضــًوا لتنمية 

المراحــل، مــروًرا بعضو تنمية قيــادات، بعدها أصبح 

التقييــم المحلــي  اللجنــة الكشــفية فــي  رئيًســا 

لمســابقة كأس المغفــور لــه -بــٕاذن اهلل تعالى- 

جاللة الســلطان قابوس بن سعيد بن تيمور  -طيب 

اهلل ثراه-، فرئيًســا لعشــيرة جوالة نــادي المصنعة 

الرياضــي، كمــا انخــرط فــي العديــد مــن األعمــال 

التطوعية حيث ترأس فريق أبو عبالي الساحل، وكان 

عضًوا في مشروع حفر المعاقين، وعضوًا في لجنة 

البلدية ممثل التربية بالوالية، وعضوًا للجنة الثقافية 

بمكتــب الوالي فــي الوالية ، وكان عضــوًا في لجنة 

األوقاف وبيت المال، وعضوًا في اللجنة الصحية.

وعن أهم المخيمات التي شــارك فيها النعماني 

قــال: بأنه شــارك فــي المخيــم الكشــفي العربي 

الســابع عشــر، واللقــاء الرابــع لجوالة العــرب، وفي 

حلقة نقاشية حول ُسبل مواجهة القيادات.

ومــن أهم الــدورات التدريبيــة التي شــارك فيها 

الرائــد الكشــفي جميــل النعماني دورة مســاعدي 

قادة التدريب، ودراســة قــادة الوحدات الكشــفية، 

وأيضا حلقات نقاشــية في سبل مواجهة القيادات 

الكشفية والتحديات المستقبلية بالكويت.

وعن شــعوره أثناء التنصيب قال: شعرت باالعتزاز 

والفخر حيث كانــت لفًتة كريًمة وســامًية من لدن 

المغفور له بٕاذن اهلل تعالى جاللة السلطان قابوس 

ابن ســعيد بن تيمور -طيب اهلل ثــراه-، وكان دافًعا 

معنوًيا وحماًسا منقطع النظير، وأصبحنا نضرب به 

المثل في الحركة.

وعــن مشــاركاته الدوليــة قــال النعمانــي: لقد 

ترأســت الوفد الكشــفي ببعثة الحج العمانية، كما 

ترأست الوفد الكشفي في الندوة الكشفية بدولة 

الكويت.
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مؤشرات مرتفعة في التزام السلطنة بتحقيق أهداف التنمية 
المستدامة بمجال التعليم

َصــَدر عــن املركِز الوطنــيِّ لإلحصــاء واملعلومات العــدَد الثاين 
لعــام 2020م من سلســلة “نحو تحقيق أهداف التنمية املســتدامة 
20٣0م”، بعنوان “التعليم الجيد”، ويعدُّ هذا العدد نســخة محدثة 
للعدد الصادر يف يوليــو 2018م؛ حيث تمَّ تحديث وإضافة مؤرشات 
جديــدة، والتي تســتعرُض واقــَع تحقيق الهدف الرابــع من أهداف 

التنمية املستدامة 20٣0م يف السلطنة.

ويستعرُض هذا العدد من السلسلة الهدف الرابع من بن األهداف 
السبعة عرش للتنمية املستدامة، والتي تهدف إىل التصدي للتحديات 
العاملية العاجلة حتى العام 20٣0م، وينصُّ الهدف الرابع عىل “ضامن 
التعليــم الجيد للجميع واملُْنِصف وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة”؛ 
واملتضمن 10 غايات تُقاس مبؤرشات مختلفة. ويوضح يف الغاية األوىل 
ضمن الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة 20٣0م، واملتعلقة 
بضــامن أن يتمتع جميع البنات والبنن بتعليم ابتدايئ وثانوي مجاين 
ومنصــف وجيد يؤدي لتحقيق نتائــج تعليمية مالمئة وفعالة بحلول 
العام 20٣0م، أنَّ نســبة الطالب يف الصف الرابع الذين يحققون عىل 
األقل الحد األدىن من مســتوى الكفاءة يف القــراءة )بيلز( ارتفع إىل 
68٪ لدى اإلناث و٥0٪ لدى الذكور يف العام 2016م، مقارنة مع ٥٥٪ 
لــدى اإلناث، و٣9٪ لــدى الذكور يف العام 2011م. وارتفع مســتوى 
الكفــاءة يف الرياضيات )تيمز( للصــف الرابع إىل 6٥٪ لإلناث و٥6٪ 
للذكور، ويف الصف الثامن ٥9٪ لإلناث و47٪ للذكور يف العام 201٥م، 
مقارنــة مع ٥1٪ لإلناث و41٪ للذكور يف الصف الرابع، و49٪ لإلناث 

و28٪ للذكور يف الصف الثامن يف العام 2011م.

ل القبول اإلجــاميل يف الصف األخي من الحلقة األوىل  وبلــغ ُمعدَّ
100.6٪، والصــف األخــي من الحلقــة الثانيــة 100.7٪، كام بلغْت 
نســبة غي امللتحقن باملدارس )ممن هم يف الفئة العمرية الرســمية 
لاللتحــاق( 1.٥٪ للصفوف من 1 إىل 4 و٣.7 ٪ للصفوف من )٥ إىل 

10(، و14.7٪ للصفوف من 11 إىل 12.

التنمية 

امل�ستدامة
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جــاءت الســلطنة يف املركــز الثالــث عربيًا يف تقريــر التنمية 
املستدامة للعام 2020م الذي أصدرته “مؤسسة التنمية املستدامة 

التابعة لألمم املتحدة .”

وأشــار التقرير الذي نرشته املؤسسة عىل موقعها اإللكرتوين إىل 
أن الســلطنة حــازت عىل املركز الـ76عامليًا بعــد أن نالت 67 ر69 
رت الســويد الرتتيب الذي يضم 19٣ دولة وتبعتها  نقطة، فيام تصدَّ

الدمنارك ثم فنلندا.

وقد رصد التقريــر أداء جميع الدول األعضاء يف األمم املتحدة 
فيام يتعلق بأهداف التنمية املستدامة الـ17 بقياس املسافة املتبقية 
مــن خالل تحقيــق كل األهداف، وركَّز عىل أهــداف هذه التنمية 
وأثر جائحة كوفيد-19 مسرتشــًدا بالتقدم املُحَرز يف كل هدف من 

أهداف التنمية املستدامة منذ العام 201٥م.

عربًيا: السلطنة الثالث في التنمية المستدامة 2020

وأكد التقرير أن فيوس كوفيد -19 أَثَّر ويُؤَثِّر سلبًا عىل العديد 
من األهداف الخاصة بالتنمية املســتدامة، خاصة ما يتصل بالقضاء 
عــىل الفقر، والجــوع، وضامن الصحــة والرفاهيــة، وتوفي العمل 
الالئق، والنمو االقتصادي، والحد من عدم املســاواة، مشــيًا إىل أن 
بعض املناطق ال تزال فيها اآلثار النهائية للوباء ”غي واضحة” مبِّيًنا 
أن الوباء جلب بعض” اإلغاثة الفورية” يف مجاالت أهداف التنمية 

املستدامة كاالستهالك واإلنتاج املسؤول واإلجراءات املناخية.

وأوىص التقريــر بأهمية تحفيز املركبات الخالية من االنبعاثات 
والنقــل منخفض الكربون، وحذر من الرتاجع عن معايي االنبعاثات 
للســيارات، ودعم رشكات الســيارات دون فرض رشوط للتحويالت 
الخاليــة من االنبعاثات، داعيًــا إىل رضورة ترسيع البحث والتطوير 
يف مجــال الطــيان، وقدم اقرتاحات إلعادة تأهيــل الُعامل؛ كزيادة 
التدريب واالســتثامر يف مجــاالت العلوم والتكنولوجيا والهندســة 

والرياضيات.
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تحرص املديرية العامة للكشــافة واملرشــدات بصورة دامئة عىل 

جذب العديد من أبنائها لالنضامم إىل الحركة الكشفية 

واإلرشادية من خالل تنفيذ الربامج الكشفية واإلرشادية 

املتنوعة التي تهدف لصقل وتدريب املهارات األساسية 

التي ميتلكها الكشــاف، ليكون قادًرا يف املســتقبل عىل 

كســب مهارات حياتية متعددة تســاعدهم  عىل منو 

مواهب اإلبداع لديهم.

وتســتقطب الحركة الكشفية واإلرشــادية العديد 

مــن املواهب املتنوعــة املرثية  التي تزخــر بها جميع 

املديريــات التعليميــة من خالل املشــاركات يف الربامج الكشــفية 

واإلرشادية املختلفة كاملخيامت والورش التدريبية واملعسكرات التي 

تنظمها املديرية العامة للكشافة واملرشدات، وكذلك أقسام الكشافة 

واملرشدات يف جميع املديريات التعليمية.

وأصبــح لدى أبنائنا وبناتنا من الكشــافة واملرشــدات مواهب 

متنوعة يف جميع الوحدات الكشفية.

ويف هــذا الجانب نتعــرف عىل املرشــدة املبدعة 

جامنة بنت أحمد بن حمود الســليامنية من مدرســة 

أم الحكم بنت الزبيللتعليم األسايس بوالية قريات من 

تعليمية مسقط.

 كيف كانت بداياتك مع موهبة الشعر؟

بدأت أحب الشعر منذ الصغر يف وقتها كان عمري 

آنذاك حوايل )4( ســنوات، وكان مثة ما يجذبني للشعررغم صغري، 

وعندمــا كنت يف التمهيــدي كنت أنصت بشــغف وأُعيد اإلنصات 

مــــرات عدة ليك أســتطيع أن أردد بعض من كلــامت القصائُد – 

ولله الحمد واملنة كنت أتدرب عىل طريقة اإللقاء الصحيح للقصائد 

الشــعرية، وكان والداَّي يُســاعدانني خاصة والديت فكانت الداعم 

األول يل يف تنمــية موهبتـي. 

جمانة السليمانية : الكشفية داعم مهم في تنمية 
هواياتي وصقلها

حوار :

 حممد بن خمي�س احل�سني

رئيس قسم العالقات العامة

الحركة الكشفية واإلرشادية عامل مهم 
الكتشاف المواهب، وتلعب أدواًرا عدة في 

المجاالت المختلفة

السليمانية: 
أحرص على 

التنافس 
والتميز فيما 
أقدمه من 

أعمال

مواهب 
ك�سفية 

واإر�سادية
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كام كنت أحب مشــاهدة مقدمي الربامج منها برنامج شــاعر 

املليون وتقليدهم يف اإللقاء الشعري.

 املشاركة يف املحافل واملسابقات: 

املرشــدة جامنة، هل كان للحركة الكشفية واإلرشادية دور يف 

تنميــة موهبتك؟ نعم كان للكشــافة دور كبــي يف صقل مواهبي 

خاصة اإللقاء الشــعري من خالل املشــاركة يف املخيامت الكشفية 

واإلرشــادية الشتوية والصيفية، وكذلك من خالل الورش التدريبية 

النوعيــة التــي تقدمها لنا الوحــدة؛ مام كان لهــا األثر الطيب يف 

صقل موهبتي من خالل مشاركات متعددة سواء يف املدرسة أوأية 

محافل ومناسبات أخرى.

تم استضافتي يف برنامج صباح الخي عرب إذاعة الشباب فكنت 

سعيدة جداً بتلك االستضافة.

قدمت عدة مشــاركات يف مناســبات عدة وطنية واجتامعية 
عىل مســتوى الوالية منها مسابقات إلقاء شعر واإلنشاد، وحصلت 
عىل املركز األول وأنا يف الصف الرابع عىل مستوى مكتب اإلرشاف 

الرتبوي بوالية قريات. 

كام شــاركت مع مستشــفى قريات يف فعاليــة نظافة اليدين 

بإلقاء قصيدة للشــاعرة زكية البطاشــية، وهناك مشاركات أخرى 

متعددة يف الصف الخامس من خالل إلتحاقي باملرشدات، وحصلت 

عىل شــارة اإلبداع، وهنا أحب أن أشــكر القائدة رحمة التمتمية  

واملســاعدة القائدة بدرية الوهيبية عىل دعمهام وتشجيعهام يل، 

وشــاركت أيًضــا يف الجوتا جويت يف العــام 2020م من خالل فقرة 

املواهب.      

 محاوالت لكتابة الشعر: 

لديَّ محاوالت عدة يف مجال كتابة الشعر بجانب اإللقاء كون 

أنني مــن محبي الشــعر، وأمتنى يف املســتقبل القريب أن أكتب 

قصيدة أُعربِّ فيها عن حبي للوطن وللسلطان، وأُعربِّ فيها كذلك عن 

، وحالياً أقرأ مجموعة من القصائد الشــعرية لعدٍد  حبــي لوالدايَّ

من الشعراء، وأتدرب عىل كيفية الكتابة عىل مراحل، وإن شاء الله 

أمتكن من الكتابة ولو الشئ اليسي. 

 هوايات أخرى: 

لــديِّ هويات أخرى باإلضافة إىل اإللقاء واإلنشــاد حيث أميل 

كذلــك لعامل التقانة وأريد أن أمني هذه الهواية، خاصة يف الجانب 

اإللكرتوين الذي له دور بارز يف عاملنا الحايل، فالجميع أصبح يُدرك 

الدور الذي تلعبه التقنية اليوم يف العديد من مجاالت الحياة.

 ما هي أمنياتك املستقبلية ؟

 لــكل منا أمنية يتمنى أن تتحقق يف املســتقبل، ما هي أمنيات 

املرشــدة املجتهــدة جامنة؟ لدي أمــاين كثية أمتنــى أن أحققها يف 

املســتقبل القريب، منهــا  أن أكــون معلمة أو طبيبــة؛ فأمتنى أن 

تتحق إحدى هاتن األمنيتن؛ فمن خاللهام أســتطيع أن أُقدم خدمة 

ملجتمعي ووطني، وتكون يل بصمة ودور هادف يف الحياة العملية.

كذلك من ضمن األماين أن أُمثِّل بلدي عىل املستوى الخارجي يف 

مجال الشعر، وأُلقي قصائد شعرية بأسمي، وأتنافس مع بقية زماليئ 

ألين من النوع الذي يحب التفوق يف معظم أمور الحياة.
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المغامر بير غريلز أول رئيس لسفراء
 الحركة الكشفية في العالم

حمطات 
ك�سفية

أعلنــت المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية بتعييــن 

الســيد بير غريلــز كأول رئيس لســفراء الحركة الكشــفية في 

العالم، حيث يعتبر الســيد بير أشهر شخصية كمغامر عالمي 

في جميع أنحــاء العالم، ومصدر إلهــام، ومضيف تلفزيوني، 

ومؤلف أيًضا، الســيد بير هو مناسب لهذا المنصب الذي يرسل 

القيم الشبابية والخصائص القيادية ألعضاء الكشافة.

ر الســيد بير غريلــز عن هذه الثقة من المنظمة  هذا وقد عبَّ

العالميــة للحركــة الكشــفية قائــاًل: “أشــعر بالفخــر لتولــي 

هــذا الدور الجديــد كرئيس الســفراء في الكشــافة العالمية 

ومواصلــة الترويــج للجهــد والعمــل الكبيــر الــذي تقــوم بــه 

الكشــافة في جميع أنحاء العالم، حيث تعتبر الكشافة قوة 

عالميــة للخير والســالم، وتوحيــد جهود الشــباب ذوي القيم 

اإليجابيــة وروح المغامــرة، نحــن نهــدف إلى إحــداث فرق في 

مجتمعاتنا المحلية والعالمية، ومســاعدة الشباب على تعلم 

مهارات جديدة، وأن يكونوا إيجابين مع مجتمعهم.

 حيــث كانــت بداية انضمام الســيد بيــر للحياة الكشــفية 

منذ الطفولة كشــخصية شبابية، واســتمر كشخص بالغ في 

مرحلة القيادة، وفي عام 2009م أصبح أصغر رئيس كشافة في 

المملكــة المتحدة، حيث قــاده الطريق خالل فتــرة من النمو 

المستمر، من خالل هذا الدور التطوعي.

ن  وكما عزز دور النمو واالســتثمار في الكشــافة الذي ُيمكِّ

المزيــد من الشــباب  ليصبحــوا مواطنين نشــطين، وُيخِلقون 

التغيير اإليجابي فــي مجتمعاتهم المحلية والدولية، وبصفة 

رســمية أصبح اآلن أول رئيس لسفراء الكشافة في العالم، من 

أجــل إطالق حملة الكشــافة التاريخية؛ لنشــر أهــداف التنمية 

المستدامة في مقر األمم المتحدة في نيويورك .

 وتعــد الكشــافة أحــد المســاهمين في تحقيــق أهداف 

التنمية المســتدامة وهو نشــاط غير مسبوق لـــخمسين ) 50 ( 

مليون كشــاف، لجعل أكبر مســاهمة منســقة للشــباب في 

العالم ألهــداف التنمية المســتدامة حتــى اآلن، حيث قّدمت 

الكشــافة أكثر من مليار ســاعة خدمة، نحــو: تنمية المجتمع، 

وجودة التعليم، والمســاواة بين الجنســين، والعمل المناخي، 

وبناء السالم، وأكثر من ذلك.
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تحقيًقــا لرؤية المنظمة العالمية للحركة الكشــفية 2023م في مجال تنميــة العضوية بأن يكون) 100( 
مليون شــاب وشــابة منخرطين في هذه الحركة؛ ليكونوا مواطنين فاعلين في إحــداث التغيير اإليجابي 

في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.

حيــث انطلقت الندوة الكشــفية العالمية حول تحقيق أهــداف الرؤية 2023م فــي مدينة بفورزهايم 
بألمانيا، وذلك بمشــاركة )ثالثين( جمعية كشــفية وطنية حول العالم وخمس جمعيات كشــفية عربية 

يمثلون اإلقليم الكشفي العربي.

وتهــدف هذه النــدوة إلى معرفــة المشــاركين والممثليــن للجمعيات ألولويــات اســتراتيجيه الرؤية، 
والعمل بها في دولهم من خالل تطبيق األهداف على الفتية لتطوير مهاراتهم، ولتمكينهم من القيام 
بــدوٍر فعــاٍل في الحركة الكشــفية وفي مجتمعاتهــم؛ ليكونوا مواطنيــن صالحين، وأيضــًا إيجاد طرق 
تربوية حديثة من خالل برامج مناســبة حســب البيئة للتعلم  والحوكمة بالممارسة؛ لتعزيز قدرات الشباب 

لمواجهة تحديات المستقبل، والعديد من األهداف منها التنوع واالندماج واألثر االجتماعي والحوكمة.

ثالثون جمعية كشفية يلتقون في ألمانيا لتنمية 
رؤية الكشافة العالمية 2023م



88

األب وابنه يشاركان في التصوير باللقاء 
الكشفي الدولي الثامن بالشارقة

األب وابنه جمعتهما هواية “ التصوير “، االبن عشق التصوير 
من إنجازات والده في تغطية المناســبات العالمية والرسمية 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، المصور المحتــرف أحمد 
الريــان أحد أعضــاء اتحاد مصــوري العرب المكتــب التنفيذي 

وعضو جمعية اإلمارات للتصوير الضوئي.

االبن المصور “شادي الريان “ يقول: إنه أََحبَّ مجال التصوير 
منــذ 2011م ليكــون أنموذًجا لوالــده، ويكون له رمــًزا في هذه 
الهوايــة الممتعــة بالنســبة له، يحمل شــادي كاميــرا ماركة 
“كانون 5D111 “، من إنجازاته -رغم صغر سنه البالغ من العمر 
َم من حاكم الشــارقة صاحب الســمو  أحد عشــر عاًما-ُكــرِّ
الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي أثناء مشاركته 
َم من  في تغطية اللقاء الكشــفي الدولي السادس، كما ُكرِّ
جمعية حقوق الطفل، وشــرطة دبي على مدار أربع ســنوات، 
ودائــرة الثقافــة واإلعــالم وعــدد مــن الجوائــز والتكريمــات 

   املراجع:المحلية والعالمية.

431/https://www.kshafa.net/tfr
https://www.kshafa.net/tfr/436  
 https://www.kshafa.net/tfr/235
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إجمالي منتسبي الحركة الكشفية واإلرشادية على 
مستوى السلطنة للعام الدراسي 2019/2018م

اإح�سائيات 

و�أرقام
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                    ال�سديقان

ويف  الصحراء،  يف  يسريان  صديقان  هناك  اكن 
الطريق قام أحدمها برضب اآلخر عىل وجهه، فسكت 
ب، وقام بالكتابة عىل الرمال عبارة  الصديق الذي ُضِ

"صدييق قام برضيب".
وأمكل الصديقان السري فوقع أحدمها عىل األرض، 
الصديق  فقام  البداية،  ب يف  ُضِ الذي  نفسه  وهو 
مبساعدة صديقه عىل الوقوف، فأرسع الصديق وكتب 
عىل احلجر "لقد وقعت وقام صدييق مبساعديت عىل 

الوقوف".
فاستغرب الصديق من أفعال صديقه، وسأله: ملاذا 
عندما صفعتك كتبت عىل الرمال، وملا أنقذتك كتبت 
عىل احلجر؟ قال الصديق لصديقه: عندما ضبتين 
كتبت عىل الرمال ليك تأيت رياح احملبة والتساحم 
عندما  احلجر  عىل  وكتبت  لألذى،  أثر  أي  فمتحو 
أنقذتين حىت يبىق فضلك عيلَّ منقوشًا يف قليب 

وعقيل وليك ال أنىس فضلك.

أقوال اللورد بادن باول

إعداد: رملة العجمية

رئيسة قسم

 اإلعالم الكشفي واإلرشادي

•  تنهتي الصعوبات واملشكالت مبجرد االبتسامة.

• حياة الكشاف جتعله مرًحا مبتمًسا نظًرا ملتعهتا.

• الكشافة ليست حبًثا عن املتعة فقط ؛ولكهنا حبث 

عن املهام الكثرية.

القيادة  مثرة  هو  الناحج  الكشيف  التدريب    •

احلكمية.

• من الهسل أن يعيش الكشاف يف الطقس اجليد، 

لكن الطقس اليسء هو الذي  يكشف الكشاف 

اجليد.

• من أراد عًزا وهناًء عيًشا ورفعًة فليكن كشافًا.

• إذا أردت أن تعرف الكشاف إحبث عن قائده.

•  اجلراد ال قائد له يقوده، ومع ذلك تراه ينتقل من 

ماكن إىل ماكن بهسولة، حفري عليك أنت أهيا 

الكشاف أن تلزتم باملبادئ خاصة وأن لك قائد 

يقودك ال اكجلراد.

• الكشاف يقابل الشدائد بابتسامة.

• َقدِّم خدمة وال تنتظر الشكر.

• وسام واحد نتيجة معل ممتزي خري لك من عرشة 

اشرتيهتا.

• الكشاف صديق امجليع.

استراحة 
الكشاف
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            هل تعلم أن:

• عقار البنسلن لوحظ ألول مرة من ِقبل العامل االسكتلندي ألكسندر 

فليمنغ يف العام 1928م.

• هل تعلم أن عامل الحاسوب لورانس روبرتس هو أول من اخرتع شبكة 

اإلنرتنت.

• هل تعلم أن ليوناردو دافنيش هو من اخرتع املقص.

• هل تعلم أن الرنويجي يوهان فالر هو من اخرتع مشبك الورق.

• هل تعلم أنه تم اخرتاع فتَّاحة العلب بعد أن تم اخرتاع العلب بـ 48 

سنة.

• هل تعلم أنه تم اخرتاع الكريس الكهربايئ من قبل طبيب أسنان.

• هل تعلم أنه تم اخرتاع إشارات املرور قبل السيارات.

• هل تعلم أن الكتابة املسامرية هي أول نظام للكتابة، حيث تعود إىل 

العام ٣200 قبل امليالد، واستخدمت الرموز الطينية يف حساب وتسجيل 

البضائع. 

• هل تعلم أن األبجدية األوىل، وتُسمى األبجدية الكنعانية، نشأت يف 

الرشق األدىن القديم، وتحديًدا يف لبنان يف العام 1٥00 قبل امليالد. 

• هل تعلم أن أول من كتب رواية يف العامل هي امرأة يابانية معروفة باسم 

موراساكس شيكيبو، وتحمل الرواية اسم جينجي. 

• هل تعلم أن قمة جبل شمبورازو يف اإلكوادور هي أبعد نقطة عن مركز 

األرض.

• هل تعلم أن أندونيسيا هي موطن ألكرب عدد من املُسلمن يف العامل، إذ 

إن 87٪ من سكانها يعتنقون الدين اإلسالمي.

• هل تعلم أن أكرب ُمصّدر لألرز يف العامل هي تايالند، ثُم تأيت الهند يف 

املرتبة الثانية.

باالتن،  وهي:  تالل،  سبعة  عىل  بُنيت  روما  مدينة  أن  تعلم  هل   •

والكابيتولن، وكويرينال، وفيمينال، وإسكيلن، وكايليان، وأفنتن.
م؟

عل
ل ت

ه

ــات بشــرط أن ال يحمــل  ــع املربع ــي جمي ــن ١-٩ ف ــام م ــم بوضــع األرق ق
كل مربــع عــددًا مكــررًا وال يحمــل كل عمــود أكثــر مــن ٩ أرقــام

سودوكو

األغــــــــــاز

احللول

1( ما هو أكرب طائر يف العامل ؟ 

2( ما هو اليشء الذي يكون يف القرن مرة، 

ويف الدقيقة مرتن، وال يوجد يف الساعة؟

٣( ما هي الشجرة التي ليس لها ظل وال مثار؟

4( سار عدد من األوالد يف صف، فكانوا أربعة 

أمام ولد وأربعة خلف ولد وولد يف 

الوسط فكم كان عدد األوالد؟

٥( يسي بال رجلن، وال يدخل إال باألذنن، فام 

هو؟

6( ما هو اليشء الذي يكون أخرض يف األرض، 

وأسود يف السوق، وأحمر يف البيت؟ 

7( ما هو اليشء الذي يكتب وال يقرأ؟ 

8( ما هو البيت الذي ليس فيه أبواب وال 

نوافذ؟

9( ما هو اليشء الذي له أربع أرجل وال 

يستطيع امليش؟

10( ما هو اليشء الذي ينبض بال قلب؟

ج1. النعامة.  ج2. حرف القاف.

ج٣. شجرة العائلة.  ج4. تسعة )9( أوالٍد.

ج٥. الصوت.  ج6. الشاي.

ج7. القلم.  ج8. بيت الشعر.

ج9. الكريس. ج10. الساعة.
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يوميات شبل وزهرة
        كتابة السيناريو : زينة بنت صالح الشيبانية         رسوم: فتحية بنت صالح المخينية
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