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مقدمة 

ــة دون  ــرة، بظهــور خطــر داهــم يهــدد البرشي ــة نقطــة تحــول كب شــهد العــامل خــال األشــهر املاضي

متييــز بــن الــدول واألفــراد، فالــكل مهــدد بنفــس الخطــر، أال وهــو جائحــة كورونــا، وهــذا الخطــر رمبــا 

يعــد هــو األكــر واألخطــر يف هــذا الزمــن، إلنــه يهــدد حيــاة اإلنســان، وكل مكونــات البقــاء.

بالرغــم مــن هــذا - ويف خضــم أزمــة جائحــة كورونــا التــي تعصــف بالعــامل برمتــه يف الوقــت الراهــن 

- فإنــه يحســب لهــا  أنهــا ســاهمت يف إظهــار الصــورة الحقيقيــة للحركــة الكشــفية،  ومــدي اســتعداد 

املنظــات الكشــفية وقدرتهــا عــي التنظيــم  واالســتنفار الرسيــع،  ملتطوعــى الحركــة الكشــفية، لخدمــة 

املجتمــع والدولــة، إذ قامــت الجمعيــات الكشــفية العربيــة بحشــد جهودهــا بالتنســيق مــع الجهــات 

ــام  ــة، أوالقي ــة املجتمعي ــال التوعي ــن خ ــواء م ــا، س ــة كورون ــر جائح ــة خط ــا، ملجابه ــمية بدوله الرس

بحمــات تطهــر وتعقيــم، أوتقديــم الدعــم للمحتاجــن، أو رعايــة ومســاعدة  الضعفــاء واملســنن. 

لقــد شــهدنا ونشــهد جهــودا بطوليــة بذلتهــا وقدمتهــا الحركــة الكشــفية العربيــة مــن خــال  قادتهــا: 

ذكــورا وإناثــا، خــال هــذه الفــرة  العصيبــة، مــا يجعلنــا جميعــا فخوريــن بالحركــة الكشــفية، ودورهــا 

الرائــد  والرائــع تجــاه اآلخريــن، وهو ما يعتر تأكيـــداً علـــى مـــا تضمنتـــه أهـــداف ومبـــادٔي وطريقـــة 

الحركـة الكشـفية.

ــم  ــة – اإلقلي ــة الكشــفية العربي ــة، واملنظم ــات الكشــفية العربي ــود الجمعي ــه أن جه ــا الشــك في وم

الكشــفي العــريب -خــال األعــوام الســابقة،  يف تأهيــل القــادة واملتطوعن مـــن الجمعيــــات الكشــــفية 

العربيــــة،  ملواجهــــة حاالت  الطوارئ واألزمــــات والكــــوارث، كان لـــها األثـــر األكبـــر يف إظهار أعضاء 

وقـــادة الحركـــة الكشـــفية العربيـــة يف هــذه املعضلـــة، بهــذه الصـــورة املؤثــرة مبســـاهاتهم بفعاليـــة 

وكفـــاءة متميـــزة، للحد مـــن تفاقـــم الجائحة يف مجتمعاتهم، مؤكـــدة لهـــذه املجتمعـــات أن الحركـــة 

الكشـــفية ســـتبقى الحركـة الشـبابية األوىل، وإحـدى أهـم املٔوسسـات التطوعيـة التـي تهتـم باملشـاركة 

املجتمعيـة.

إن مـــا تضمنـــه هـــذا التقريـــر مـن جهـود مـا هـى اإل مجـرد ملحـات مـــن عمـل كبر وشـاق، سـيخلده 

تاريـــخ الحركـــة الكشـفية عـىل مسـتوى العـــامل، وال سيا الكشـافة العربيـة.

 إزاء هـــذه الجهـــود الكبرة والفعالـــة، التـــى قدمتهـــا الجمعيـات الكشـفية العربيـــة، ال يسـعنى اإل أن 

أًقـــدم لهـــا شـــكري وتقديـــري، عـــىل مســـاهمتها ومشـــاركتها ىف هذا العمل الضخم الرائع، الذى كان 

مبثابــة طاقــة نــور وأمــل للنــاس، للتغلــب عــىل تبعــات هــذا الوبــاء.

عمرو حمدى 

ي ي العر�ب
ف العام - مدير اإلقليم الكش�ف األم�ي

٢
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جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف تحقيق
 أهداف التنمية المستدامة خالل مجابهة وباء 

وس كورونا )كوفيد-19(   ف�ي

 ،)SDGs( املســتدامة  التنميــة  أهــداف   ٢٠15 عــام  املتحــدة  األمــم  يف  األعضــاء  الــدول  جميــع  اعتمــدت 

إنهــاء  عــىل  للعمــل  عامليــة  دعــوة  باعتبارهــا  العامليــة،  اإلمنائيــة  األهــداف  باســم  أيًضــا  تُعــرف  والتــي 

.٢٠3٠ عــام  بحلــول  واالزدهــار  بالســام  النــاس  جميــع  متتــع  وضــان  الكوكــب  وحايــة   الفقــر 

أهــداف التنميــة املســتدامة الســبعة عــرش متكاملــة - أي أنهــا تــدرك أن العمــل يف مجــال مــا ســيؤثر عــىل النتائــج 

خــال  مــن  والبيئيــة،  واالقتصاديــة  االجتاعيــة  االســتدامة  بــن  تــوازن  أن  يجــب  التنميــة  وأن  أخــرى،  مجــاالت  يف 

بعــد.  الخلــف  يف  الذيــن  ألولئــك  التقــدم  بترسيــع  البلــدان  التزمــت  الخلــف،  يف  شــخص  أي  تــرك  بعــدم   التعهــد 

الجميــع بحاجــة للوصــول إىل هــذه األهــداف الطموحــة، إن اإلبــداع واملعرفــة والتكنولوجيــا واملــوارد املاليــة مــن كل املجتمــع 

أمــر رضوري لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة يف كل ســياق.
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ً
 نتطوع .... معا

ً
معا
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جمعية الكشافة والمرشدات 
األردنية 

ف الســلط عــام 1924م، و�ف عــام  1955م، وافــق مجلــس الــوزراء عــى  ي  مدرســة تجهــ�ي
تشــكلت أول فرقــة كشــفية �ف

ي 
ي المؤتمــر الكشــ�ف

اف العالــ�ي بالجمعيــة �ف ف بهــا رســمًيا،  وتــم االعــ�ت ، واعــ�ت ي
تأســيس جمعيــة الكشــاف األرد�ف

ي 
اف بهــا عالميــا عــام 1963م، و�ف ي األردن عــام 1938، وتــم االعــ�ت

العالــ�ي عــام1955م، وبــدأت حركــة المرشــدات �ف
عــام 1987م، صــدر قانــون رعايــة الشــباب وتشــكلت جمعيــة الكشــافة والمرشــدات األردنيــة.

تاريــــخ نشأة الجمعية: 
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ي 
انطالقــا مــن دور جمعيــة الكشــافة والمرشــدات األردنيــة  �ف

تزويدهــم   خــالل  مــن  المحــ�ي  والمجتمــع  أعضائهــا  توعيــة 
تيســري  وكذلــك  الالزمــة،  والثقافــة  والمهــارات  بالمعــارف 
ي 

�ف العالــم،  ي 
�ف أقرانهــم  ف  وبــ�ي بينهــم  ات  الخــرب تبــادل  ســبل 

مجــال التوعيــة والتثقيــف الصــ�ي  بــادرت  الجمعيــة منــذ 
وس كورونــا( بإقامــة سلســلة مــن الحمــالت  بدايــة أزمــة )فــري
األعمــار،  لمختلــف  والمجتمعيــة  ونيــة  اإللكرت والفعاليــات 
المحافظــة  بأهميــة  التوعيــة  عــ�  رئيــ�ي  بشــكل  تركــزت 
إضافــة  عــادات صحيــة جديــدة،  واكتســاب  الصحــة،  عــ� 
ف  لتنفيــذ برامــج تدريــب وتأهيــل للقــادة والقائــدات والكشــاف�ي
العمــل  ي 

�ف للمســاهمة   
ً
أيضــا نشــاطها  وامتــد  والمرشــدات، 

ي مبــادرات تنظيــم 
، مــن خــالل تطــوع أعضائهــا  �ف ي

الميــدا�ف
والصحيــة  يــة  الخري المســاعدات  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ العبــادة،  دور 
وحمــالت التعقيــم وحمــالت التوعيــة،  بالتعــاون والتنســيق 
ي إبــراز دور 

مــع الجهــات المختصــة، ممــا كان لــه أكــرب األثــر �ف
المجتمــع. خدمــة  ي 

�ف واإلرشــادية  الكشــفية  الحركــة 
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جمعية الكشافة والمرشدات األردنية 

ف  األنشطة  المجاالت والتدخل عدد المتطوع�ي

ليـــــة  ف األنشطة والمخيمــــــات المرف

عن بعد
800

مخيمــات  ليا)إقامــة  ف مرف مخيمــا   80 عــن  يقــل  ال  مــا  تنظيــم 

وس كورونــا، وكيفيــة الوقايــة منــه بمشــاركة  ليــة للتوعيــة بفــري ف مرف

المجموعات الكشفية واإلرشادية المختلفة(، بلغ عدد ساعات 
ســاعة.   )360( التطــوع 

800االنشطة  التفاعليـــــــة عن بعد 

تنفيــذ مــا ال يقــل عــن 2400 مســابقة تفاعليــة أوناليــن ) إعــداد 

نت، قام خاللها  المشاركون بتقديم  مسابقات متنوعة عرب االنرت

وس كورونــا وكيفيــة الوقايــة منــه(  رســائل توعيــة حــول مخاطــر فــري

وبلــغ عــدد ســاعات التطــوع 4800 ســاعة 

المنشورات ع� المنصات 

االجتماعية
500

نــرش أكــرث مــن 7000 منشــور )الجمعيــة، القطاعــات( )تصميــم 

ها عرب مواقع التواصل االجتماعي  ات توعية ونرش ات وبوسرت نرش
وس كورونــا »كوفيــد-19«. لتوعيــة المجتمــع  بخطــورة  فــري

حمالت تعقيم للمساجد 

والكنائس ومقرات المجموعات 

الكشفية واإلرشادية

500

تعقيم 350 مقرا ومســجدا وكنيســة وجمعية بمشــاركة )7000( 

 )15000( التطــوع  ســاعات  عــدد  بلــغ  وقــد  ومرشــدة،  كشــاف 
ســاعة .

ي توزيــــع  المساعدات 
المساهمة �ف

اإلنسانية  )طرود الخري ، توزيــــع 

ف ( الخرب

350

كافــة  ي 
�ف ة   الفقــري لــأرس  معونــة   10000 مــن  أكــرث  ــع   ـ ـ ـ توزيـ

ي 12محافظة،42لــواء(، بإجمــاىل 
محافظــات وألويــة المملكــة )�ف

. )1050(ســاعة  تطــوع  ســاعات  عــدد 

ي توزيــــع  المساعدات 
المساهمة �ف

الصحية واألدوية  
300

ــع األدويــة والمســتلزمات  ـ ـ ـ ي توزيـ
مســاهمة القيــادات الكشــفية �ف

لــواء  ي 42 
لعــدد )2000( مريــض )�ف ة الحجــر  فــرت أثنــاء  الطبيــة 

التطــوع )900( ســاعة . ومحافظــة ( وبلــغ عــدد ســاعات 

ملحقات المادة اإلعالمية )المطبوعات، الصور، الفيديو(  
bit.ly/JoScoutcampaign :عى الرابط
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جمعية الكشافة والمرشدات األردنية 

بلغ إجماىل عدد األنشطة.
2.914نشاطا.

. ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي
3.250متطوعا. 

بلغ إجماىلي عدد ساعات التطوع.
22.110 ساعة تطوع. 

بلغ اجماىل عدد المستفيدين . 
137.000مستفيد.

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

كاء والجهات المتعاونة:   ال�ش
ي إلدارة األزمات.	 

المركز الوط�ف
بية والتعليم. 	  وزارة ال�ت
وزارة الشباب. 	 
وزارة األوقاف .	 
وزارة الصحة .	 
القوات المسلحة األردنية .	 
وزارة الداخلية .	 
ية الهاشمية. 	  الهيئة الخ�ي
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جمعية كشافة اإلمارات 

نشــأت الحركــة الكشــفية بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 1954م ، وتــم إشــهار المجلــس األعــى لكشــافة 

عــى  الجمعيــة  والرياضــة، حصلــت  الشــباب  وزارة  مــن  بقــرار  ســنة 1972م،  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة 
اف العالــ�ي عــام 1977م.  ي عــام 1972م، واالعــ�ت اف العــر�ب االعــ�ت

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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عدد المجاالت والتدخالت :	 
14 نشاطا  

األنشــطة واإلجــراءات الوقائيـــة للحــد مــن انتشــار 
»كوفيــد-19«: وس كورونــا  فــري

ــخ . 1 ـ ـ ـ إصــدار قــرار إداري رقــم )1( لســنة 2020 م بتاريـ
ي 

15 مارس 2020 ، بإيقاف جميع األنشطة الكشفية �ف
الجمعيــة والمفوضيــات الكشــفية التابعــة لهـــا، وكذلــك 
تيــب لتنفيــذ  إيقــاف اجتماعــات اللجــان الكشــفية، والرت

عــدد مــن األنشــطة الكشــفية البديلــة عــن بعــد.

بالجمعيــة، . 2 والكــوارث  األزمــات  فريــق  تفعيــل 
وس كورونــا  ووضــع خطــط وقائيــة للحــد مــن انتشــار فــري

»كوفيــد-19«.

قبــل . 3 مــن  الصــادرة  الوقائيــة  اإلجــراءات  تعميــم كافــة 
ي العالــىي 

منظمــة الصحــة العالميــة عــرب المكتــب الكشــ�ف
ي كافة المفوضيات 

، وتنفيذهـا �ف ي ي العر�ب
واإلقليم الكش�ف

الكشفية.

الكشــفية . 4 االجتماعــات  جميــع  بعقــد  التوجيــه 
بعــد. عــن  الكشــفية  الفــرق  قيــادات  واجتماعــات 

قبــل . 5 مــن  وطــن((  يــا  مــون  ف ))ملرت مبــادرة  تنفيــذ 
ام  ف االلــرت ورة  بــرف للتوعيــة  الكشــفية،-  الحركــة  أعضــاء 
وس كورونــا،  باإلجــراءات الوقائيــة للحــد مــن انتشــار فــري

. االجتمــاعي التواصــل  مواقــع  عــىي  هــا  ون�ش

الصحــة . 	 وزارة  مــع  بالتعــاون  توعيــة  ات  بوســرت عمــل 
وس كورونــا. لطــرق الوقايــة مــن انتشــار فــري

ورة . 7 بــرف للتوعيــة  البيــت(  ي 
�ف )أبــ�ت  حملــة  إطــالق 

وس كورونــا. ي المنــازل للحــد مــن انتشــار فــري
البقــاء �ف
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عــىي . 	 للحفــاظ  الكشــفية  المفوضيــات  تعقيــم 
الجميــع. ســالمة 

عــن . 9 والقــادة  ف  للكشــاف�ي تدريبيــة  ورش  عقــد 
كورونــا. وس  فــري بمخاطــر  للتوعيــة  بعــد 

االســتثنائية . 10 النســخة  ي 
�ف الفاعلــة  المشــاركة 

نــت 3-5 أبريــل  ي العالــىي عــى االنرت
للمخيــم الكشــ�ف

.2020

مــع . 11 للتطــوع  الوطنيــة  الحملــة  ي 
�ف المشــاركة 

وزارة تنميــة المجتمــع والمنصــة الوطنيــة للتطــوع مــن 
ف  لتوزيعهــم  خــالل موافاتهــم بكشــوفات المتطوعــ�ي
جهودهــم   تحتــاج  الــىت  األماكــن  �ف  الحاجــة  حســب 

وس كورونــا. لفــري للتصــدي 

والتعقيــم . 12 الحمايــة  وأدوات  الكمامــات  ــع  ـ ـ ـ توزيـ
عــى العمــال بالتنســيق مــع الجهــات المعنيــة.

13 . 10 حملــة  ي 
�ف ف  المتطوعــ�ي القــادة  مشــاركة 

للعمــال  الطعــام  وجبــات  ــع  ـ ـ ـ لتوزيـ وجبــة  ف   ماليــ�ي
ريــن مــن تداعيــات جائحــة  وفئــات المجتمــع المترف

»كوفيــد-19«. كورونــا 

اإلنســانية( . 14 زايــد   ( الرمضانيــة  األمســية  تنفيــذ 
ســيخ مفهــوم التباعــد االجتمــاعي للحــد  عــن بعــد، لرت

وس كورونــا المســتجد . مــن انتشــار فــري

جمعية كشافة اإلمارات
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. ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي
 100 متطوع.

بلغ إجماىلي عدد ساعات التطوع.
000.	1 ساعة تطوع. 

استفاد من حمالت التطوع.
رين من   عدد كبري من العمال وفئات المجتمع المترف

تداعيات جائحة كورونا »كوفيد-19«

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية كشافة اإلمارات
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جمعية كشافة البحرين 

ي لتشــكيل جمعيــة كشــافة  ي مملكــة البحريــن عــام 1927م، ثــم صــدر المرســوم األمــ�ي
بــدأت الحركــة الكشــفية �ف

، وحصلــت عــى كامــل  ي ي العــر�ب
ي المكتــب الكشــ�ف

ي عــام 1970م،  أصبحــت عضــوا �ف
البحريــن عــام 1968م، و�ف

ي المكتــب العالــ�ي عــام 1971م.
عضويتهــا �ف

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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بيــة 	  الرت وزارة  ي 
لموظــ�ف توعيــة  حمــالت    4 تنظيــم 

وس كورونــا )كوفيــد-19(. والتعليــم، للحــد مــن انتشــار فــري

وزارة 	  ي 
ومبــا�ف إدارات  لتعقيــم  حمــالت   4 تنظيــم 

والتعليــم. بيــة  الرت

انتشــار 	  مــن  للحــد  وتعليمــات  إرشــادات  تقديــم 
ف  الكشــاف�ي قبــل  مــن  )كوفيــد-19(،  كورونــا  وس  فــري
يــة عــن طريــق مقاطــع  ف والقــادة باللغــة العربيــة واالنجلري

. االجتمــاعي التواصــل  منصــات  عــرب  هــا  ون�ش مرئيــة 

انتشــار 	  مــن  للحــد  وتعليمــات  إرشــادات  تقديــم 
مــن  اإلشــارة  بلغــة  )كوفيــد-19(  كورونــا  وس  فــري
التواصــل  منصــات  عــرب  هــا  ،ون�ش مرئيــة  مقاطــع  خــالل 

. االجتمــاعي

تدريبيــة 	  تعليميــة  لــدروس  مصــورة  أفــالم  إنتــاج 
قنــاة كشــافة  عــرب  ورفعهــا  بعــد(،  عــن  )التعلــم  كشــفية 

اليوتيــوب. عــى  البحريــن 

انتشــار 	  مــن  للحــد  وتوعيــة  إرشــادية  ات  نــ�ش تصميــم 
منصــات  عــرب  هــا  ون�ش )كوفيــد-19(،  كورونــا  وس  فــري

. االجتمــاعي التواصــل 

ي 	 
�ف والقــادة  ف  الكشــاف�ي مــن   200 مــن  أكــرث  تســجيل 

المنصــة الوطنيــة للتطــوع.

ينظمهــا 	  ي  الــىت الوطنيــة  الحملــة  ي 
�ف المشــاركة 

ف ألجــل  )متكاتفــ�ي تحــت شــعار  للمــرأة  األعــى  المجلــس 
البحرينيــة. واألرس  المــرأة  لدعــم  البحريــن(،  ســالمة 

)عــن 	  اضيــة  االفرت البحريــن  اجتماعــات كشــافة  عقــد 
.Microsoft Teams بعد( باستخدام تطبيق

وس . 1 فــري مــع  للتعامــل  المســتجدات  آخــر  بحــث 
الكشــفية  المبــادرات  ووضــع  )كوفيــد-19(،  كورونــا 

الجائحــة. هــذه  انتشــار  مــن  للحــد 

بالــدروس . 2 المتعلقــة  األمــور  بعــض  مناقشــة 
ي سوف يتم توجيهها  اضية الرقمية الىت الكشفية االفرت

العاجــل. القريــب  ي 
�ف الكشــفية   الحركــة  ألعضــاء 

ي . 3
ة القادمــة �ف آليــة عمــل لوضــع خطــط خــالل الفــرت

ضــوء الوضــع الراهــن.
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جمعية كشافة البحرين

ي األنشطة: 
ف الذين شاركوا �ف بلغ إجماىلي عدد المتطوع�ي

200 قائد وقائدة 

ي قاموا بها:
بلغ إجماىلي عدد ساعات التطوع ال�ت

250 ساعة 

بلغ إجماىلي عدد المستفيدين من األنشطة:  

4500 شخص  

كاء والجهات المتعاونة: ال�ش

المنصة الوطنية للتطوع.  •

المجلس األعى للمرأة.  •

بية والتعليم. وزارة ال�ت  •

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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جمعية كشافة البحرين
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جمعية الكشافة التونسية  

يعــود تأســيس الجمعيــة الكشــفية التونســية إىل ســنة 1916م، وتكــررت هــذه المحاولــة بعــد الحــرب العالميــة األوىل، إىل أن 

ي 1936م و1938م عــّدة جمعيــات كشــفّية 
ف ســن�ت ؛ أيضــا ظهــر بــ�ي ــاف المســلم التونــ�ي

ّ
ظهــرت ســنة 1933م، جمعيــة الكش

هــا، وا ســتمرت هــذه  التعدديــة  اء وغ�ي ي ،وكشــاف تونــس وكشــافة الخــرصف
ي والهــالل الكشــ�ف

تونســية، منهــا النجــم الكشــ�ف

ــع جمعيــات، هي الكشــافة  ـ ي عــام 1956م انعقــد مؤتمــر ضــّم ممثــىي أربـ
الكشــفية إىل أن حصلــت البــالد عــى اســتقاللها، و�ف

ي 
اإلســالمية التونســية وكشــاف تونــس واالتحــاد الكشــ�ف اإلســالمي وكشــاف الرجــاء، وقــّرر المؤتمــرون توحيــد جهودهــم �ف

ي أصبحــت عضــوا بالمنظمــة الكشــفية العربيــة عــام 1956م، وعضــوا 
صلــب جمعيــة واحــدة ُســّميت الكشــافة التونســية، الــ�ت

بالمنظمــة الكشــفية العالميــة عــام 1957م.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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وس كورونــا، أعلنــت  ي فــري
منــذ إطــالق الجهــود لمكافحــة تفــ�ش

هــذه  إلنجــاح  الكامــل  انخراطهــا  عــن  التونســية  الكشــافة 
يــة و اللوجســتية تحــت  الجهــود، واضعــة كل إمكانياتهــا الب�ش

تــرف الدولــة التونســية، وبــادرت عــى الفــور :

األزمــات 	  إلدارة  وطنيــة  مجموعــة  بتشــكيل 
الــوزارات  مــع  بالتنســيق  التطــوع   إجــراءات   وتســهيل 
الوطنيــة والدوليــة، و تضــم هــذه  المعنيــة والمنظمــات 
ي  المجموعــة الوطنيــة  24 فرقــة تغــى كل المناطــق الــىت
بدورهــا تتــوزع عــى 450 خليــة محليــة، حيــث تــم تحديــد 

لــكل خليــة.  المهــام  

والجوالــة 	  القــادة  انتشــار  خارطــة  تحديــد 
للجمعيــة:  اللوجســتية  القــدرات  وحــر  والدليــالت، 

ومحليــا.  وجهويــا  وطنيــا 

عــى 	  تقــوم  للتدخــل،  وطنيــة  خطــة  إعــداد 
بالبــالد. الصــ�ي  الوضــع  خطــورة  أساســها  ســيناريوهات 

مــع 	  تنســيقية  اجتماعــات  بمجموعــة  القيــام 
التونســية   الكشــافة  كاء  ورسش العالقــة،  ذات  الــوزارات 
ي  توحيــدا  للجهــود وعــرض خطــة الكشــافة التونســية الــىت

. مجــاالت  عــدة  ي 
�ف اعتمادهــا كمرجــع  تــم 
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مجاالت التدخل والنشاط :
حفــظ 	  قواعــد  إتبــاع  ورة  �ف عــى  والتأكيــد  التوعيــة 

كالتباعــد  ازيــة،  االحرت باإلجــراءات  ام  ف وااللــرت الصحــة 
المطهــر  واســتعمال  اليديــن  غســل  ورة  االجتمــاعي و�ف
اليــدوي، وإجــراءات تعقيــم المنــازل، حيــث تــم تخصيــص 

ف للقيــام بهــذه الحمــالت. فــرق مــن المتطوعــ�ي
األســواق 	  ي 

�ف التســوق  أثنــاء  ف  المواطنــ�ي تنظيــم 
وذلــك  العموميــة،  المرافــق  وأمــام  والمحــالت  التجاريــة 
وتعقيــم  األمــان،  بمســافة  ام  ف االلــرت ضمــان  خــالل  مــن 
األيــادي وتجنــب االزدحــام  داخــل المحــالت والمرافــق 
ف عــى كيفيــة  العموميــة، وقــد تــم تدريــب فــرق المتطوعــ�ي
وإرشــادهم. توجيههــم  وطــرق  ف  المواطنــ�ي مــع  التعامــل 

للمؤسســات 	  والتطهــري  التعقيــم  بعمليــات  القيــام 
المطهــرة،  المــواد  باســتخدام  وذلــك  والشــوارع،  العامــة 
قبــل  مــن  عليهــا  دد  الــرت يتــم  ي  الــىت األماكــن  ي 

�ف خاصــة 
بتدريــب  الحكوميــة  المصالــح  قامــت  وقــد   ، ف المواطنــ�ي

المهــام. بهــذه  القيــام  عــى  ف  المتطوعــ�ي فــرق 
بالحجــر 	  ام  ف االلــرت ورة  �ف عــى  والتأكيــد  التوعيــة 

الص�ي الشامل عند إعالنه من قبل وزارة الصحة كحل 
نجحــت  وقــد  وس كورونــا،  فــري ي 

تفــ�ش لمقاومــة  أوحــد 
ي  الكشــافة التونســية مــن خــالل الحمــالت اإلعالميــة الــىت
ف وتدريبهــم  قامــت بهــا وتخصيــص فــرق مــن المتطوعــ�ي
عــى  بالمحافظــة  االهتمــام  مــع  المهمــة  بهــذه  للقيــام 

ســالمتهم.
وأصحــاب 	  الســن  لكبــار  اليوميــة  المســتلزمات  اء  رسش

الذيــن  الخاصــة  االحتياجــات  وذوي  المزمنــة  األمــراض 
الكشــافة  خصصــت  حيــث  الخــروج،  عــى  يقــدرون  ال 
ي كامــل الخاليــا المحليــة 

ف �ف التونســية فرقــا مــن المتطوعــ�ي
ي المكالمــات 

لقضــاء شــئون هــذه الفئــات مــن خــالل تلــ�ت
عــرب قاعــة عمليــات مخصصــة لهــذا الغــرض، حيــث يتــم 
تسجيل المعطيات الالزمة وتجميع الطلبات، ثم يكلف 

ي الخدمــة . ائهــا وإيصالهــا لطالــىب ف ب�ش أحــد المتطوعــ�ي
مــع 	  بالتعــاون  عــات  والترب المســاعدات  جمــع 

كاء الكشــافة التونســية داخــل المحــالت  ف ورسش المواطنــ�ي
المســتحقة،  الفئــات  عــى  وتوزيعهــا  هــا،  وغري التجاريــة 
الشــئون  ومصالــح  المعنيــة  الــوزارات  مــع  بالتنســيق 
تــم إصــدار تعليمــات تنظــم عمليــات  االجتماعيــة، وقــد 
توزيعهــا  وكيفيــة  الماليــة،  وخاصــة  المســاعدات  جمــع 
الــذى  الصــ�ي  الحجــر  مراكــز  داخــل  ف  المســتحق�ي عــى 
خــارج  مــن  ف  القادمــ�ي ف  التونســي�ي إليــواء  الدولــة  وضعتــه 
ف  تبــ�ي لمــن  ف  مخالطــ�ي كانــوا  الذيــن  أو  الوطــن،  أرض 
وس، وقــد قامــت مصالــح وزارة الصحــة  إصابتهــم بالفــري
داخــل  التعامــل  عــى كيفيــة  ف  المتطوعــ�ي فــرق  بتدريــب 

هــذه المراكــز، وكيفيــة اتخــاذ إجــراءات الســالمة والوقايــة، 
ولهــذا تــم إعــداد دليــل إجــراءات لتتقيــد بــه كافــة األطــراف 

 . الصــ�ي الحجــر  مراكــز  ي كل 
�ف المتداخلــة 

لتســلم 	  يــد،  الرب مراكــز  أمــام  ف  المواطنــ�ي تنظيــم 
 ، ف للمحتاجــ�ي الدولــة  قدمتهــا  ي  الــىت الماليــة  المســاعدات 
عمــل  الــذي  التونــ�ي  يــد  الرب مــع  بالتنســيق  ذلــك  وكان 
 ، ف ف عــى كيفيــة توجيــه المواطنــ�ي عــى تدريــب المتطوعــ�ي
 ، والتحقق من الوثائق المطلوبة وكيفية تنظيم الطوابري
ي تــم توزيعــه عــى كافــة هيــاكل 

وقــد تــم إعــداد دليــل إجــرا�ئ
بــه.  الكشــافة التونســية لإلقتــداء 

للــدم 	  ي  اتي�ب اإلســرت المخــزون  لتعظيــم  بالــدم  ع  التــرب
قامــت  المخــزون، حيــث  نفــاد  قــرب  عــن  اإلعــالن  بعــد 
ي لنقــل  الكشــافة التونســية بالتنســيق مــع المركــز الوطــىف
ع بالــدم، وقــد  ف صفــوف أعضائهــا، للتــرب الــدم بحملــة بــ�ي
ف  المواطنــ�ي لــدى  ة  اســتجابة كبــري الحملــة  هــذه  القــت 

ة. ع بالــدم بأعــداد كبــري فتوافــدوا  عــى مراكــز التــرب
يــة 	  الب�ش والمــوارد  بالمعــدات  المستشــفيات  دعــم 

لمســاعدة األطبــاء والتمريــض عــى القيــام بمهامهــم عــى 
أمــام   ف  أكمــل وجــه، وذلــك مــن خــالل توجيــه المواطنــ�ي
هــا . بوابــات المستشــفيات والقيــام بالمهــام اإلداريــة وغري

العمــومي 	  النقــل  محطــات  داخــل  ف  المواطنــ�ي تنظيــم 
بالتعــاون مــع وزارة النقــل، وذلــك مــن خــالل تقليــل عــدد 
و، وتوزيــــــع الكمامــات الواقيــة  ي الحافــالت والمــرت

الــركاب �ف
ســبل  إلتخــاذ  وإرشــادهم  وتوجيههــم  المســافرين  عــى 

الوقايــة والحمايــة. 
وتوزيعهــا 	  االســتعماالت  متعــددة  الكمامــات  صناعــة 

النظافــة  ومهنــدسي  األمــن  ورجــال  ف  المتطوعــ�ي عــى 
هــم ممــن يتعاملــون مــع األزمــة. وغري

الرياضــة 	  قاعــات  و  الكشــفية  المقــار  بعــض  تحويــل 
ي 

�ف طــوارئ،  مستشــفيات  لتكــون  وتهيئتهــا  المغطــاة 
وس  حــال انتشــار العــدوى وازديــاد حــاالت اإلصابــة بفــري
ي 

�ف التونســية  الكشــافة  مهمــة  تتمثــل  حيــث  كورونــا، 
القيــام باألشــغال التطوعيــة داخــل المستشــ�ف وخارجــه 
المجــال. هــذا  ي 

�ف خــاص  وتنســيق  إجــراءات  لدليــل  طبقــا 
المراحــل 	  لطــالب  للــدروس  ح  رسش بتقديــم  القيــام 

دروس  والثانــوي،  األســاسي  التعليــم  مثــل:  النهائيــة، 
ة يقدمهــا معلمــون وأســاتذة مــن القــادة والقائــدات  مبــارسش
أعضــاء الحركــة الكشــفية بالجمعيــة، وذلــك دعمــا للطلبــة  

النهائيــة.  لالمتحانــات  وإعدادهــم 
األطبــاء 	  مــن  ف  للصائمــ�ي اإلفطــار  وجبــات  تقديــم 

األمــن  لرجــال  أو  المستشــفيات  داخــل  والتمريــض 
المســتحقة.  وللفئــات  ي  الوطــىف والجيــش 
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كاء والجهات المتعاونة:   ال�ش

رئاسة الحكومة التونسية. 	 

وزارة الصحة. 	 

وزارة الشباب والرياضة. 	 

وزارة النقل. 	 

وزارة حقوق اإلنسان وجمعيات المجتمع 	 
ي والهيئات الدستورية.

المد�ف

وزارة التجارة. 	 

وزارة الشئون اإلجتماعية.	 

وزارة الشئون المحلية. 	 

 	 . الهالل األحمر التون�ي

المنظمة التونسية للطفولة. 	 

الغرفة الفتية العالمية.	 

 	 . االتحاد التون�ي للتضامن االجتماعي

ي للمرأة التونسية. 	 
االتحاد الوط�ف

جمعية مرحمة. 	 

االتحاد التون�ي للصناعة والتجارة. 	 

االتحاد التون�ي للفالحة والصيد البحري.	 

 	 . ي االتحاد األورو�ب

السفارة األمريكية. 	 

يطانية.	  السفارة ال�ب

ي األنشطة: 
ف الذين شاركوا �ف بلغ إجماىلي عدد المتطوع�ي

 11.673 متطوعا
ي قاموا بها:

بلغ إجماىلي عدد ساعات التطوع ال�ت
1.875.618 ساعة تطوع

بلغ إجماىل عدد المشاريــــع الميدانية: 
 22.680 تعامال ميدانيا

بلغ إجماىل عدد المساعدات الغذائية :
76241 مساعدة بقيمة 3.5 ألف دينار تون�.

ف بالدم :  ع�ي بلغ إجماىل عدد المت�ب
1850 قائدا وقائدة.

بلغ إجماىل عدد المستفيدين :
ف تون�ي استفادوا من تدخالت الكشافة التونسية. حواىل 5 مالي�ي

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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جمعية الكشافة اإلسالمية 
الجزائرية 

ف الذين كان هدفهم تربية أبنائهم، وتعود  ي الجزائر بعد الحرب العالمية األوىل عى يد الفرنسي�ي
ظهرت الكشافة �ف

أصــول الكشــافة اإلســالمية الجزائريــة إىل ســنوات الثالثينــات ســنة 1935م، وخــالل األربعينــات والخمســينات، 

ي 
ي المخيمــات والمؤتمــرات الكشــفية العربيــة و�ف

أفســح المجــال للكشــافة اإلســالمية الجزائريــة حــ�ت تشــارك �ف
ي المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية.

، كمــا قبلــت عضويتهــا بعــد االســتقالل �ف ي ي العــر�ب
عضويــة اإلقليــم الكشــ�ف

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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 أنشطة توعية  وإرشادية )توزيــــع منشورات 	 
للتوعية، وحمالت توعية(.

توزيــــع الكمامات و مواد التنظيف.	 

عمليات تعقيم األحياء، والمؤسسات 	 
والمتاحف.

ي ظل 	 
توزيــــع وجبات اإلفطار عى األرس المحتاجة �ف

. الحجر الص�ي

يات لكبار السن 	  اء و توصيل المشرت خدمات ال�ش
. ي ظل الحجر الص�ي

�ف
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جمعية الكشافة اإلسالمية الجزائرية

عدد الواليات المشاركة: 
48 والية .

عدد االفواج المشاركة: 
1.496فوج.

عدد العمليات الوقائية :
19.952 عملية .

بلغ إجماىل عدد المشاريــــع الميدانية :
حواىلي 8.000 نشاط.

أنواع األنشطة: 
توعوية، اجتماعية.

ي 
ف الذين شاركوا �ف بلغ إجماىلي عدد المتطوع�ي

األنشطة: 

حواىل 29.712 متطوع
ي قاموا بها: 

بلغ إجماىلي عدد ساعات التطوع ال�ت
148.272 ساعة تطوع.

بلغ إجماىلي عدد المستفيدين :
 5000.000 مستفيد.

عدد الطرود الغذائية الموزعة :
273.227 طرد.

عدد الكمامات الموزعة منذ ظهور الوباء :
1.253.145 كمامة .

ع بها القيادات الكشفية : عدد أكياس الدم المت�ب
6.137 كيس .

عدد الوجبات المقدمة من االفواج الكشفية :
173.868 وجبة .

عدد الورشات الكشفية الخاصة بإنتاج الكمامات :
155 ورشة .

عدد الكمامات المنتجة داخل الورشات الكشفية :
466.271 كمامة .         

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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جمعية الكشافة اإلسالمية الجزائرية

كاء :  الجهات المتعاونة و ال�ش
الهالل األحمر الجزائري.	 

 	. ي
 األمن الوط�ف

 	. ي
 الدرك الوط�ف

كات عمومية و خاصة.	  �ش

ية.	   جمعيات خ�ي

 	. ي
 المجتمع المد�ف
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جمعية الكشافة العربية 
السعودية 

ي مدرســة تحضــ�ي 
أول وحــدة كشــفية �ف تكونــت  ، حيــث  عــام 1944م  الســعودية  ي 

الكشــفية �ف الحركــة  بــدأت 

بيــة الرياضيــة واالجتماعيــة بــوزارة المعــارف وكان مــن  ي عــام 1954م أنشــأت ادارة ال�ت
البعثــات بمكــة المكرمــة ، و�ف

ي عــام 1963م 
اختصاصاتهــا العمــل عــى نــ�ش الحركــة بمــدارس المملكــة ، ثــم أنشــأت الجمعيــة عــام 1961م  ، و�ف

. 
ً
 وعالميــا

ً
تــم تســجيل جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية عربيــا

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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بــدأت جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية اتخــاذ اإلجــراءات 
وس كورونا »كوفيد-19«،  ي مواجهة فري

ازية �ف والتدابري االحرت
المؤقــت  التعليــق  تــم  الجمعيــة  رئيــس  معــالي  مــن  بتوجيــه 
الداخليــة  الكشــفية  واألنشــطة  امــج  والرب ـع  ـ ـ المشــاريـ لجميــع 
ي جميــع القطاعــات حــىت إشــعار آخــر ، عــى أن 

والخارجيــة �ف
ال يشــمل التعليــق مــا تطلبــه الجهــات الرســمية المعنيــة مــن 
ي تفعيل 

مشــاركة ومســاهمة عشــائر الجوالة والقادة والرواد �ف
الخطــط الوقائيــة للمملكــة للتصــدي لألمــراض الوبائيــة .

الفرق التطوعية: شكلت الجمعية مجموعات كشفية 	 
ي المناطــق اإلداريــة بالمملكــة، فتــح مــن خاللهــا 

تطوعيــة �ف
المجــال للقيــادات الكشــفية والــرواد والجوالــة للتســجيل 
الحاجــة،  عنــد  االســتعداد  أهبــة  عــى  ليكونــوا  فيهــا؛ 
 بالمحافظــات، 

ً
وتشــكل مــن هــذه المجموعــات 37 فريقــا

أنضــم إليهــا أكــرث مــن 3200 متطــوع مــن القــادة والجوالــة 
. 

ً
والــرواد الذيــن نفــذوا 145 برنامجــا

الميدانية:نظمــت 	  المشــاركة  قبــل  الصحيــة:  التوعيــة 
ممثلــة  ســعود  الملــك  جامعــة  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة 
 للتوعية عن 

ً
 تدريبيا

ً
بالمدينة الطبية الجامعية ، برنامجا

وس كورونــا، واالحتياطــات الواجــب  بعــد للتعامــل مــع فــري
مــن  أكــرث  فيــه  شــارك   ، التطــوعي  العمــل  أثنــاء  اتباعهــا 
نامــج طــرق  ي ، تنــاول الرب

200 جــوال وقائــد ورائــد كشــ�ف

وس »كوفيــد-19« المعــدى،  الوقايــة والتوعيــة مــن فــري
ومكافحته بالطرق الصحية والسليمة، وتقديم عدٍد من 
ي اســتخدام 

اإلرشــادات الوقائيــة ، والطــرق الصحيحــة �ف
والحمايــة. التعقيــم  أدوات 

ونيــة: نظمــت المؤسســة 	  ُمخيمــات ومعســكرات الك�ت
ي عــرب 

الكشــ�ف المخيــم  ي  ي والمهــىف التقــىف العامــة للتدريــب 
ي عن بعد )البالك بورد( بهدف 

و�ف منصة التدريب اإللكرت
انتشــار  مواجهــة  بطــرق  والمرشــدات  ف  الكشــاف�ي توعيــة 
تدريبيــة،  توعيــة وجلســات  برامــج  خــالل  مــن  وس  الفــري
ف  واألكاديميــ�ي األطبــاء  مــن  عــدد  قدمهــا  عمــل  وورش 
ي الحركــة الكشــفية ، ونظمــت الجمعيــة 

ف �ف والمتخصصــ�ي
اعــم  4 معســكرات رقميــة لكافــة المراحــل الكشــفية ) الرب
واألشــبال – الفتيــان – المتقــدم -الجوالــة ( ، باإلضافــة 
عــرب  مماثلــة  لمعســكرات  القطاعــات  بعــض  تنفيــذ  إل 

الفيســبوك . صفحاتهــا عــى 

التعاون مع وزارة التجارة : شاركت الجمعية مع وزارة 	 
ف  ي عــدٍد مــن مناطــق المملكــة بتنظيــم المتســوق�ي

التجــارة �ف
وتوجيههــم بالتباعــد عــن بعضهــم خــالل التســوق وخــالل 
الكمامــات  ــع  ـ ـ ـ توزيـ إل  باإلضافــة   ، المحاســبة  عمليــة 

والقفــازات والمعقمــات وقيــاس درجــة حرارتهــم .
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والتنميــة 	  يــة  الب�ش المــوارد  وزارة  مــع  التعــاون 
يــة  االجتماعيــة: ســاندت الجمعيــة وزارة المــوارد الب�ش
ي منطقــة  حائــل مــن خــالل 

والتنميــة االجتماعيــة  �ف
المــواد الغذائيــة . ــع  ـ ـ ـ توزيـ

التعــاون مــع بعــض إمــارات المناطــق: تنظيــم دخــول 	 
وخــروج شــاحنات نقــل البضائــع .

الكشــفية 	  القيــادات  مــن  عــدٍد  :قــام  بالــدم  ع  التــ�ب
وع  ع بدمائهم من خالل الم�ش والرواد والجوالة بالترب
ع بالــدم الــذي أطلقتــه الجمعيــة تحــت  ي للتــرب

الكشــ�ف
ي .. مســتعد « ، وذلــك بالتســجيل عــرب  شــعار » لوطــىف
ي «  ف « ، وكــذا تطبيــق » اســعفىف تطبيــق مبــادرة » وتــ�ي

الخــاص بهيئــة الهــالل األحمــر الســعودي .

مختلــف 	  ي 
�ف التطوعيــة  الفــرق  التعقيم:قامــت 

المناطــق والمحافظــات بتعقيــم أجهــزة �ف النقــد  ، 
ي تعقيــم آالت الكاشــري وعربــات التســوق 

والمشــاركة �ف
ي تعقيم المقرات 

، والتعاون مع األمانات والبلديات �ف
ي خصصــت إلنجــاح خطــة وزارة الشــئون البلديــة  الــىت
ازيــة  االحرت التدابــري  العمالــة ضمــن  بإســكان  والقرويــة 

لجائحــة كورونــا. 

المــواد الغذائيــة: ســاهمت الجمعيــة مــع العديــد مــن 	 
ــع  ـ ـ ـ ي توزيـ

يــة وحملــة »ِبــّرًا بمكــة«  �ف الجمعيــات الخري
وع رســل  ي مــ�ش الحصــص الغذائيــة باإلضافــة إل تبــىف
الغذائيــة  بالمــواد  ويدهــا  ف لرت أرسة    900 لـــ  الســالم 
الخاصــة   الغذائيــة  المــواد  ومراعــاة   ، العــام  طــوال 
بشــهر رمضــان ، كمــا تــم دعــم العديــد مــن الجمعيــات 
تلــك  خــالل   

ً
يــا وب�ش  

ً
عينيــا يــة  الخري والمؤسســات 

الجائحــة.  

ي 	  ي الورش الىت
التثقيف والتطوير: شاركت الجمعية �ف

ي ، ونظمــت العديــد مــن  ي العــر�ب
نظمهــا اإلقليــم الكشــ�ف

الــورش بالتعــاون مــع اإلقليــم ، كمــا نظمــت المنتــدى 
وس  فــري مــن  للوقايــة  ي 

ا�ف االفــرت ي  الوطــىف ي 
الكشــ�ف

كورونــا ، والملتــ�ت اإلعــالمي )ســتون دقيقــة إعالميــة(، 
والفــرص  التطــوع  شــملت  مختلفــة  برامــج  ونظمــت 
وس  فــري )أزمــة  والمجتمــع  والكشــفية  التطوعيــة، 
ودورهــا  المجتمعيــة  اكات  والــ�ش  ،)

ً
نموذجــا كورونــا 

العالميــة  الكشــفية  المنظمــة  ، وسياســة  األزمــات  ي 
�ف

ي 
�ف واألزمــات  المخاطــر  وإدارة   ، األذى  مــن  للحمايــة 

ورواد  وس كورونــا،  فــري بعــد  فيمــا  الكشــفية  امــج  الرب
األزمــات،  مواجهــة  ي 

�ف ات  وخــرب تجــارب   .. الكشــافة 
اتيجية الكشــفية  وأثــر المخاطــر واألزمــات عــى االســرت
 ، كمــا شــاركت 

ً
وس كورونــا نموذجــا الوطنيــة أزمــة فــري

الجمعية بورقة عمل بعنوان )برامج القيادات الشابة 
ي 

ي تطويــر وتعزيــز مبــادرات المجتمــع المــد�ف
ودورهــا �ف

ي  نامــج التدريــىب ي إطــار الرب
ي مجــال حقــوق اإلنســان( �ف

�ف
ي مجــال حقــوق اإلنســان الــذي نظمتــه هيئــة حقــوق 

�ف
مبــادرات  لتطويــر وتعزيــز  الشــابة  للقيــادات  اإلنســان 

ي .
المجتمــع المــد�ف

اإلعــالم والتوعيــة : ســخرت الجمعيــة السوشــيال 	 
ميديا وعرب حسابها عى شبكات التواصل االجتماعي 
للتوعيــة، باإلضافــة إل عمــل تصاميــم االنفوجرافيــك 
ت  ونــ�ش  ، والتقديريــة  يــة  ف والتحفري التوعيــة  ومقاطــع 
العديد من التقارير الصحفية ، وشاركت بالعديد من 
ي القنــوات الســعودية 

امــج التلفزيونيــة والفضائيــة �ف الرب
المختلفــة. 

جمعية الكشافة العربية السعودية
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بلغ إجماىلي عدد األنشطة:
227نشاطا.

   : ف بلغ إجماىلي عدد المتطوع�ي
3.200 متطوع.

بلغ إجماىل عدد ساعات )التطوع( :
127.477ساعة.

بلغ إجماىل عدد ساعات رسل السالم :
11.265ساعة.

كاء والجهات المتعاونة : بلغ إجماىل عدد ال�ش
 97

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية الكشافة العربية السعودية
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جمعية الكشافة السودانية

ي عــىي يــد مســ�ت جاكســون، الــذي  ف نشــأت الحركــة الكشــفية بالســودان عــام 1913م، عــن طريــق االحتــالل اإلنجلــ�ي

ي عــام 1930م، وســجلت عربيــا عــام 
ة شــمال الســودان، وكــون أول مجلــس إدارة �ف كــون أول فرقــة بمدينــة عطــ�ب

اف بهــا عالميــا عــام 1956م . 1953م، وتــم االعــ�ت

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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غرفــة  بتشــكيل  الجمعيــة  قامــت  الجائحــة  بدايــة  منــذ 
  -  : ي

لــآ�ت وفقــا  للطــوارئ 
الواليــات  لكافــة  أحاديــة  لوضــع خطــة  عليــا  لجنــة  تكويــن 

: ثــالث مراحــل  عــى  تشــتمل 
المرحلة األوىل: 

مرحلة اإلرشاد: شارك فيها عدد 	25 جواال وقائدا:

قامت الجمعية بطباعة عدد 5000 منشور إرشادي 	 
للتعريــف بالمــرض.

طباعــة عــدد 1000 بوســرت مصــور عــن طــرق انتقــال 	 
المــرض .

أفــالم مصــورة عــن األعــراض وكيفيــة 	  عمــل عــدد 3 
العــدوى.  انتقــال  عــدم 

عمل 	 حمالت توعية �ف عدد من مناطق التجمهر، 	 
المواصــالت،  ومواقــف  الســفر  ومحطــات  كاألســواق 
توعيــة  حملــة  بعمــل  الجويــة  الكشــافة  قامــت  كمــا 

ة. مســري طائــرة  بواســطة 

الجوالــة 	  ة  لعشــري الهوائيــة  بالدرجــات  رحلــة  عمــل 
. الخرطــوم  شــمال  لمنطقــة 

ية �ف عدد 3 واليات مثل شمال 	  عمل ندوات جماهري
كردفان والجزيرة ووســط دارفور. 
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جمعية الكشافة السودانية

 المرحلة الثالثة 
مرحلــة التعقيــم: المشــاركون مــن كل الواليــات 340 جــواال 

وقائــدا .
بعــد فــرض الحظــر الكامــل �ف البــالد، قامــت الجمعيــة بتوفــري 
عدد 20  مضخة رش بالتعاون مع وزارة الصحة االتحادية،  
والــوزارات  كالمستشــفيات  المواقــع،  مــن  عــدد  رش  وتــم 
ونقــاط  العــزل  ومراكــز  طــة  ال�ش ومراكــز  الشــبابية   واألنديــة 
وبالتعــاون  والكبــاري،  بالطــرق  النظاميــة  القــوات  ارتــكاز 
قامــت  الســكنية،  باألحيــاء  الخدمــات  لجــان  مــن  عــدد  مــع 
الجمعيــة بتعقيــم عــدد 	1 حيــا ســكنيا. و�ف مجــال اإلرشــاد 
عــدد  مــع  بالتعــاون  الجمعيــة  قامــت   ، ف للمخالطــ�ي النفــ�ي 
ف بعمــل ورشــة إرشــاد نفــ�ي لعــدد 15 قائــدا  مــن المختصــ�ي
رســائل  لتقديــم  الوســائط  عــرب  للعمــل  وتوجيههــم  كشــفيا 
ف  معنويــة  تســاهم �ف تخفيــف الضغــط النفــ�ي للمخالطــ�ي
دعمــا  تلقــوا  الذيــن  المســتفيدين  عــدد  ويقــدر   ، ف والمصابــ�ي
والذيــن  مواطــن،   3000 بحــوالي  الواليــات  �ف كل  ا  مبــارسش
ة يقــدر عددهــم بحــوالي 000	  اســتفادوا بطريقــة غــري مبــارسش

مواطــن.

المرحلة الثانية 
مرحلة الوقاية: شارك فيها عدد 45 جواال وقائدا . 

وفرت الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الرسمية والشعبية عددا كافيا من 	 

المعقمــات والكمامــات والقفــازات لتوزيعهــا عــى المناطــق ذات الكثافــة الســكانية 

العاليــة. 

ي توجــد بهــا فــرق كشــفية، قامــت 	  بالتعــاون مــع عــدد مــن المــدارس الخاصــة الــىت

األســواق.  ي 
�ف وتوزيعهــا  محليــة  بمــواد  بتصنيــع كمامــات 

الصابــون، 	  مــن  بتوفــري كميــات  أخــرى �ف واليــات متعــددة  ســاهمت مجموعــات 

وقامــت بعمــل حمــالت للطريقــة المثــى لغســل األيــادي باســتخدام مــواد تنظيــف  

محليــة 

قامت مجموعات أخرى بإنتاج مطبوعات مصورة بالصور واللهجة المحلية.	 
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كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
وزارة الصحة االتحادية.	 
وزارة الشباب والرياضة. 	 
لجان الخدمات الشعبية باألحياء.	 
ية. 	  منظمة تكافل الخ�ي

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية الكشافة السودانية

. ف بلغ إجماىلي عدد المتطوع�ي
641 متطوع.

بلغ إجماىلي عدد المستفيدين.
6.000 مستفيد.
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جمعية الكشافة السورية  

بــدأت الحركــة الكشــفية �ف ســوريا عــام 1912م، ثــم توقفــت عــن نشــاطها خــالل الحــرب العالميــة األوىل ، ثــم 

ت الحركــة ثــم توقفــت،  عــادت وجــرى تكويــن الفــرق عــام 1919م، وتــم تأســيس الجمعيــة عــام 1924م، وانتــ�ش

ثــم عــادت عــام 1936م وأصبحــت الحركــة منظمــة أهليــة واحــدة، و�ف عــام 1954م ســجلت عربيــا وصــدر مرســوم 
 عــام 1924م.

ً
جمهــورى بالنظــام األســاىس لكشــا�ف ســوريا، وســجلت عالميــا

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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مجاالت التدخل والنشاط :
والمياديــن، 	  الشــوارع  �ف  للتوعيــة  ملصقــات  ــع  ـ ـ ـ توزيـ

ومحطــات النقــل الجمــاع، والهيئــات والمؤسســات. 

الشــوارع 	  شــملت  والتنظيــف  للتعقيــم  حملــة 
الخدميــة. والمراكــز  والحكوميــة  الســكنية  ي 

والمبــا�ف

مدينــة 	  ي 
�ف ي  الغــر�ب للكورنيــش  تعقيــم  حملــة 

االزدحــام. وأماكــن  الســويداء 

حملة تنظيف وتعقيم للمقرات والمدارس.	 

وس كورونا.	  حملة توعية للوقاية من فري

تنظيف وتعقيم المقرات الكشفية.	 

المــواد 	  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ ف  وتجهــري ف  تأمــ�ي ي 
�ف المشــاركة   

ئيــة. لغذا ا

المقــرات 	  وبعــض  الجيــش  لحواجــز  تعقيــم  حملــة   
الكشــفية وجمعيــة أرسة اإلخــاء قســم الحوامــل.

ع بالدم.	  حملة ترب

حملة تعقيم المركبات القادمة لمدينة حلب.	 

وتنظيــم 	  المســاجد  مــن  عــدد  ي 
�ف كمامــات  ــع  ـ ـ ـ توزيـ

، مــع المحافظــة عــى التباعــد  ف دخــول وخــروج المصلــ�ي
االجتمــاع.

الكشــفية 	  للمواهــب  مســابقة  تنظيــم  تــم  كمــا 
دمشــق  مســابقة  بعنــوان  واألدبيــة  والثقافيــة  والفنيــة 
ل حيــث يقــوم كل كشــاف  ف ف الكشــفية مــن المــرف الياســم�ي
بتصويــر فيديــو عــن موهبتــه وإرســاله للجنــة المركزيــة، 
مختصــة  لجــان  عــى  المشــاركة  األعمــال  عــرض  وتــم 

. لتقييمهــا 
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ي نظمهــا المكتــب 	  وعــى مســتوى اللجنــة التنفيذيــة العليــا تمــت المشــاركة �ف عــدد مــن األنشــطة والفعاليــات الــىت
ي والمكتــب العالــىي نذكــر منهــا : العــر�ب

ي عرب النت. - ندوة التنمية المستدامة الىت نظمها اإلقليم العر�ب
- االجتماع األول عرب النت لفريق القادة.

ي التدريب وتنمية القيادات بالجمعيات الكشفية العربية.
- االجتماع األول لمفو�ف

ي القطاعات المختصة مع جمعية المرشدات وفتيات الكشافة.
نت �ف - لقاءات عرب االنرت

نت. اضية عرب شبكة االنرت - المشاركة �ف ورش العمل التفاعلية االفرت
نت بالمخيم العالىي ،تحت شعار )شارك الضوء( - المشاركة عرب االنرت

. ي ف لإلقليم العر�ب ف الدولي�ي - المشاركة باللقاء األول للمفوض�ي
نت. - المشاركة بالمخيم العالىي للمرشدات عرب االنرت

جمعية الكشافة السورية

37



جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف مجابهة وباء كورنا 

جمعية الكشافة السورية

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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جمعية كشافة العراق 

تأسســت عــام 1918 م، و�ف عــام 1920م، تــم تشــكيل لــواء جمعيــة الكشــافة العراقيــة بعــد اســتقالل العــراق ، وتــم 

ي عــام 1965 تــم 
ي العالــ�ي ، و�ف

ي المكتــب الكشــ�ف
اف عالميــا بهــا عــام 1956م، حيــث أصبــح العــراق عضــوا �ف االعــ�ت

تشــكيل المجلــس األعــى للكشــافة العراقيــة، بينمــا ســنة 1970 تــم تشــكيل المجلــس األعــى للمرشــدات العراقيــة، 

ي عــام 1990م صــدر قــرار 
1984م، حيــث تشــكل) مجلــس كشــافة ومرشــدات العــراق( ، و�ف ي

ثــم عــادا ليندمجــا  �ف

بالحظــر الشــامل حيــث تــم تعليــق عضويتهــا كشــفيا عربيــا وعالميــا، ولكنهــا اســتمرت داخليــا مزدهــرة وتحــت رعايــة 

ي »باكــو« اذربيجــان  عــام 
ي العالــ�ي  ال 41 �ف

ي المؤتمــر الكشــ�ف
بيــة، وتــم إعــادة العضويــة عربيــا وعالميــا �ف وزارة ال�ت

2017 م.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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مجاالت التدخل والنشاط :
اإلجرائية	 

 التعقيم	 

التوعية والثقافة	 

المساعدات اإلنسانية 	 

الصحة النفسية 	 
أواًل : االجرائية 

فريــق . 1 واإلعــالم   العامــة  العالقــات  لجنــة  شــكلت 
مبــارسش  اف  وبــإرسش اللجنــة  رئيســة  برئاســة  طــوارئ  
كاء،  مــن القيــادة العامــة للجمعيــة ،للتنســيق مــع الــ�ش
ي كل 

لمتابعــة  أنشــطة وأخبــار حملــة ) كــن مســتعدا ( �ف
. المحافظــات 

المركزيــة . 2 الكشــفية  األنشــطة  جميــع  إيقــاف  تــم 
. ي الداخــىي والوطــىف المســتوى  والالمركزيــة عــى 

الحركــة . 3 وقائــدات  لقــادة  ة  الكبــري لألهميــة 
هم �ف المجتمع  وإيمانا من   ي العراق، وتأثري

الكشفية �ف
الجهــات العليــا بذلــك تــم ترشــيح عــدد منهــم،  ليكونــوا 
ي شــكلتها رئاســة مجلــس الــوزراء  ضمــن فــرق  األزمــة الــىت
ي المحافظــات.

أو ضمــن مجموعــات األزمــة الفرعيــة �ف

:التعقيم
ً
ثانيا

ف . 1 ي الوبــاء بــ�ي
ــع  مســتلزمات الوقايــة مــن تفــ�ش ـ ـ ـ توزيـ

ف  مــن )كمامــات ، قفــازات ومــواد تعقيــم(. المواطنــ�ي
، واألســواق، . 2 الحكوميــة  الدوائــر  تعقيــم وتطهــ�ي   

كل  ي 
�ف والشــوارع  والبيــوت  التجاريــة،  والمحــال 

فظــات. لمحا ا
والكنائــس . 3 المســاجد  بيــوت هللا:  تعقيــم وتطهــ�ي 

عــى  الوقايــة  مســتلزمات  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ ســواء،  حــد  عــى 
. ف المصلــ�ي
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: التوعية والثقافة.
ً
ثالثا

قامت لجنة العالقات العامة واإلعالم بما يى:

ومنشــورات . 1 مطويــات  عــدة  وطبــع   بتصميــم 
ي مطبوعــة( 

ات توعيــة تعــدت )مليــو�ف ات ونــ�ش وبوســرت
تعليــىي  منشــور  طبــع  تــم  المحافظــات، كمــا  عمــوم  ي 

�ف
لصنــع الكمامــة مــن المناديــل الورقيــة  المرطــب والمعقــم 
. بنفســك  اصنــع كمامتــك  بعنــوان  المبللــة(  )المناديــل 

تتضمــن . 2 الــىت  ة  القصــري األفــالم  مــن  عــدد  إنتــاج 
 ، ف مشــاهد تمثيليــة لرفــع درجــة  الــوع لــدى المواطنــ�ي
الكشــافة  ومراحــل  والقائــدات  القــادة  مــن  كمســاهمة 
ي 

ورة البقــاء �ف العراقيــة، ومــن ذلــك فيلــم قصــري عــن �ف
لي 

ف ل ، وكيفيــة عــزل المصــاب لنفســه بالحجــر المــرف ف المــرف
الكــوادر  دور  وتمجيــد   ، الشــائعات  ومحاربــة   ، ومــىت
عــى  للحفــاظ  يســاندهم،   ومــن  والعســكرية  الصحيــة 
وس كورونــا  . فــري مــن  الوقايــة  ف ، وطــرق  المواطنــ�ي أرواح 

مــن . 3  ) بالبيــت  ببيتــك / خليــك  أبــ�ت  إطــالق حملــة) 
خــالل فيديوهــات لقــادة وقائــدات الكشــافة العراقيــة، 

وأعضــاء المراحــل حيــث كان لهــا صــدى واســع  .

مايســى . 4 أو  ي 
الوبــا�ئ بالموقــف  يوميــة   ة  نــ�ش إعــداد 

ورة  ف طياتهــا إرشــادات بــرف الخارطــة الوبائيــة، تحمــل بــ�ي
. لي

ف ي البيــوت ومالزمــة الحجــر المــرف
البقــاء �ف

ومقــاالت . 5 لقــاءات  تتضمــن  أســبوعية  ة  نــ�ش إصــدار 
لمواجهــة  العــراق   أنشــطة كشــافة  ومتابعــة   للتوعيــة 

مخاطــر كورونــا .

فيلــم . 	 وأجمــل  صــورة،  ألجمــل  مســابقة  اإلعــالن 
ح لحملــة  قصــري ، وأجمــل منشــور وأفضــل فكــرة  ومقــرت

»كــن مســتعدا« ضــد كورونــا.

للتوعيــة  . 7 تليفزيــو�ف  برنامــج  وتقديــم  إعــداد 
ف وأطباء الصحة النفســية ورجال  ي�ي بمشــاركة أطباء ب�ش
طــة المجتمعيــة، وممثــىي المنظمــات  الداخليــة مــن ال�ش
أهــم  عــى  للوقــوف  الــوزارات،  ومســئولي  المجتمعيــة  

. وزاراتهــم  ي 
�ف الوقائيــة  اإلجــراءات 

جمعية كشافة العراق
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: المساعدات اإلنسانية .
ً
رابعا

ي 	 
�ف االجتمــاعي  للتكافــل  ي 

كشــ�ف صنــدوق  إنشــاء 
جــراء  مــن  رة  المتــرف الفئــات  لمســاعدة  المحافظــات 
الحظــر مــن خــالل حملــة )وتعاونــوا عــى الــرب والتقــوى( 

األهليــة. الكشــفية  للجمعيــات 

ذات 	  األرس  مــن  كبــري  لعــدد  غذائيــة  مــواد  ــع  ـ ـ ـ توزيـ
مــن  خروجهــم  مــن  للحــد  واليــومي  المحــدود  الدخــل 
بلــغ عــدد  ل وإبعــاد شــبح اإلصابــة عنهــم،  حيــث  ف المــرف

ة. فقــري أرسة   )12,250( المســتفيدين 

)كشــافة 	  منهــا  محافظــات  عــدة  ي 
�ف عمــل  ورش  فتــح 

الرصافــة 2 وكشــافة ميســان  بغــداد  القادســية وكشــافة 
وخياطــة  لتصنيــع  األهليــة(  الكشــفية  والجمعيــات 
ي األســواق المحليــة 

الكمامــات لســد النقــص الحاصــل  �ف
ائهــا  وغــالء أثمانهــا ممــا حــدا بالمواطــن العــزوف عــن رسش

ف . ويتــم توزيعهــا مجانــا عــى المواطنــ�ي

:الصحة النفسية .
ً
خامسا

الرياضيــة   بيــة  للرت العامــة  بية/المديريــة  الرت وزارة  أقامــت 
النــدوات الكشــفية  للتوعيــة ، وبيــان أهميــة الصحــة النفســية 
مؤسســة  مــع  بالتعــاون  وذلــك  الوبــاء،  انتشــار  مــن  للحــد 
ات بهذا الشــأن  الدكتور ســيف جنان الذي أل�ت عدة محا�ف

 . العــراق  لكشــافة 

بلغ إجماىل عدد األنشطة: 
	1 نشاطا.

: ف بلغ إجمال عدد المتطوع�ي
 2,000 متطوع.

بلغ إجمال عدد ساعات التطوع:
000,	1 ساعة تطوع.

بلغ عدد المستفيدين:
 12.250عائلة من السالل الغذائية

بلغ عدد المستفيدين من األنشطة األخرى:
1000.000فرد .

ي :
الوزارات الممثلة �ف

مجلس كشافة العراق. 	 
 	. التعليم العالي
الصحة والبيئة.	 
العمل والشئون االجتماعية. 	 
وزارة الشباب. 	 

المؤسسات الحكومية الخدمية مثل :  
طة المجتمعية.	  ال�ش
 	. ي

الدفاع المد�ف
الهالل األحمر .	 

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية كشافة العراق

كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
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المديرية العامة للكشافة والمرشدات  - 
سلطنة ُعمان 

ي عــام 1975م 
ي مســقط ، و�ف

ي المدرســة الســلطانية �ف
ي ســلطنة ُعمــان عــام 1932م، وذلــك �ف

تكونــت أول فرقــة كشــفية �ف

الكشــفية �ف  الحركــة  بتنظيــم  ي 
يقــ�ف - مرســوما ســلطانيا  بــن ســعيد  قابــوس  الســلطان  الجاللــة  ة صاحــب  أصــدر حــرصف

ي عــام 1976م، تــم الحصــول عــى 
افــه شــخصيا، و�ف الســلطنة و إنشــاء الهيئــة القوميــة للكشــافة والمرشــدات تحــت إ�ش

ي عــام 1977م،  تــم 
ي عــ�ش بتونــس، و�ف

ي الثــا�ف ي العــر�ب
ي بالكشــافة العمانيــة خــالل انعقــاد المؤتمــر الكشــ�ف اف العــر�ب االعــ�ت

يــال بكنــدا،  يــن بمون�ت ي العالــ�ي الســادس والع�ش
اف العالــ�ي بالكشــافة العمانيــة خــالل المؤتمــر الكشــ�ف الحصــول عــى االعــ�ت

بيــة والتعليــم بــدال مــن  و�ف عــام 2007م صــدر المرســوم الســام بإنشــاء المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بــوزارة ال�ت
الهيئــة القوميــة للكشــافة والمرشــدات الرتبــاط الفــرق الكشــفية واالرشــادية �ف الســلطنة.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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لمختلــف  الداعمــة  والتعليــم  بيــة  الرت وزارة  جهــود  إطــار  ي 
�ف

جائحــة  مــع  التعامــل  ظــل  ي 
�ف بــوي  الرت العمــل  جوانــب 

المركزيــة  اللجنــة  وجهــود   ،)19 )كوفيــد  كورونــا  وس  فــري
ي جملــة اإلجــراءات الوقائيــة 

إلدارة األزمــات بهــا والمتمثلــة �ف
وس المســتجد، واإلجــراءات  والتوعيــة للحــد مــن انتشــار الفــري
ي 

ازيــة الحتوائــه بالتعــاون مــن الجهــات ذات العالقــة، و�ف االحرت
التعامــل  آليــة  ببحــث  المكلفــة  العليــا  اللجنــة  قــرارات  ضــوء 
وس كورونــا )كوفيــد  مــع التطــورات الناتجــة مــن انتشــار فــري
والصحــة  الطبيــة  االســتجابة  قطــاع  بتفعيــل  الخاصــة   )19
ي التصــدي لهــذه الجائحــة، 

العامــة، وقطــاع اإلغاثــة واإليــواء �ف
واســتكماال لــكل تلــك الجهــود وترســيخا لمبــدأ تكامــل األدوار 
المبــادرات مــن  التجــاوب مــع  ي 

ي هــذه المرحلــة �ف
الوطنيــة �ف

المجتمــع  ومؤسســات  والخاصــة  الحكوميــة  المؤسســات 
للتعامــل  الوطنيــة  الجهــود  ي 

�ف للمســاهمة  واألهــىي  ي 
المــد�ف

مــع هــذه الجائحــة، ومــن منطلــق مبــادئ الحركــة الكشــفية 
ي مثــل هــذه المواقــف، قامــت المديريــة العامــة 

واإلرشــادية �ف
الداعمــة  المبــادرات  مــن  بجملــة  والمرشــدات  للكشــافة 
: ي

ي هــذا المجــال تمثــل أبرزهــا �ف
لمختلــف الجهــود الوطنيــة �ف

أواًل: إطــالق مبــادرة مجتمعيــة بالتعــاون مــع وزارة 
الصحــة: 

نوع المبادرة: توعية/ صحية.
بالتعــاون  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  ناقشــت 
التثقيــف  بدائــرة  الصحيــة ممثلــة  للرعايــة  العامــة  المديريــة  مــع 
وبرامــج توعيــة المجتمــع خطــة عمــل المديريــة للحــد مــن انتشــار 
ي 

�ف والمرشــدات  الكشــافة  دور  مــن  انطالقــا  كورونــا،  وس  فــري
وس كورونــا،  توعيــة المجتمــع بالجوانــب المختلفــة لجائحــة فــري
ي ومنهــا وزارة الصحــة، 

ف مؤسســات القطــاع المــد�ف اكــة بــ�ي وال�ش
حــة عــى ثــالث مجموعــات لتنفيذهــا،  حيــث ترتكــز الخطــة المقرت

وىه: 
للكشــافة  العامــة  المديريــة  موظفــو  األول:  المجموعــة 
فــات  والم�ش فــون  الم�ش الثانيــة:   المجموعــة   / والمرشــدات 
ي 

بجميــع أقســام الكشــافة والمرشــدات بالمديريــات التعليميــة �ف
المحافظــات / المجموعــة الثالثــة: عشــائر الجوالــة والجــواالت 
بجميــع محافظــات الســلطنة، وفــق آليــة مركزيــة تقــوم المديريــة 
بمتابعتهــا مــع القيــادات الكشــفية واإلرشــادية بعشــائر الجوالــة 
التدريــب  أثــر  لنقــل   

ً
مركزيــا تدريبهــم  يتــم  الذيــن  والجــواالت 

بالمحافظــات،  العمــل  خطــة  تنفيــذ  ي 
�ف المســتمرة  والمتابعــة 

ف األطبــاء  بحيــث يكــون الكشــافون والمرشــدات حلقــة وصــل بــ�ي
ف بشــكل ال مركــزي مــن خــالل تقديــم برامــج تدريبيــة  والمواطنــ�ي
ف  ي المحافظــات بواســطة المعنيــ�ي

لعشــائر الجوالــة والجــواالت �ف
ي المديريات العامة للخدمات الصحية وفقا للعشائر المسجلة 

�ف
بــكل محافظــة مــن خــالل جلســة  تدريبيــة مدتهــا يــوم واحــد.
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ي الجديد للمديرية: 
و�ف ف الموقع اإللك�ت : تدش�ي

ً
ثانيا

نوع المبادرة: تقنية/خدمية
موقعهــا  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  دشــنت 
ي إطــار حرصهــا عــى تزويــد 

ي �ف
ي الجديــد والــذي يــأ�ت

و�ف اإللكــرت
أعضائهــا داخــل وخــارج الســلطنة بالمعلومــات مــن مصادرهــا 
بطريقــة  ونيــة  اإللكرت الخدمــات  تقديــم  بجانــب  الموثوقــة، 
ي ظــل مــا يشــهده العالــم مــن تطــورات رسيعــة ومطــردة 

ســهلة �ف
ي عالــم التكنولوجيــا والمعلومــات باعتبــار الموقــع المرجــع 

�ف
وتوظيــف  وأهدافهــا،  هويتهــا  ويعكــس  لألعضــاء،  الرســىي 
ي دعــم الجهــود الوطنيــة المبذولــة 

إمكانياتــه بالشــكل المرجــو �ف
وس كورونــا )كوفيــد19( مــن خــالل  ي التصــدي لجائحــة فــري

�ف
نــ�ش جملــة التوجيهــات واإلرشــادات للتوعيــة  والوقايــة  عنــد  
ي ســالمة الجميــع، 

التعامــل مــع هــذه الجائحــة بمــا ُيســهم �ف
امــج   والرب الفعاليــات  عــى مختلــف  الضــوء  تســليط  بجانــب 
واألنشــطة والمبــادرات  الكشــفية واإلرشــادية ذات العالقــة 

بهــذا الجانــب إبــرازًا للجهــود المبذولــة.

الحركــة  ألعضــاء  التطــوعي  العمــل  تفعيــل   :
ً
ثالثــا

الوطنيــة:  الجهــود  دعــم  ي 
�ف واإلرشــادية  الكشــفية 

نوع المبادرة: خدمية/ تطوعية
نفــذت المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات مبــادرة تقــوم 
الكشــفية  الحركــة  ألعضــاء  التطــوعي  العمــل  تفعيــل  عــى 
الجوالــة  وعشــائر  والقائــدات  القــادة  مــن  واإلرشــادية 
الدعــم  تقديــم  ي 

�ف الســلطنة  مســتوى  عــى  والجــواالت 
ي مراكز العزل الص�ي المؤس�ي 

ي للكوادر الطبية �ف اللوجسىت
المختصــة،  اإلغاثــة واإليــواء والجهــات  مــع قطــاع  بالتعــاون 
فريــق  تشــكيل  تــم  التنفيــذ  موضــع  المبــادرة  هــذه  ولوضــع 
ي بالمديريــة لتحديــد األطــر اإلجرائيــة العامــة لهــا بمــا  عمــل فــىف
ف  للراغبــ�ي ي 

و�ف إلكــرت رابــط  وإعــداد  أهدافهــا،  تحقيــق  يضمــن 
الضوابــط  وفــق  للتســجيل  التطــوعي  بالعمــل  المشــاركة  ي 

�ف
ي هــذا 

اطات؛ بهــدف إيجــاد قاعــدة بيانــات قويــة  �ف واالشــرت
تــم  حيــث  ة  كبــري االســتجابة  كانــت  الحمــد  وهلل  الجانــب 
ف إل مجموعــات مختلفــة وفقــا لمتطلبــات  تقســيم المتطوعــ�ي
العمــل واحتياجاتــه بالتنســيق مــع الجهــات المختصــة والبــدء 
اف مبــارسش مــن المديريــة  ي تنفيــذ المبــادرة  تحــت إرسش

الفعــىي �ف
والمرشــدات. للكشــافة  العامــة 

:مساعدات إنسانية : ً
رابعا

نوع المبادرة :خدمة إنسانية 
مــع  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  اســتعرضت 
األعمــال  دعــم  آليــات  يــة  الخري لألعمــال  العمانيــة  الهيئــة 
التطوعية وتشــكيل فرق عمل من الكشــافة والجوالة مكونة 
مــن ) 300 ( كشــاف وجــوال، وتدريبهــم بالتنســيق مــع وزارة 
لبعــض مناطــق  الدعــم والمســاندة  تقديــم  بهــدف  الصحــة، 
إيصــال  خــالل   مــن  مســقط  محافظــة  ي 

�ف الصــ�ي  العــزل 

مــع  بالتعــاون  بهــا،  ف  للقاطنــ�ي االحتياجــات  بعــض  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ
يــة �ف دعــم الجهــود التطوعيــة  الهيئــة العمانيــة لألعمــال الخري
ببعــض مناطــق العــزل، وذلــك مــن خــالل تهيئــة فــرق عمــل 
ي حددتهــا وزارة الصحــة،  مدربــة وفــق اآلليــات والمعايــري الــىت
وس كورونــا »كوفيــد  وبمــا يتوافــق مــع مســتجدات انتشــار فــري
ف مــن مختلــف  فــ�ي 19«، تبــدأ المرحلــة األول بتدريــب الم�ش
ي المرحلــة الثانيــة يتــم تدريــب قــادة 

الجهــات التطوعيــة، و�ف
ف  والمتطوعــ�ي والجــواالت  والجوالــة  والمرشــدات  الكشــافة 

الفئــات األخــرى وفــق مجموعــات محــددة. مــن 

ف  : تنفيذ حلقات لتدريب وتأهيل المتطوع�ي
ً
خامسا

وس كورونا:  ي التعامل مع مستجدات ف�ي
�ف

نوع المبادرة: توعية
بالتعــاون  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  نظمــت 
وفريــق  والعامــرات  بــورسش  والي  ومكتــب  الصحــة  وزارة  مــع 
 
ً
لتأهيــل وتدريــب قرابــة )	3( متطوعــا ف  الخــري حلقتــ�ي نــداء 

ي إطــار الجهــود 
ي بــورسش والعامــرات، وذلــك �ف ومتطوعــة بواليــىت

كة لتعزيــز العمــل التطــوعي وتهيئــة فــرق عمــل  الوطنيــة المشــرت
وس   صحيــا لمواجهــة مســتجدات انتشــار فــري

ً
مدربــة تدريبــا

ي االســتعداد 
كورونــا )كوفيــد 19( ضمــن المراحــل القادمــة �ف

ف  المتطوعــ�ي مشــاركة  األمــر  تطلــب  مــا  إذا  والجاهزيــة 
المبذولــة. الجهــود  دعــم  ي 

�ف والمتطوعــات 

ة  ، ومــن أنهــوا فــ�ت ف : إرجــاع الطلبــة المبتعثــ�ي
ً
سادســا

الصــى إىل والياتهــم بمختلــف محافظــات  العــزل 
الســلطنة:

نوع المبادرة: خدمية
تحــت  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  شــاركت 
ي نقــل وتوصيــل )		3( مــن 

اف قطــاع اإلغاثــة واإليــواء �ف إرسش
ة العــزل الصــ� إل والياتهــم  ف ممــن أنهــوا فــرت الطلبــة العالقــ�ي

الســلطنة. محافظــات  بمختلــف 

( لتعقيــم وتنظيــف 112  ي
: حملــة )وطهــر بيــ�ت

ً
ســابعا

 : ً
 ومســجدا

ً
جامعا

نوع المبادرة : تعقيم 
بــدأت لجنــة األوقــاف وبيــت المــال بواليــة بــورسش تنفيــذ مبــادرة 
الجوامــع  مــن   112 تعقيــم  تســتهدف  ي  الــىت  » ي بيــىت »وطّهــر 
للكشــافة  العامــة  المديريــة  بمشــاركة  بالواليــة  والمســاجد 
كــة  والمرشــدات والمديريــة العامــة لبلديــة مســقط ببــورسش ورسش
ي إطــار الجهــود المبذولــة للوقايــة 

النبــع للخدمــات، وذلــك �ف
وس كورونــا » كوفيــد19« حيــث تــم تنفيــذ الحملــة  مــن فــري

ة مــن 20وحــىت 23 إبريــل 2020م. خــالل الفــرت
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ع بالدم » قطرة حياة«:  : حملة الت�ب
ً
ثامنا

نوع المبادرة: خدمة إنسانية.
دشــنت المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بالتعــاون مــع 
ع بالــدم »قطــرة حيــاة«  وزارة الصحــة الحملــة الوطنيــة للتــرب
الــدم  ببنــك  م   2020 إبريــل   1	 الموافــق  الخميــس  يــوم 
اكــة مــن أجــل تلبيــة  ي إطــار ال�ش

المركــزي بواليــة بــورسش وذلــك �ف
ي ظــل جائحــة كورونــا، وتســتهدف 

الــدم �ف احتياجــات بنــك 
ي األنديــة الرياضيــة والجامعــات 

عشــائر الجوالــة والجــواالت �ف
والكليــات وجمعيــات المــرأة العمانيــة بالســلطنة، عــى شــكل 
، تهدف إل تعزيز  ي

مسابقة استكماال النطالقها العام الما�ف
وتنميتــه  المجتمــع  خدمــة  ي 

�ف والمرشــدات  الكشــافة  دور 
بالــدم  ف  عــ�ي للمترب مســتدامة  روافــد  إيجــاد  عــى  والحــرص 
المجتمــع  وأفــراد  والجــواالت  الجوالــة  ف  تحفــري ي 

�ف واإلســهام 
ع بالــدم. للتــرب

االجتمــاعي  التواصــل  وســائل  توظيــف   :
ً
تاســعا

بالمديريــة: الخاصــة 
نوع المبادرة : تقنية / توعية.

خطــة  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  وضعــت 
بهــا  الخاصــة  االجتمــاعي  التواصــل  وبرامــج  مواقــع  لتفعيــل 
لجائحــة  التصــدي  ي 

�ف المبذولــة  الوطنيــة  الجهــود  دعــم  ي 
�ف

ي  ي تفعيــل المبــادرات الىت
وس كورونــا مــن خــالل توظيفهــا �ف فــري

قامــت بهــا وإتاحــة اإلمكانيــات الفنيــة والتقنيــة الخاصــة بهــا 
لدعــم تنفيذهــا، باإلضافــة إل إعــداد ونــ�ش بعــض التصاميــم  
المرئيــة ذات  المقاطــع  بعــض  التوعيــة، وتنفيــذ  ات  وبوســرت
وس،  ي الحد من انتشار الفري

العالقة والرامية إل المساهمة �ف
ي الحقــل 

ف �ف بجانــب إطــالق مســابقة لتوعيــة مختلــف العاملــ�ي
بــوي وأعضــاء الحركــة الكشــفية واإلرشــادية بالســلطنة. الرت

الطبيــة  العمانيــة  الجمعيــة  مــع  التعــاون   :
ً
ا عــا�ش

الحكوميــة: والمستشــفيات 
نوع المبادرة : خدمية.

�ف  ممثلــة  والمرشــدات  للكشــافة  العامــة  المديريــة  شــاركت 
جــواالت الســلطنة  �ف عــدد 55 جــوااًل وجوالــة مــن مختلــف 
للجمعيــة  الوطنيــة  الجهــود  دعــم  �ف  بالســلطنة  العشــائر 
نــزوى  ومستشــ�ف  الســلطا�ف  والمستشــ�ف  الطبيــة  العمانيــة 
مــن خــالل خدمــة الــزوار  والمــر�ف ومســاندة جهــود الطاقــم 
بالتنــاوب  يعملــون  والجــواالت  الجوالــة  حيــث كان  الطــىب 
ف عى مجموعات  لمدة 24 ساعة مع الفريق الطىب مقسم�ي
إلجــراء ومتابعــة الفحــص الحــرارى لــكل الــزوار والطاقــم الطىب 
ومي�يــن لعمليــة الدخــول والخــروج بطريقــة آمنــه باإلضافــة 
إل تنظيم حركة سيارات اإلسعاف القادمة إل المستش�ف .

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

بلغ إجماىل عدد األنشطة: 
10 أنشطة.

: ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي
ف .  606 متطوع�ي

اجماىلي عدد ساعات التطوع.
12.435ساعة.

كاء :- الجهات المتعاونة وال�ش
وزارة الصحة.	 
وزارة التنمية االجتماعية. 	 
وزارة البلديات اإلقليمية. 	 
وزارة القوى العاملة. 	 
ية. 	  الهيئة العمانية لألعمال الخري
وزارة التجارة والصناعة. 	 
 	 . مكتب والي بورسش
 مكتب والي العامرات.	 
كة العمانية للمواصالت. 	  ال�ش
وزارة األوقاف والشئون الدينية.	 
 	  . بلدية بورسش
بنك الدم المركزي. 	 
ي .	  جمعية المرأة العمانية بوالية عرب
األندية الرياضية بواليات المصنعة والخابورة وصحم ونزوى.	 
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جمعية الكشافة والمرشدات 
الفلسطينية   

ي 
ف بتاريــــــخ 1912م، وعــى إثــر ذلــك تأسســت أول فرقــة كشــفية �ف ي فلســط�ي

نشــأت الحركــة الكشــفية واإلرشــادية �ف

ي انتشــارها مــن 
اف الــدوىلي بهــا عــام 1928م،اســتمرت الحركــة �ف ي مدينــة القــدس، تــم االعــ�ت

مدرســة ســانت جــورج �ف

ف عــام  1948م  ي إىل أن حلــت النكبــة بفلســط�ي
امــج التطوعيــة عــى المســتوى الوطــ�ف خــالل تبنيهــا للعديــد مــن ال�ب

ف مــن المنظمــة الكشــفية العالميــة. ولكــن اســتمرت الحركــة إىل أن اســتعادت  حيــث تــم ســحب عضويــة فلســط�ي
ي المنظمــة العالميــة عــام 2016م.

عضويتهــا الكاملــة �ف

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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إطالق الحمالت الكشفية الوطنية وعى رأسها حملة 	 
ي متطوع (عرب موقع الفيس بوك  )أنا كشــاف فلســطيىف
ف والمرشــدات  ي اســتجاب لهــا آالف مــن الكشــاف�ي والــىت
الذيــن وضعــوا أنفســهم تحــت نــداء الوطــن والواجــب 

وتضمنــت الحملــة :

التوعيــة . 1 ات  بوســرت مــن  العديــد  وإصــدار  تصميــم 
هــا . ون�ش

التدريــب، . 2 )التوعيــة،  التطــوع  ومجــاالت  مســارات 
ي ، دعــم األرس المحتاجــة ، مســاعدة  الدعــم اللوجســىت

المحجوريــن( 

المركزيــة 	  الطــوارئ  لجــان  عضويــة  �ف  االندمــاج 
تحــت  والعمــل  المحافظــات،  مختلــف  ي 

�ف والفرعيــة 
 . الوطنيــة  للسياســة  وفقــا  مظلتهــا 

إجــراءات 	  ضمــن  العامــة  والمرافــق  األحيــاء  تعقيــم 
الســالمة المتبعــة.

المعقمــات 	  فيهــا  بمــا  الطبيــة  المــواد  ــع  ـ ـ ـ وتوزيـ جمــع 
مراكــز  ي 

�ف وتأمينهــا  واألدويــة  الطبيــة  والمســتلزمات 
المختصــة.  الجهــات  مــن خــالل  الحجــر 

األرس 	  عــى  والتموينيــة  الغذائيــة  المــواد  ــع  ـ ـ ـ توزيـ
للمنــازل.  وإيصالهــا  والمحتاجــة  ة  الفقــري

ي 	 
�ف المزمنــة  األمــراض  ألصحــاب  األدويــة  ف  تأمــ�ي

منازلهــم. 

عــى 	  العمــل  لجــان  مــع  الحضــور  ي 
�ف المشــاركة 

الحواجــز لتوعيــة وتوجيــه حركــة العمــال العائديــن مــن 
 . األخــرف الخــط  داخــل 

ســبل 	  واتبــاع  بالبيــوت  ام  ف االلــرت وثقافــة  الــوعي  نــ�ش 
وبعــدة  الفيديوهــات  وإنتــاج  نــ�ش  خــالل  مــن  الوقايــة 

لغــات مــن داخــل المنــازل.

قنــاة 	  مــع  بالتعــاون  الفيديوهــات  وإنتــاج  تســجيل 
ف للشــباب والرياضــة  التابعــة للمجلــس األعــى  فلســط�ي

للشــباب والرياضــة.

منحــة 	  والرياضــة  للشــباب  األعــى  المجلــس  قــدم 
األنشــطة  لدعــم  العاملــة،  للمفوضيــات  ة  كبــري ماليــة 
ي 

ف الحركــة مــن االســتمرار والصمــود �ف امــج لتمكــ�ي والرب
الوبــاء.  مجابهــة 
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اســتجابت الكشــافة الفلســطينية لكافــة الدعــوات الموجهــة 
األنشــطة  ي 

�ف للمشــاركة  العربيــة  الكشــفية  المنظمــة  مــن 
المنظمــة  ي 

�ف االختصــاص  إدارات  عقدتهــا  ي  الــىت اضيــة  االفرت
القــادة  مــن  العديــد  اك  اشــرت خــالل  مــن  زووم  تطبيــق  عــرب 

 : مجــاالت  ي 
�ف العمــل  ورش  �ف  والقائــدات 

اضية األوىل 	  الورش االف�ت

الراشــدون . 1 الشــباب،  برامــج   ، ي
اإلنســا�ف )العمــل 

الحمايــة   ، العالــىي الدعــم  تقييــم  أداة  الكشــفية،  ي 
�ف

الشــباب،  مشــاركة  األنشــطة،  أثــر  تقييــم  األذى،  مــن 
 ، ف تنميــة العضويــة، إطــار عالــم أفضــل، مهــارات التحفــري

القيــادة(.

ازات . 2 )االحــرت الحواريــة  النــدوة  ي 
�ف المشــاركة 

مــع  كورونــا(  أزمــة  أثنــاء  التطــوعي  للعمــل  وريــة  الرف
العالميــة  الصحــة  منظمــة 

اضية الثانية 	   الورش االف�ت
ي الكشــفية، 

امــج الشــباب، الراشــدون �ف السياســة العالميــة لرب
العالميــة  السياســة  الشــباب،  لمشــاركة  العالميــة  السياســة 
لالتصــال،  العالميــة  اتيجية  ،االســرت االذى  مــن  للحمايــة 
، تنميــة  برنامــج اطــار عالــم افضــل، اداة تقييــم الدعــم العالــىي

العضويــة  .

إطــار 	  ي 
�ف الحركــة  )مهمــة  جلســة  ي 

�ف المشــاركة 
أفضــل(  عالــم 

للتدريــب 	  وبرامــج  حــات  ومقرت عمــل  أوراق  تقديــم 
وتنميــة القيــادات للمنظمــة الكشــفية العربيــة .

ي 	 
�ف العربيــة  اللجــان  وأعضــاء  رؤســاء  مشــاركة 

ي تنظيــم 
امــج والمناهــج �ف مجــاالت خدمــة المجتمــع والرب

حلقــات.

ف 	  المســتوي�ي عــى  زووم  تطبيــق  عــرب  وحــوارات   
. ي  والوطــىف اإلقليــىي 

خــالل 	  البيــوت  ي 
�ف البقــاء  عــى  األطفــال  تشــجيع 

ــع األلعــاب والقصــص لهــم. ـ ـ ـ ة الحجــر مــن خــالل توزيـ فــرت

جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية 

. ف بلغ اجماىلي عدد المتطوع�ي
6.982 متطوع.

بلغ اجماىلي عدد ساعات التطوع.
1.508.200 ساعة. 

بلغ اجماىل عدد المستفيدين. 
4.039.000  مستفيد.
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أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية الكشافة والمرشدات الفلسطينية 

كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
المجلس األعى للشباب والرياضة.	 

وزارة الصحة.	 

وزارة الشئون االجتماعية.	 

وزارة العمل.	 

 ومحافظات الوطن.	 

األجهزة األمنية.	 

البلديات والمجالس القروية والمحلية. 	 

 	.  ومؤسسات المجتمع المحىي
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جمعية الكشافة والمرشدات 
القطرية 

ي المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية عــام 
ي قطــر عــام 1956م، وأصبحــت عضــوا �ف

تأسســت الحركــة الكشــفية �ف

ي الجمعيــة العالميــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة، و تخــدم حــواىلي 17421 كشــافا 
1965م، وه أيضــا عضــو �ف

)اعتبــارا مــن عــام 2011م( و9845 مــن المرشــدات )اعتبــارا مــن عــام 2003(.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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ي يبذلهــا  أكــدت جمعيــة الكشــافة القطريــة أن الجهــود الــىت
الخدمــات  تقديــم  ي 

�ف حاســما  دورا  تلعــب  متطوعوهــا 
ي الدولــة، وىه تجســيد 

المســاندة للمؤسســات الصحيــة �ف
ي 

�ف الرســمية  والجهــات  المجتمــع  أفــراد  ف  بــ�ي للتالحــم 
مــن  والحــد  )كوفيــد-19(  وس كورونــا  فــري أزمــة  مواجهــة 

انتشــاره.
وهــذه الجهــود تســتند عــى قاعــدة مجتمعيــة عريضــة مــن 
ف والمتطوعــات، يتجــاوز عددهــم  ف و المتطوعــ�ي الكشــاف�ي
ف والمرشدات من مختلف  301 شاب وفتاة من الكشاف�ي
الــذي  الكبــري  النجــاح  بعــد  وذلــك  ات،  والخــرب األعمــار 
ي أطلقــت  حققتــه مبــادرة »تطــوع معنــا ألجــل قطــر«، الــىت

وس كورونــا )كوفيــد-19(. فــور بــدء أزمــة فــري

الفرق التطوعية:
 
ً
 تطوعيــا

ً
 كشــفيا

ً
شــكلت جمعيــة الكشــافة القطريــة فريقــا

مكونــا مــن 22 مــن قــادة الكشــافة والمرشــدات و الــرواد 
. والجوالــة 

وهم  من الشباب والفتيات الواعدين، وتنوعت مجاالت 
والتثقيــف  النفــ�ي  الدعــم  تقديــم  ف  بــ�ي منهــم  اإلفــادة 
موقعــا   2	 ي 

�ف الء  ف للــرف اللوجســتية  والخدمــات  الصــ�ي 

ي 
للحجــر الصــ�ي عــى مســتوى الدولــة، مــرورا بالمشــاركة �ف

عمليــات تعقيــم الشــوارع والرقابــة والتفتيــش الصــ�ي عــى 
المطاعــم والمنشــآت التجاريــة بالتعــاون مــع وزارة البلديــة 
التوعيــة  عمليــات  عــى  اف  اإلرسش إل  وصــوال  والبيئــة، 
مــع  بالتعــاون  الطبيــة  المســتلزمات  ــع  ـ ـ ـ المجتمعيــة وتوزيـ

المجتمعيــة. طــة  ال�ش
ي تنفيذ 

ف ورفع كفاءتهم �ف ولضمان سالمة كوادر الكشاف�ي
المهام المطلوبة، تم التعاون مع الهالل األحمر القطري، 
دورات  لتنظيــم  والتطويــر،  للتدريــب  مركــزه  خــالل  مــن 
تدريبيــة لهــم حــول كيفيــة اســتخدام وســائل الوقايــة مــن 
، ورفــع الــروح  العــدوى، ومهــارات تقديــم الدعــم النفــ�ي
مــع   ، الصــ�ي الحجــر  مواقــع  ي 

�ف للمحتجزيــن  المعنويــة 
الطبيــة  ات  الخــرب أصحــاب  ف  المتطوعــ�ي مــن  االســتفادة 
ي تدريــب وتوعيــة أفــراد المجتمــع حــول طبيعــة المــرض 

�ف
وســبل الوقايــة منــه فكــرة حملــة التطــوع مــن أجــل قطــر 
ي مخاطر 

جاءت من باب مساندة مجهودات الدولة لتو�ت
حــث  طريــق  عــن  المســتجد،  كورونــا  وس  فــري انتشــار 
تقديــم  ي 

�ف االنخــراط  عــى  ف  والمقيمــ�ي القطــري  الشــباب 
والدعــم  والعنايــة  الرعايــة  يحتــاج  لمــن  والســند  العــون 

وس. بالفــري اإلصابــات  أعــداد  تزايــد  جــراء  النفــ�ي 
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حملــة توعويــة تحــت شــعار  بيــدك أنــت تمنــع انتشــار 	 
 لمقاومــة فايــروس كورونــا (.

ً
كورونــا )معــا

بهــدف تعزيــز تدابــري الوقايــة مــن العــدوى، و مكافحتهــا 
معــدات  اســتعمال  حــول  الالزمــة  التدريبــات  إجــراء  و 

الشــخصية              الوقايــة 

مخيمــات وفنــدق الكشــافة القطريــة تحــت تــرصف 	 
الصحــة  وزاره 

وضع مبىف جمعية الكشــافة و المرشــدات القطرية بما 
يتضمنــه مــن قاعــات و فنــدق، ووضــع مخيــم الجمعيــة 
عــزل  وحــدة  إنشــاء  وتــم  الصحــة  وزاره  تــرف  تحــت 

مــر�ف كوفيــد-19 داخــل مبــىف الجمعيــة.

تأخــذ  ال   « شــعار  تحــت  أخــرى  بحملــة  قامــت  كمــا 
حاجتــك«  مــن  أكــ�ث 

، خوفــا مــن نفــاد  ف بســبب الهلــع الــذى انتــاب المواطنــ�ي
بتنظيــم  الكشــافة  جمعيــة  بــادرت  الغذائيــة،  المــواد 
ف لبــث الطمأنينــة �ف  ف و الكشــاف�ي ف المواطنــ�ي حملــة بــ�ي
ي مــن  اتي�ب نفوســهم، والتأكيــد عــى أن المخــزون االســرت

ة . جميــع المــواد متوفــر و بكميــات كبــري

قامت بالحملة الثالثة ) أبق بالبيت(	 
ف عــى  ف و المقيمــ�ي ف و المواطنــ�ي بهــدف حــث الكشــاف�ي
ي أنشــطة عــرب القنــوات 

ل �ف ف ي المــرف
اســتغالل  أوقاتهــم  �ف

لحــث  الحكومــة  جهــود  مــع  تمشــيا  االجتماعيــة  
ي  منازلهــم، وتطبيــق إرشــادات 

ف عــى لبقــاء �ف المواطنــ�ي
. وس كورونــا  لفــري للتصــدي  ة  الفــرت هــذه  ي 

الســالمة �ف

عــ�ب 	  األوىل  النــدوة  ي 
�ف القطريــة  الكشــافة  شــاركت 

المســتدامة التنميــة  أنشــطة  حــول  نــت  األن�ت

التعزيــز مــن تدابــري الوقايــة مــن العــدوى و مكافحتهــا 	 
بإجــراء التدريبــات بالتعــاون مــع الهــالل األحمــر القطــري 

ووزارة الصحــة  حــول عــوارض كوفيــد-19.
ي  ) من ماء و غذاء و كمامات( 	  تقديم الدعم اللوجسىت

ف مــن الخــارج . للمتطوعــ�ي

قــام الكشــافون ووفــق ضوابــط صحيــة محــددة بإلــزام 	 
بعضهــم  ف  بــ�ي والتباعــد  الكمامــات  بارتــداء  ف  المصلــ�ي
الكمامــات  ارتــداء  إن  حيــث  كافيــة،  مســافة  البعــض 
ي مواجهة جائحة كورونا، و ذلك 

يساند جهود الدولة �ف
ف المجمعــات  ــع الكمامــات عنــد دخــول المواطنــ�ي ـ ـ ـ بتوزيـ
ات  التجاريــة و المســاجد ) بدايــة األزمــة ( و نــ�ش بوســرت

ف طريقــة اســتخدامها . تبــ�ي

التثقيف والتطوير:	 
ي نظمهــا اإلقليــم  ي الــورش الــىت

شــاركت الكشــافة القطريــة  �ف
، كمــا نظمــت العديــد مــن الــورش بالتعــاون  ي ي العــر�ب

الكشــ�ف
مــع اإلقليــم، �ف إدارة األزمــات، وسياســة المنظمــة الكشــفية 
واألزمــات  المخاطــر  وإدارة  االذى،  مــن  للحمايــة  العالميــة 
وس كورونــا، ودور رواد  امــج الكشــفية فيمــا بعــد فــري ي الرب

�ف
ي مواجهــة األزمــات، وأثــر 

ات �ف الكشــافة .. وتجــارب وخــرب
المخاطــر.

جمعية الكشافة والمرشدات القطرية 
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كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
 التعاون مع مختلف الوزارات بالدولة.	 
وزارة الصحة القطرية. 	 
الهالل األحمر القطري. 	 

ف لتقديــم الدعــم  بلــغ اجمــاىلي عــدد المتطوعــ�ي
. اللوجيســ�ت
22متطوعا. 

بلغ اجماىلي عدد ساعات التطوع.
32.000 ساعة .

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

جمعية الكشافة والمرشدات القطرية 
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جمعية الكشافة الكويتية    

ثــم توقــف النشــاط حــ�ت عــام 1951م، و�ف عــام 1952م  يرجــع تأســيس الكشــافة الكويتيــة إىل عــام 1936م ، 

هــا واالهتمــام بهــا، وقــد أنشــئت  ازداد اإلقبــال عــى االنضمــام للحركــة الكشــفية، فقــد شــجعت الحكومــة عــى ن�ش
 �ف عــام 1955م.

ً
 ودوليــا

ً
جمعيــة الكشــافة الكويتيــة بتأييــد مــن الدولــة، وســجلت كشــافة الكويــت عربيــا

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 

55



جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف مجابهة وباء كورنا 

مــن  العديــد  الكويتيــة  الكشــافة  جمعيــة  نفــذت 
وس  فــري لمواجهــة  والثقافــة  للتوعيــة  الفعاليــات 
ات  نــ�ش بعمــل  قامــت  حيــث  المســتجد،  كورونــا 
هــا  تــم ن�ش للتوعيــة   يوميــة وفيديوهــات متنوعــة 
الخاصــة  االجتمــاعي  التواصــل  وســائل  بمختلــف 
لقــاءات  نظمــت  الكويتيــة، كمــا  الكشــافة  بجمعيــة 
مــن  الوقايــة  بكيفيــة  للتوعيــة  وإذاعيــة  تلفزيونيــة 
عمــل  وآليــة  »كوفيــد-19«،  كورونــا  وس  فــري
متخصصــة   تطوعيــة  فــرق  بتكويــن  الجمعيــة 
نتغلــب  ) كيــف  عــن  نــدوة  نظمــت  لألزمــات، كمــا 
وس كورونــا ( عــن طريــق النقــل المبــارسش  عــى فــري
تــم بثهــا عــن طريــق موقــع جمعيــة الكشــافة   live
عــن  مكثفــة  حمــالت  ونظمــت كذلــك  الكويتيــة، 
للتوعيــة،  )بروشــورات  المســتجد  وس كورونــا  فــري
ف  وتوزيــــــع مــواد تنظيــف وتعقيــم،  وتنظيــف وتجهــري

واإليــواء(. العــزل  دور 
كمــا تطــوع أعضــاء مجلــس إدارة جمعيــة الكشــافة 
ي 

الكويتيــة واللجــان العاملــة �ف هيئــة الدفــاع المــد�ف
»كوفيــد-19«،  وس كورونــا  فــري لمتابعــة  بالدولــة 
ووضعــت الجمعيــة مبناهــا بكافــة إمكانياتــه تحــت 

تــرف وزارة الصحــة.

وأعلنــت الجمعيــة عــن فتــح بــاب التطــوع للمشــاركة 
ي تعقيم وتنظيف مبىف الجمعية ، وقامت بتوزيــــع 

�ف
الوجبــات  الرمضانيــة خــالل شــهر رمضــان، كمــا تــم  
ي النســخة االســتثنائية للمخيــم 

المشــاركة الفاعلــة �ف
.joti 2020  نــت ي العالــىي عــى االنرت

الكشــ�ف
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اتحاد كشاف لبنان 

اف بــه  ي ســوريا ولبنــان، والــذى تــم االعــ�ت
ي تحــت أســم اتحــاد الكشــافة �ف

�ف عــام 1921م تأســس أول اتحــاد كشــ�ف

عــام 1924م، �ف المؤتمــر الكشــ�ف العالــ� �ف كوبنهاجــن، و�ف عــام 1936م انفصلــت جمهوريتــا لبنــان وســوريا، 
 �ف 1947م ، وتــم تعديــل االســم إىل اتحــاد كشــاف لبنــان عــام 1969م.

ً
اف بــه عالميــا وتــم االعــ�ت

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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أنواع األنشطة: 	 
لمجابهــة  نشــاطا   15 بعــدد  لبنــان  كشــاف  اتحــاد  قــام 
جائحــة كورونــا )توعيــة – تعقيــم – مســاعدات إنســانية 
– تدريبــات طبيــة – صحــة نفســية – جلســات تدريبيــة – 

الــخ(.  اضيــة …  افرت بيانــات – ورش عمــل  جمــع 

وتدريبهــا . 1 المتخصصــة  الكشــفية  الفــرق  ف  تجهــري
عــى كيفيــة ارتــداء بــدالت الحمايــة الخاصــة والتعقيــم 

ف إل المستشفيات.  ونقل المر�ف المصاب�ي

بهــدف . 2 ي 
و�ف إلكــرت تواصــل  منصــات  ف  تجهــري

وعائالتهــم،   أمرهــم  وأوليــاء  ف  الكشــاف�ي مــع  التواصــل 
هــذه  الجميــع، خصصــت  إل  الوصــول  وألن هدفنــا 
مجتمعــة. العائلــة  تهــم  ومســابقات  برامــج  المنصــات 

حيــث . 3 النفــ�،  الدعــم  إل  باإلضافــة 
ســاعدت الجمعيــات الكشــفية مــن خــالل االســتعانة 
ف بالصحة النفســية لألطفال والراشــدين  باختصاصي�ي

الســواء. عــى 

ي . 4
�ف تعقيــم  حمــالت  المختصــة  الفــرق  نظمــت 

ي 
المــدن والقــرى، وكذلــك تعقيــم دور العبــادة ومبــا�ف

المؤسســات الرســمية ودور األيتــام ومؤسســات ذوي 

ومحــالت  ف  المســن�ي ودور  الخاصــة  االحتياجــات 
بيــع المــواد الغذائيــة، كمــا ســاهمت بتعقيــم أغــراض 
الخــارج كإجــراء  مــن  عــادوا  الذيــن  ف  بــ�ي المغرت وأمتعــة 

وس. الفــري انتشــار  مــن  للحــد  ي 
وقــا�ئ
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اتحاد كشاف لبنان

فيديــو . 5 ومقاطــع  ملصقــات  بنــ�ش  ونيــة  إلكرت توعيــة  حمــالت 
وس  عــرب منصــات التواصــل االجتمــاعي للتعريــف بمخاطــر الفــري

وكيفيــة انتشــاره والوقايــة منــه.

الطبيــة عــى . 	 الوقائيــة والكمامــات  المالبــس  ــع  ـ ـ ـ حمــالت توزيـ
 
ً
دور العبــادة والمؤسســات الرســمية والمحــال التجاريــة، إضافــة

وس كورونــا  إل توزيــــــع منشــورات توعيــة للوقايــة مــن مخاطــر فــري
ي كل المحافظــات.

�ف

الكشــفية . 7 بالمناســبات  تتعلــق  خاصــة  أفــالم  عــدة  إصــدار 
والمســاعدات  التوعيــة  وبحمــالت  والدينيــة  والعربيــة  العالميــة 

االجتماعيــة.

الــىت نظمتهــا وزارة الشــباب والرياضــة، . 	 المشــاركة �ف الحملــة 
الحجــر  وأهميــة  كورونــا  وس  فــري مــن  »الوقايــة  اســم  تحــت 

.» لي
ف المــرف

للمخيــم . 9 االســتثنائية  النســخة  ي 
�ف الفاعلــة  المشــاركة 

.JOTI نــت  االنرت عــى  العالــىي  ي 
الكشــ�ف

جلســة . 10 إقامــة  ي 
�ف والرياضــة  الشــباب  وزارة  مــع  التعــاون 

ف القــادة مــن مواجهــة  حواريــة عــرب الويــب تحــت عنــوان »تمكــ�ي
كورونــا«.

اضيــة مــن خــالل . 11 ي ورش العمــل التفاعليــة االفرت
المشــاركة �ف

. ي ي العــر�ب
ي نظمهــا اإلقليــم الكشــ�ف برنامــج ZOOM الــىت

الصحــة . 12 وزارة  تــرف  تحــت  الكشــفية  المقــرات  وضــع 
العامــة مــن خــالل وزارة الشــباب والرياضــة الســتخدامها كمقــرات 

. الصــ�ي للحجــر 

مــع . 13 بالتعــاون  الغذائيــة  المــواد  ــع  ـ ـ ـ توزيـ ي 
�ف المســاعدة 

ي اللبنانيــة، أخذين 
البلديــات والجهــات المانحــة عــى كافــة األرا�ف

والوقايــة الحمايــة  درجــات  اقــى  االعتبــار  ف  بعــ�ي

مــع . 14 بالتعــاون  الغذائيــة  المــواد  ــع  ـ ـ ـ توزيـ ي 
�ف المســاعدة 

ي اللبنانيــة، أخذين 
البلديــات والجهــات المانحــة عــى كافــة األرا�ف

والوقايــة. الحمايــة  درجــات  اقــى  االعتبــار  ف  بعــ�ي

الشــئون . 15 ووزارة  والبلديــات  الداخليــة  وزارة  مســاعدة 
فقــًرا  األكــرث  العائــالت  بيانــات  بجمــع  اللبنانيــة  االجتماعيــة 
تزويدهــم  ي 

اللبنــا�ف للجيــش  ليتســىف  الهاتــف  عــرب  وعناوينهــم 
والماديــة. الغذائيــة  بالمســاعدات 

امج التدريبية الخاصة بالقادة عن بعد.. 	1 متابعة الرب
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كاء : الجهات المتعاونة وال�ش
 	. ي

 رئاسة مجلس الوزراء اللبنا�ف
 	. ي  وزارة الدفاع الوطىف
 وزارة الداخلية والبلديات.	 
 وزارة الشباب والرياضة.	 
 وزارة الصحة العامة.	 
 وزارة الشؤون االجتماعية.	 
 الجيش.	 
 	.  األمن الداخىي
 األمن العام.	 

 	. ي
 الدفاع المد�ف

 اللجنة العليا إلدارة الكوارث.	 
 اللجنة العليا لإلغاثة.	 
 الصليب والهالل األحمر.	 
 	.)WHO( منظمة الصحة العالمية
منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة 	 

.)UNICEF(
ي 	 

اإلنمــا�ئ المتحــدة  األمــم  برنامــج 
.)UNDP (

مفوضيــة األمــم المتحــدة لشــؤون 	 
.)UNHCR( ف الالجئــ�ي

ى والقرى 	  ي المدن الكرب
البلديات �ف

والبلــدات ويتــم التطبيــق بالتعــاون 
كل  ي 

�ف الكشــفية  الجمعيــات  مــع 
مــن  والكثــري  اللبنانيــة  المناطــق 
واألفــراد  الخاصــة  المؤسســات 
الذيــن ســاهموا بمســاعدات عينيــة 

الغذائيــة. بالمــواد  أو 

بلغ إجماىل عدد األنشطة: 
15 نشاطا.

بلــغ إجمــاىل عــدد القــادة الذيــن تدربــوا عــى التعقيــم 
. ف المصابــ�ي المــر�ف  ونقــل 

1000متطوعا.
. ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي

19.541متطوعا.
بلغ إجماىل عدد ساعات التطوع.

1,948,000 ساعة.
عدد المستفيدين.

مليون فردا.
باإلضافــة لبعــض االنشــطة الــ�ت وصلــت الســتهداف 
مليــون فــرد عــى ســبيل المثــال توزيــــــع قســائم التغذيــة 
وت  )بــ�ي ى  الكــ�ب المــدن  �ف  المحتاجــة  للعائــالت 

وطرابلــس(.

اتحاد كشاف لبنان

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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الحركة العامة للكشافة والمرشدات 
- ليبيا   

ي ليبيــا بمدرســة طرابلــس الثانويــة، بقيــادة عــىي خليفــة الزائــدي الــذي اعتــ�ب مؤســس 
تأسســت أول فرقــة كشــفية �ف

ي كل من بنغازي وســبها وصارت عضوا 
ي عام 1954م، تأسســت أول فرقة كشــفية �ف

ي ليبيا، و�ف
الحركة الكشــفية �ف

ي المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية عــام 1958م.
�ف

تاريــــخ نشأة الجمعية: 
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قامت جميع المفوضيات من خالل أفواجها وفرقها بأنشــطة 
شــملت  ي  والــىت كورونــا،  وس  فــري جائحــة  لمكافحــة  توعيــة  
ات – مشــاهد تمثيليــة ...  )ملصقــات – فيديوهــات – محــا�ف
الخ (، وقد اســتخدمت وســائل اإلعالم المختلفة مثل الراديو 
 Facebook- االجتمــاعي  التواصــل  وســائل   – التلفزيــون   –
ي توعيــة المجتمــع، حيــث كانــت 

twitter  فــكان لهــا أثــر كبــري �ف
ات وأرقــام عــدد المشــاهدات و المتابعــات و المشــاركات  مــؤرسش
التواصــل االجتمــاعي  ي وســائل 

التوعيــة خاصــة �ف لمنشــورات 
ملصــق،   200 الملصقــات  عــدد  تجــاوز  حيــث  جــدا،  ة  كبــري
ي قنــوات 

وعــدد الفيديوهــات 		 فيديــو إل جانــب حلقــات �ف
الراديــو المحليــة.

التعقيم : 
ي شــارك فيهــا  الــىت حمــالت التعقيــم كانــت مــن أول األنشــطة 
ي مــن قبــل إعــالن  حــاالت اإلصابــة حيــث  كشــافو ليبيــا، حــىت
ي الحكوميــة واألماكــن العامــة والمحــال التجاريــة 

شــملت المبــا�ف
ة، وذلك بالتعاون مع هيئة السالمة الوطنية  واألسواق الكبري
وكمثــال    ، ي

المــد�ف المجتمــع  منظمــات  وبعــض  عــام،   بشــكل 
ي 

المبــا�ف عــدد  الســكان،  متوســطة  مدينــة  وىهي  درنــة  مدينــة 
ي تــم تعقيمهــا �ف هــذه المدينــة تجــاوز الـــ 300  الحكوميــة الــىت

ي . مبــىف
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المساعدات اإلنسانية : 
توقفــت  النــاس  مــن  العديــد  هنــاك  كورونــا  جائحــة  بســبب 
يعمــل  منهــم  والعديــد  وافديــن،  أو  ف  مواطنــ�ي ســواء  أعمالهــم 
ف جراء ظروف الحرب، ولهذا  باألجر اليومي إل جانب النازح�ي
الفئــات  هــذه  لمســاعدة  االســتجابة  ليبيــا رسعــة  رأى كشــافو 
ف   عــ�ي ف والمترب الداعمــ�ي مــع  التواصــل  تــم  المجتمــع حيــث  مــن 

. ف  المحتاجــ�ي تــوزع عــى  مــواد غذائيــة  ف  وتجهــري
ــع آالف المســاعدات الغذائيــة عــى العائــالت  ـ ـ ـ حيــث تــم توزيـ
عــىي مســتوي ليبيــا بالكامــل، كمــا تــم إعــداد  أكــرث مــن مــرة وجبــة 
إفطار صائم وتم توزيــــع عدة آالف منها عى العمالة الوافدة.

أعمال أخري تندرج تحت خدمة المجتمع: 
أطبــاء . 1 مجموعــة  مــن  طبيــة  مســاعدة  فــرق  إنشــاء  

ف تحــت مســىي  ف تقــدم خدماتهــا مجانــا  للمواطنــ�ي متطوعــ�ي
) آلــو طبيــب( .

خياطــة . 2 وع  مــ�ش �ف  الحركــة  رائــدات  شــاركت 
بحيــث   ، ي الطــىب اإلمــداد  هيئــة  مــن  بالتعــاون  الكمامــات 
تكــون وفــق المواصفــات حيــث قامــت الرائــدات بصناعــة 

الكمامــات.  مــن  المئــات 

الحركة العامة للكشافة والمرشدات - ليبيا
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الحركة العامة للكشافة والمرشدات - ليبيا

بلغ إجماىل عدد األنشطة: 
العديد من األنشطة

: ف بلغ اجماىلي عدد المتطوع�ي
7000 متطوع

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
 	 . فريق العمل التطوعي

الجمعيات األهلية المحلية حسب المنطقة 	 
والمدينة.  
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االتحاد العام للكشافة والمرشدات 
المرصى 

دخلت الحركة الكشفية مرص عام 1914 م، وكان عام 1918م، هو بداية انتشار الحركة  فتم تشكيل أول فرقة 

ي ســنة 1920م، أنشــئت أول جمعيــة 
ي المدرســة الســلطانية )مدرســة الخديــوي إســماعيل اآلن(،  و�ف

للكشــافة �ف

اف بالكشــافة   لها )محمود شــكري باشــا(،  وتم االع�ت
ً
ف رئيســا للكشــافة ســميت )جمعية الكشــافة المرصية(، وع�ي

ي باريــس عــام 1922م، وعربيــا عــام 1954م.
ي الــدوىلي الــذي أقيــم �ف

ي المؤتمــر الكشــ�ف
 �ف

ً
المرصيــة دوليــا

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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منذ اإلعالن عن جائحة كورونا كان اتجاه الدولة تحويل جميع 
ام بالتباعــد  ف األنشــطة بمــا يتناســب مــع الوضــع الجديــد، مــع االلــرت
لــذا  ي،  الكــرب التجمعــات  منــع   - ل  ف بالمــرف المكــوث   - االجتمــاعي
ي  الــىت واألنشــطة  الخطــط  وضــع  ي 

�ف المريــة  الكشــافة  بــدأت 
ي : 

ي اآل�ت
تتناســب مــع ذلــك ونعرضهــا �ف

الكشــافة . 1 مقــار ومعســكرات ومخيمــات  تعقيــم  جميــع 
أماكــن  عــى  للحفــاظ  ذلــك  و  المحافظــات،  جميــع  ي 

�ف
يســاعد  أن  يمكــن  أثــر،  أي  مــن  خاليــة  المريــة  الكشــافة 
وس، و كذلــك لتكــون المقــار جاهــزة عنــد  ي انتشــار الفــري

�ف
أثنــاء جائحــة كورونــا. ي أي وقــت 

لهــا �ف الدولــة  احتيــاج 

مديريــات . 2 مثــل:  بالمحافظــات،  العامــة  المقــار  تعقيــم   
طــة  ال�ش أقســام  الشــباب –  المــدارس – مراكــز   – الصحــة 
البنــوك   – األثريــة  المناطــق   – الكنائــس   – المســاجد   –
التفاعــل  ي 

�ف الكشــافة  مــن  مســاهمة  ذلــك  و  هــا،  ...وغري
بالواجــب  بالقيــام  ي 

الكشــ�ف الوعــد  لتحقيــق  و   ، المجتمــ�ي
نحــو الوطــن واآلخريــن، حيــث قــام الجوالــون  والقــادة مــن 
المركزيــة  الجمعيــات  مــن  الكشــفية  والمجموعــات  الفــرق 
ومراكــز  الكشــافة  مقــار  بتعقيــم  المحافظــات  �ف  ــع  ـ األربـ
هــا بالتعــاون مــع وزارة  الشــباب والبنــوك ودور العبــاده، وغري

. والرياضــة  الشــباب 



جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف مجابهة وباء كورنا  67

وس كورونــا  . 3 فــري مــن  الوقايــة  عــن  توعيــة  برامــج  إقامــة 
هــا. ي جميــع وســائل التواصــل واإلعــالم الكشــفية وغري

�ف

ي . 4
�ف والفضائيــة  التليفزيونيــة  امــج  الرب �ف  المشــاركة 

المريــة. القنــوات 

امــج التليفزيونيــة . 5 حيــث تــم المشــاركة �ف العديــد مــن الرب
للتعريــف بالمجهــودات الــىت قامــت بهــا الكشــافة المريــة، 
وس، وطــرق  الفــري عــن كيفيــة مواجهــة  التنويــه  مــن خــالل 

الوقايــة منــه .

	 . ، الجائحــة  عــن  مختلفــة  توعيــة  ات  بوســرت طباعــة 
محافظــة. مــع كل  تتناســب 

الــىت . 7 الدعائيــة  ات  البوســرت مــن  كبــري  عــدد  طباعــة  تــم 
وس  تنــوه عــن »كيــف تحــى نفســك ومــن حولــك مــن فــري

كورونــا«.   

طــرق . 	 وعــن  وس  الفــري عــن  وانفوجرافيــك  أفــالم  إصــدار 
الوقايــة منــه .

ــع . 9 ـ ـ ـ لتوزيـ بالمحافظــات  الصحــة  مديريــات  مــع  التنســيق 
ف . الكلــور والمطهــرات والكمامــات عــىي العاملــ�ي

ي الميادين واألماكن المزدحمة .. 10
توزيــــع كمامات �ف

إجــراءات . 11 ي 
�ف والمعاشــات  الســن  كبــار  مســاعدة 

األماكــن  ف  تجهــري خــالل  مــن  المعاشــات  عــىي  حصولهــم 
. الــرف  ماكينــات  وتعقيــم  وتطهــري  المناســبة، 

خــالل . 12 مــن  محافظــة  ي كل 
�ف التطوعيــة  الفــرق  إنشــاء 

. الكشــفية  الجمعيــات 

جائحــة . 13 مواجهــة  بخصــوص  الدولــة  تعليمــات  بــث 
والكشــفية. الفضائيــة  اإلعــالم   وســائل  ي كل 

�ف كورونــا 

لجميــع . 14 ونيــة  االلكرت المخيمــات  مــن  عــدد  إقامــة 
الكشــفية. المراحــل 

االتحاد العام للكشافة والمرشدات المرى 
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االتحاد العام للكشافة والمرشدات المرى 

كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
مدارس.	 
جامعات.	 
مراكز شباب.	 
وزارات.	 
جمعيات أهلية.	 

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

بلغ إجماىل عدد األنشطة: 
200 نشاط.

. ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي
5.500متطوعا.

بلغ إجماىل عدد ساعات التطوع.
000.		 ساعة.

كاء. عدد ال�ش
يكا. 50رسش
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الجامعة الوطنية للكشفية 
المغربية 

ي المؤتمــر العالــ�ي بلشــبونة 
اف بهــا �ف تأسســت الجامعــة الوطنيــة للكشــفية المغربيــة ســنة 1957م، وتــم االعــ�ت

ي عــام 1958م، وانضمــت للمنظمــة الكشــفية  ي للمغــرب العــر�ب
ســنة 1959، وه عضــو مؤســس لالتحــاد الكشــ�ف

ي 
ي المنظمة الكشفية العالمية 1961م، وصدر الميثاق الكش�ف

اف رسميا بعضويتها �ف العربية 1960م، وتم االع�ت
للجامعــة الوطنيــة للكشــفية المغربيــة 1971م.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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ي 
تفــ�ش بشــأن  العالــم  يشــهدها  ي  الــىت للتطــورات  تبعــا 

ازية دقيقة،  وس، و ما أعقب ذلك من ترتيبات احرت الفري
المغربيــة  للكشــفية  الوطنيــة  الجامعــة  شــهدت  فقــد 
وداخــل  لوائهــا  تحــت  المنضويــة  الجمعيــات  بكافــة 
جميــع جهاتهــا وفروعهــا برنامجــا اســتثنائيا وعاجــال أهتــم  
وس وطــرق  بإجــراءات التوعيــة  والتعريــف  بأخطــار الفــري
ف االعتبــار أنشــطة الخدمــات  الوقايــة منــه، مــع األخــذ بعــ�ي
االجتماعيــة و التدخــالت الوقائيــة المناســبة، ومــن أهمهــا 
ع بالــدم الــىت شــاركت فيهــا كل  الحمــالت الوطنيــة للتــرب
 ، ف الجنســ�ي مــن  الوطنيــة  الكشــفية  الجمعيــات  فــروع 
ع  بالدم  ورة الترب استجابة لنداء الجهات المختصة برف
لمختلــف مستشــفيات المملكــة المغربيــة ، كمــا أقامــت 
، الــذي جــاء كفضــاء  ي

ا�ف ي االفــرت
الجامعــة المخيــم الكشــ�ف

فئــات  مختلــف  جعــل  بهــدف  وترفيــ�ي  تربــوي  ي 
كشــ�ف

ي 
المراحــل الكشــفية تعيــش أجــواء التخييــم المفقــودة �ف
ة الحجــر الصــ�ي تثبيتــا لقيــم الحركــة الكشــفية . فــرت
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ع بالدم:	  الحمالت الوطنية للت�ب
بمشاركة جل فروع الجمعيات الكشفية الوطنية:

ي  الــىت المختصــة  الجهــات  لنــداء  اســتجابة  وإناثــا،  ذكــورا 
االحتياطيــة  الــدم  أكيــاس  مــن  المخــزون  قلــة  عــن  أعلنــت 
المملكــة  مستشــفيات  مختلــف  تحتاجهــا  ي  الــىت وريــة  الرف

المغربيــة.
 	: ي

ا�ف ي االف�ت
المخيم الكش�ف

، الهــدف منــه جعــل مختلــف  ي تربــوي وترفيــ�ي
فضــاء كشــ�ف

فئــات المراحــل الكشــفية تعيــش أجــواء التخييــم المفقــودة 
الحركــة  وطقــوس  لقيــم  تثبيتــا   ، الصــ�ي الحجــر  ة  فــرت ي 

�ف
الكشــفية.

ف : 	  ة للمواطن�ي  حمالت التوعية المبا�ش
بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة تــم تنظيــم جــوالت توعيــة 
وس كورونــا عــن طريــق اســتعمال  بأهميــة الوقايــة مــن فــري
تعقيــم  وكــذا  اليديــن  لغســل  والمطهــرات  المنظفــات 
التخلــص  الكمامــات و كيفيــة  اســتعمال  المالبــس و طــرق 

. نهايــة االســتعمال  بعــد  منهــا 
ة  وتقديــم المــواد 	  حمــالت دعــم األ� الفقــ�ي

الغذائيــة:
مــن  رت  تــرف ي  الــىت ة   الفقــري لــألرس  المبــارسش  الدعــم  تقديــم 
الجامعــة  أنشــطة  أهــم  ف  بــ�ي مــن  كان  اإلغــالق  قــرارات 
الوطنيــة للكشــفية المغربيــة مــن خــالل مســاهمة األعضــاء 

. الكشــافة  وأصدقــاء  ف  عــ�ي المترب و 

الدورات  التدريبية عن بعد:	 
ة الحجــر الصــ�ي كانــت فرصــة مواتيــة مــن أجــل تعزيــز  فــرت
وتقوية المعارف و المدارك الكشــفية لألعضاء �ف مختلف 
المراحــل الكشــفية إضافــة إل تعزيــز المهــارات الحياتيــة عــن 

طريــق تقديــم دورات كشــفية متنوعــة.
ي المنازل:	 

المسابقة الوطنية للبقاء �ف
المنــازل،  ي 

�ف البقــاء  بأهميــة  الزهــرات  و  األشــبال  لتوعيــة 
الملــل  ســيطرة  لعــدم  برامجهــم  ــع  ـ ـ ـ تنويـ عــى  هــم  ف وتحفري
فيهــا  يســتعرض  مفتوحــة  مســابقات  تنظيــم  تــم  عليهــم، 
ل  ف المــرف ي 

ي يمارســونها �ف الــىت المشــاركون مختلــف األنشــطة 
تلــك  عــرض  و  التعليميــة  أو  الثقافيــة  أو  الرياضيــة  ســواء 
هدايــا  تخصيــص  و  االجتماعيــة  المواقــع  عــى  طــة  األرسش

رمزيــة. وجوائــز 

الجامعة الوطنية للكشفية المغربية 
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وس كورونا ي التوعية والتعريف بأخطار ف�ي
خريطة مساهمة الجامعة الوطنية للكشفية المغربية �ف

نوع النشاط
ف  عدد الكشاف�ي

ف المشارك�ي
المرحلة الكشفية 

المشاركة
الفئة المستهدفة / عدد 

المستفيدين
ع بالدم 12 مركزا طبياالقادة/مرحلتا الجوالة والرائدات550الحمالت الوطنية للترب

ي
ا�ف ي االفرت

1200 من األعضاءالقادة / جميع المراحل الكشفية24المخيم الكش�ف

ة  حمالت التوعية المبارسش
ف بالتعاون مع  للمواطن�ي

السلطات المحلية
800

القادة/ مرحلتا الجوالة 
والرائدات

5000 أرسة

حمالت دعم األرس المحتاجة 
وتقديم المواد الغذائية

400
القادة/ مرحلتا الجوالة 

والرائدات
1200 أرسة

32الدورات التدريبية عن بعد
القادة/ مرحلتا الجوالة 

والرائدات
2200 عضو

ي 
المسابقة الوطنية للبقاء �ف

المنازل
125 مشاركا ومشاركةمرحلتا األشبال و الزهرات50

بلغ إجماىل عدد األنشطة:  
العديد من األنشطة.

: ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي
1.856 متطوعا.

: ف بلغ إجماىل عدد المستهدف�ي
9.725 مستفيدا.

الجامعة الوطنية للكشفية المغربية 

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 



جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف مجابهة وباء كورنا  73

حركة الكشافة والمرشدات 
الموريتانية 

دخلت حركة الكشافة والمرشدات الموريتانية سنة 1946م، من بوابة موريتانيا الجنوبية مدينة بوكي 1953م، 

ي ســنة 1962م، ُحلــت ألســباب سياســية، 
ي ادجربــل بكيهــدي ســنة 1954م، و�ف

ي �ف
حيــث أقيــم أول مخيــم وطــ�ف

اف بهــا مــن قبــل  المنظمــة العالميــة  للحركــة الكشــفية ســنة1981م، وهي  ثــم ظهــرت عــام 1978م، وقــد تــم االعــ�ت
ي المنظمــة الكشــفية العربيــة.

عضــو �ف

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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الجهود ال�ت قامت حركة الكشافة والمرشدات 
الموريتانية، للتصدى لجائحة كورونا»كوفيد-19«:

تكوين الفرق الكشفية .	 
ددين عليها.	  نظافة المستوصفات وتعقيمها وإرشاد المرت
ي 	 

ها �ف ي األماكن العامة مع ن�ش
إعداد ملصقات ووضعها  �ف

الوسائط االجتماعية.
ي لجــان التعبئــة واإلرشــاد مــع فعاليــات المجتمــع 	 

العمــل �ف
. ي

المــد�ف

انواع االنشطة: 

ي قامت بها حركة الكشافة والمرشدات  تمثلت األنشطة الىت
ي :

الموريتانية �ف

تكوين األطقم الكشفية	 

مــن أجــل جاهزيــة أفضــل قامــت حركــة الكشــافة والمرشــدات 
ف بســبل الوقايــة  الموريتانيــة بتعريــف جميــع القــادة والكشــاف�ي
مــن جائحــة )كورونــا كوفيــد19(، حيــث قدمــت لهــم أبســط 
، وبيــان كيفيــة  ي التباعــد االجتمــاعي

طــرق الوقايــة المتمثلــة �ف
هــذه  إيصــال  وكيفيــة  ونظافتهــا،  العامــة،  األماكــن  تعقيــم 
ي الجمهورية اإلســالمية 

ي إل كل مواطن �ف
الرســائل بشــكل وقا�ئ

هــذا  ي 
�ف شــارك  الكمامــة،  باســتخدام  .وإلزامهــم  الموريتانيــة 

الخاصــة. االحتياجــات  ذوى  التدريــب 
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نظافة المستوصفات وتعقيمها	 

باســتهداف  والكشــافة  الجوالــة  مــن  مجموعــة  قامــت 
المســتوصفات، بوصفهــا أداة حيويــة تقــدم الخدمــة الصحيــة 
القمامــة  بجمــع  قامــت  حيــث   ، ف المواطنــ�ي لصالــح  العامــة 
وإزاحــة الرمــال وتعقيــم كل الغــرف والمكاتــب وأماكــن جلــوس 
، وتوزيــــــع مجموعــة مــن الكمامــات، وحــث مرتــادي  ف المواطنــ�ي
المســتوصفات عــىي اســتعمال المــاء والصابــون والمعقمــات 
ك مســافة  ي كل الظــروف مهمــا كانــت وإلــزام كل شــخص بــرت

�ف
ف صاحبــه لضمــان األمــان الصــ�ي  التقــل عــن مــرت بينــه وبــ�ي

الناجحــة. والوقايــة 

ها 	  ي األماكن العامة مع ن�ش
إعداد ملصقات وتعليقها �ف

ي الوسائط االجتماعية:
�ف

والمرشــدات  الكشــافة  حركــة  قامــت  لدورهــا  اســتجابة 
والمنشــورات،  الملصقــات  ات  عــ�ش بإعــداد  الموريتانيــة 
الطــرق  ملتــ�ت  وعنــد  العامــة،  األماكــن  ي 

�ف ووضعهــا 
كل  ي 

�ف المــارة  عــىي  وتوزيعهــا  واألســواق،  والمستشــفيات 
أنحــاء الجمهوريــة مــن أجــل اطالعهــم عــىي أهميــة الوقايــة، 
الكشــافة  لحركــة  العامــة  القيــادة  بيــان  وزعــت كذلــك  كمــا 
والمرشــدات الموريتانيــة المتضمــن لخطــة العمــل واســتعداد 
الحركــة التــام لتلبيــة نــداء  الوطــن مــن أجــل وصــول البــالد إل 

. الكشــفية  الحركــة  لمبــادئ  تحقيقــا  األمــان  بــر 

عــرب  أقيمــت   ي  الــىت ي  الكــرب التوعيــة  عــن حملــة  فضــال  هــذا 
عــىي  وضعــت  ملصقــات  طريــق  عــن  االجتماعيــة  الوســائط 
ة وبــكل اللغــات الوطنيــة  جــدران الوســائط وفيديوهــات قصــري
ي الجمهوريــة، وبلغــة اإلشــارة، حيــث اســتفاد 

المســتخدمة �ف
ف . مــن الحملــة آالف المواطنــ�ي

فعاليــات 	  مــع  والتوعيــة  التعبئــة  لجــان  ي 
�ف العمــل 

  : ي
المــد�ف المجتمــع 

المجتمــع  فعاليــات  مــع  اكــة  وب�ش اليــومي  عملهــا  إطــار  ي 
�ف

الموريتانيــة  والمرشــدات  الكشــافة  حركــة  شــاركت   ، ي
المــد�ف

مســتوى  عــىي  أقيمــت  ي  الــىت والتوعيــة  التعبئــة  لجــان  ي كل 
�ف

واعتمــد  الموريتانيــة،  اإلســالمية  الجمهوريــة  ي 
�ف واليــة  كل 

ي وإعــداد قوائــم  نشــاطها أساســا عــىي تقديــم الدعــم اللوجســىت
ف وتوزيعهم حسب االختصاص وتسهيل مهمتهم  المتطوع�ي
الجمعيــات  لــدي كل  لــه االثــر الحســن  الميــدان ممــا كان  ي 

�ف
هــم واســتعدادهم الدائــم  ف ؛ وذلــك لتمري ف الوطنيــة والمواطنــ�ي

الظــروف ودون كلــل. ي كل 
�ف

كاء:  الجهات المتعاونة وال�ش
وزارة  التشغيل. 	 

الشباب والرياضة.  	 

المراكز الصحية. 	 

وبعض البلديات. 	 

حركة الكشافة والمرشدات الموريتانية 
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ف  اجماىل عدد المتطوع�ي
ف لتشكيل األطقم : 	275 متطوعا.	  بلغ إجمال عدد المتطوع�ي
ف لنظافة المستوصفات وتعقيمها:  923 متطوعا.  	  بلغ عدد المشارك�ي
ي الوسائط 	 

ها �ف ي األماكن العامة مع ن�ش
ف �ف إعداد الملصقات وتعليقها �ف بلغ عدد المشارك�ي

االجتماعية: 1.191 متطوعا. 
: 44	 متطوعا.	  ي

ي لجان التعبئة والتوعية مع فعاليات المجتمع المد�ف
ف �ف بلغ عدد المشارك�ي

عدد المستفدين
ين وهم من تم اللقاء بهم يبلغ 121.	2 شخصا.	  بلغ عدد المستفيدين المبارسش
ين عن طريق الملصقات والوسائط االجتماعية بلغ 4	1شخصا.	  بلغ عدد المستفيدين غري المبارسش

حركة الكشافة والمرشدات الموريتانية 

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 
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جمعية الكشافة والمرشدات 
اليمنية 

ي عام 1975م، 
ي اليمن عام 1917م، وتأسســت جمعية الكشــافة والمرشــدات اليمنية �ف

بدأت الحركة الكشــفية �ف

ي المجموعــة 
 �ف

ً
ونالــت عضويــة المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية عــام 1980م، وأصبحــت الجمعيــة عضــوا

ي 
ي الجمعيــة العالميــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة �ف

ي ســنة 1980م، كمــا أصبحــت عضــوا �ف
اإلقليميــة العربيــة �ف

عــام 1990م.

تاريــــخ نشأة  الجمعية: 
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ي 
وجه المفوض العام لجمعية الكشــافة والمرشــدات تعميما لمفو�ف

الكشــافة  أعضــاء  مــن   15 تدريــب  بشــأن  بالمحافظــات  الكشــافة 
المحافظــات  بمختلــف  المديريــات  أنحــاء  كافــة  ي 

�ف والمرشــدات 
اليمنيــة، بحيــث يتــول هــوالء الحقــا تدريــب فــرق التوعيــة بمخاطــر 

وس كورونــا. فــري ي 
تفــ�ش

ي العاصمــة اليمنيــة المؤقتــة عــدن، 	 
ي �ف نامــج التدريــىب وانطلــق الرب

يــد  عــى  الجمعيــة،  أعضــاء  مــن  بتدريــب 120 كشــافا ومرشــدة 
ف مــن قبــل وزارة الصحــة، وعــى مســتوى كل مديريــة،  متخصصــ�ي
نامــج   برعايــة مــن قبــل وزارة الشــباب والرياضــة، حيــث شــمل الرب
ي كافــة 

تأهيــل نحــو 10000 مــن أعضــاء الكشــافة والمرشــدات �ف
مديريــات المحافظــات اليمنيــة المحــررة.

موت، دورات التعريف والتوعية 	  ي محافظة حرف
كما دشنت �ف

وس كورونــا، لعــدد 15 قائــدا كشــفيا ومرشــدة  ي فــري
بمخاطــر تفــ�ش

مــن مديريــة المــكال حيــث ســيقوم هــؤالء القــادة بتدريــب أعضــاء 
كورونــا  وس  فــري مــن  الوقايــة  كيفيــة  حــول  الكشــفية  فرقهــم 
عــرب  التوعيــة  توصيــل رســالة  ي 

�ف القــادة  هــؤالء  مــن  واالســتفادة 
مــن  الصــ�ي  الــوعي  درجــة  لرفــع   بالمديريــة  الكشــفية  فرقهــم 

وس كورونــا. فــري
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جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية 

وأطلقــت جمعيــة الكشــافة والمرشــدات اليمنيــة دعــوة 	 
ي عموم الجمهورية للبدء بإجراءات الحجر 

ف �ف للمواطن�ي
طة المحلية بمراقبة الحجر  ، مطالبة قوات ال�ش لي

ف المرف
األفارقــة  اإلخــوة  مــن  لــه  ل  ف مــرف ال  لمــن  حجــر  وتوفــري 

هــم. وغري
ف لوقــف القتــال، وتــرك 	  كمــا دعــت الفرقــاء والمتحاربــ�ي

المجتمــع  توعيــة  عــى  ف  كــري والرت السياســية  توجهاتهــم 
أحــد،  ف  بــ�ي ف  يمــري ال  الــذي  القاتــل  الوبــاء  هــذا  بمخاطــر 
وأتبــاع  الصــ�ي  بالقطــاع  ف  العاملــ�ي إخوتنــا  ومســاندة 

العالميــة. الصحــة  منظمــة  وتعليمــات  تعليماتهــم 
اليمنيــة 	  والمرشــدات  الكشــافة  مفوضيــة  ونفــذت 

وس  بمديريــة ردفــان محافظــة لحــج، حملــة التوعيــة بفــري
لي 

ف المــرف الحجــر  وطبيعــة  منــه  الوقايــة  وطــرق  كورونــا 
ي تســتهدف مختلــف مديريــات المحافظــة، حيــث  والــىت
ومطويــات  بروشــورات  ــع  ـ ـ ـ بتوزيـ الكشــافة  شــباب  قــام 
طريــق  عــن  ف  المواطنــ�ي ومخاطبــة  توعيــة  ات  ومحــا�ف
ف عاصمــة المديريــة  ي مدينــة الحبيلــ�ي

ات الصــوت �ف مكــرب
الخضــوع  بأهميــة  المديريــة  ومناطــق  قــرى  وبعــض 
 ألى انتشار لمرض 

ً
ازية تجنبا ام باإلجراءات االحرت ف وااللرت

كورونــا.
بمحافظــة 	  والمرشــدات  الكشــافة  مفوضيــة  ونفــذت 

الغيضــة  ســوق  ي 
�ف وتثقيفيــة  توعيــة  حملــة  المهــرة 

ــع بروشــورات التوعيــة  ـ ـ ـ ، حيــث تــم توزيـ ومنطقــة الجــ�ي
ي أماكــن التجمعــات 

ف ووضــع الملصقــات �ف عــى الموطنــ�ي
وبــاء  بمخاطــر  ف  المواطنــ�ي وتوعيــة  العامــة  واألســواق 
وس كورونــا ،وحثهــم عــى أخــذ الحيطــة والحــذر  مــن  فــري

العالــم. دول  مختلــف  اجتــاح   الــذي  وس  الفــري
ف وشبوه ومدينة سيئون 	  ي كل من محافظة تعز واب�ي

و�ف
كرونــا،  وس  بفــري تعريفيــة  تدريبيــة  دورات  أقيمــت 
تــم  مــن 100 كشــاف ومرشــدة حيــث  أكــرث  اســتهدفت 
ي الميدان لتنفيذ األعمال التطوعية ومساندة 

توزيعهم �ف
واحتــواء  الصحيــة  التوعيــة  وتعزيــز  الرســمية  الجهــود 

الطارئــة. الحــاالت  ي 
�ف الكشــفية  الجوانــب  وإدارة 

المهــرة 	  م/  والمرشــدات  الكشــافة  مفوضيــة  ونفــذت 
حيــث  الســجون،  لمصلحــة  وتعقيــم  نظافــة  حملــة 
شــملت الحملــة تنظيــف ســاحة الســجن مــن المخلفــات 
وتعقيــم عنابــر وحمامــات الســجناء بالمطهــرات، وذلــك 
لحمايــة نــزالء الســجن مــن األمــراض ووقايتهــم مــن وبــاء 
ورة الحفــاظ  وس كورونــا، وحــث الســجناء عــى �ف فــري
عــى النظافــة للوقايــة وتجنــب األمــراض المختلفــة ومنهــا 
اجتــاح  الــذي  كورونــا  وس  فــري الحــالي  الوبــاء  مخاطــر 

العالــم. 
ي عــدن 	 

وقامــت فرقــة كشــافة ومرشــدات المنصــورة، �ف
وس كورونــا، مــن خــالل إلصــاق  بتنفيــذ حملــة توعيــة بفــري
وكــذا  وس كورونــا  فــري مخاطــر  ضــد  توعيــة  منشــورات 
ف بشــكل شــفوي وأيضــا مــن خــالل نــ�ش  توعيــة المواطنــ�ي

ي مديريــة المنصــورة- عــدن.
بروشــورات التوعيــة �ف

العــام لجمعيــة 	  ف شــارك المفــوض  ي مدينــة الحبيلــ�ي
و�ف

ي 
ي حملــة نظافــة للشــارع العــام �ف

الكشــافة والمرشــدات، �ف
المدينــة، ضمــن الجهــود التطوعيــة والتوعيــة لمواجهــة 

وس كورونــا. فــري
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جمعية الكشافة والمرشدات اليمنية 

أهداف التنمية املستدامة التى حققتها األنشطة 

بلغ إجماىل عدد األنشطة:  
العديد من األنشطة.

بلغ إجماىل عدد ساعات 
التطوع:

240.000 ساعة.
: ف بلغ إجماىل عدد المتطوع�ي

10.000 متطوع.
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حصيلة جهود الجمعيات الكشفية العربية �ف تحقيق 

وس كورونا  أهداف التنمية المستدامة خالل مجابهة ف�ي

)كوفيد-19(

بعــد مــرور 7 أشــهر عــى إنتشــار جائحــة كورونــا فقــد قامــت الجمعيــات الكشــفية العربيــة 

ة للمســاهمة �ف مواجهــة تلــك الجائحــة بســواعد منتســبيها الذيــن بذلــوا  بجهــود كبــ�ي

ام   ف الكثــ�ي وقامــوا بواجبهــم نحــو أوطانهــم ومجتمعاتهــم ممــا أثبــت للجميــع مــدى إلــ�ت

الحركــة الكشــفية وجاهزيتهــا للتدخــل أثنــاء األزمــات والكــوارث الــ�ت تواجــه مجتمعاتنــا 

وقد تم تحقيق التاىل عى مستوى 19 جمعية كشفية عربية:

األعداد المذكورة �ف التقرير تقريبية بناًء عى ما ورد لنا من الجمعيات الكشفية العربية  

هدفا من أهداف التنمية المستدامة.     13                     

كاء النجاح . يكا من �ش �ش   199                  

نشاطا مجتمعيا.    34.068          

متطوعا ومتطوعة.        110.649      
ساعة تطوع.    6.025.627  

مستفيدا.   11.066.975
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شكرا للقادة والقائدات األطباء العرب 
أعضاء الحركة الكشفية العربية

افا بفضلهم، وشهادة حق �ف حقهم، عندما نقول: اعرت

"جيش العرب األبيض"

ف األطبــاء، الذيــن تربــوا وترعرعــوا  يــن بذلــك عــن أهميــة وِعَظــم دور القــادة والقائــدات الكشــفي�ي معرب
بــوا بقيمهــا ومبادئهــا، وعملــوا بقانونهــا وأوفــوا بوعدهــم،  �ف أحضــان الحركــة الكشــفية العربيــة، فت�ش
ي مواجهــة 

وعندمــا دعــا الــداع، لــم يتوانــوا عــن تلبيــة النــداء، فظهــر معدنهــم األصيــل، وبطوالتهــم �ف
، وهــم  وس كورونــا الوبيــل جنبــا إل جنــب مــع أقرانهــم مــن األطبــاء، بشــجاعة منقطعــة النظــري فــري
ف مــدى خطورتــه، وســهولة انتقــال العــدوى إليهــم، فلــم يبالــوا بــكل هــذه المخاطــر،  يعلمــون علــم اليقــ�ي

ف القاتــل.. وس اللعــ�ي بالرغــم مــن ســقوط ضحايــا منهــم، تحــت براثــن هــذا الفــري
وبمناســبة إعــداد هــذا التقريــر، الــذى يســجل بأحــرف مــن نــور جهــود الجمعيــات الكشــفية العربيــة، 
ف األطبــاء �ف هــذه الجمعيــات  وس، نجــد القــادة والقائــدات الكشــفي�ي مــن أجــل التصــدى لهــذا الفــري
وس،  ، فكانــوا هــم خــط الدفــاع األول والمبــارسش لكبــح جمــاح غائلــة هــذا الفــري قــد لعبــوا الــدور الرئيــ�ي
، وإذا بهم �ف  قلب المستشفيات  ف ف المواطن�ي ف بكل ما أوتوا من علم وقوة للحيلولة بينه وب�ي محاول�ي

ي معاطفهــم البيضــاء، ولســان حالهــم يقــول:
ف �ف يتحولــون ألبطــال خارقــ�ي

"لىك تستمر الحياة ، البد من محاربة هذا الوباء"

فا أنهم يخوضون حربا من أقدس الحروب، للمحافظة عى حياة الشعوب. ويكفيهم رسش

 لكم من القلب ،،،
ً
فشكرا
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