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  نهٛافؼ2013ٍٛٔسلح ذصٕسٚح نًخٛى ذٕفهٛذد 

 

:  انؼايحانفكشج

ػًال ػهٗ ذمٕٚح انشٔاتظ انجًؼٕٚح انركايهٛح تٍٛ جًؼٛرٙ انسالو نإلًَاء االجرًاػٙ ٔ كشافح 

انًغشب ٔ ذشسٛخا نهثؼذ االسرشاذٛجٙ نالشرغال فٙ صيٍ االَجاصاخ انكثشٖ ٔ انًشاسٚغ انرشتٕٚح ، َٕنٙ 

َذٍ أػضاء فشع سٛذ٘ تهٕٛط ػُاٚح خاصح تانُٕٓض تمطاع انرخٛٛى فٙ تالدَا َٔؤيٍ تانذٔس انفؼال 

انز٘ ٚهؼثّ انًخٛى فٙ انرشتٛح ٔانرٕجّٛ انمائى ػهٗ يثذأ سئٛس ٚرًثم فٙ دك األطفال ٔ انٛافؼٍٛ فٙ 

إال إرا - طثؼا-ْٔزا نٍ ٚرأذٗ.  انرًرغ تؼطهرٓى انصٛفٛح دٌٔ إغفال اسركًال ذكٍٕٚ شخصٛرٓى ترٕاصٌ

. غٛش انمائًٌٕ ػهٗ انًخًٛاخ يٍ َظشذٓى إنٗ األطفال ٔانشثاب ٔنذٔس ْؤالء فٙ صُاػح يسرمثهٓى

ْزا ٔذكرسة انًخًٛاخ انصٛفٛح أًْٛح تانغح فٙ انًُظٕيح انرخًٛٛٛح كَٕٓا ذأذٙ فٙ يشدم انؼطهح 

انصٛفٛح تؼذ ػاو دساسٙ طٕٚم ٔيُٓك ٚذراج انراليٛز تؼذِ إنٗ انهؼة ٔانرشفّٛ ٔاالسرًراع ٔاالسرفادج 

ٔاسرثًاس يكرسثاذٓى يٍ انرؼهى فٙ ظم أجٕاء ذرٛخ نٓى إيكاَٛح انرؼثٛش ػٍ رٔاذٓى ٔانًشاسكح انُشطح 

. انرٙ ذؼضص نذٚٓى يفاْٛى يٍ لثٛم انًسؤٔنٛح ٔانمٛادٚح

يٍ ْزا انًُطهك سٛؼرًذ يخًُٛا ػهٗ سصذ تؼط انشكائض األساسٛح انرٙ َشاْا يًٓح نثُاء 

شخصٛح فاػهح فٙ انًجرًغ ٔٚرؼهك األيش ُْا تشكٛضج انمٛى فٙ شمٛٓا انشٔدٙ،ٔانراسٚخٙ االجرًاػٙ 

ٔانجغشافٙ، أيا انشكٛضج انثاَٛح فررًثم فٙ انرؼشف ػهٗ انزاخ ٔػٛا ٔ ذطٕٚشا يٍ أجم انرفٕق تاػرثاسْا 

 .ػُاصش دٕٛٚح ذذراج انًساٚشج ٔ انرجذٚذ
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:  درٗ ٚرضخ  يششٔػُا انثٛذاغٕجٙ َطشح يؼانًّ كانرانٙ
 

فرع سٍدي بلٍوط  جوعٍة كشافة الوغربالهيأة المنظمة 

هخٍن جوفلٍحث المركز 

جبلً نوع المخيم 

الرابعة المرحلة 

 ٌوها 12المدة 

 2013 غشث 26 إلى 14هن التاريخ 

الٍافعٍن و الٍافعات هن أبناء جوعٍة السالم الفئة المستهدفة 

 سنة 16 سنوات إلى 12 هن الفئة العمرية 

ذكور وإناخ الجنس  

 150عدد المستفيدين 

 30األطر 

 120األطفال 

القطار والنقل الحكوٍلً وسيلة النقل 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

انـــــــــــشســـــــــــــــــــــانــــــــــــــح 
 

ٚسرطٛغ انًشء أٌ ٚجؼم يٍ انًخٛى فضاء ذشتٕٚا،ذشفٛٓا ٔذٕاصهٛا ٚخشج انٛافؼٍٛ يٍ 

انزاخ انفشدٚح ٔ األَاَٛح نُٛصٓشٔا فٙ انزاخ انجًاػٛح ٔانُذٍ انرشاسكٛح ، ٔيخًُٛا 

فشصح الػذاد انٛافؼٍٛ نٛصٛشٔا يسرمثال لادج ال أذثاػا، لادسٍٚ ػهٗ ذذًم األياَح ٔ 

 .انًسؤٔنٛح ٔ ٔاػٍٛ تأًْٛح ذٕجّٛ سهٕكٛاذٓى ٔإتذاػاذٓى خذيح نهٕطٍ

 


