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املوضوع : نرش سياسة الحامية من األذى.

تخية كشفية،

تسعى الكشافة التونسية لنرش سياسة الحامية من األذى وذلك للحد من احتاملية حدوث أو الحاق أذى لألطفال والشباب والقيادات 

من املنتسبني، وعماًل بتوصيات املكتب الكشفي العاملي والسياسة العاملية للحامية من األذى، كّلفت القيادة العامة للكشافة التونسية 

لبيئة كشفية آمنة لكّل الكّشافني تضمن سالمتهم  لجنة خاصة لوضع سياسة كشفية وطنية للحامية من األذى تكون إطاراً ضامناً 

الجسدية والنفسية فيعملون فيها بكّل أريحية من أجل تطوير وتنمية أقىص قدراتهم الذاتية.

وعليه فإّن تنفيذ »سياسة وطنية للحامية من األذى« سيعّزز صورة الكشفية لدى أبنائها أّوالً ولدى الرأي العام ثانياً كمنظمة رائدة 

يف مجال حقوق األطفال والرتبية غري الرسمية، ويساعد عىل تحقيق هدف الحركة الكشفية، ويشّجع عىل املواطنة الفاعلة املساهمة 

يف حامية املواطنني عامة من كّل أشكال األذى الذي من املمكن أن يتعرضوا إليه يف الفضاءات التعليمية، أو الرتفيهية، أو الثقافية، أو 

مختلف الفضاءات العامة.

وقد انطلقت إجراءات الحقاً عرب فرض تدريب الزامي للمشاركني يف التظاهرات واألحداث العاملية والعربية عرب الحصول عىل شهادة 

اجتياز اختبار الحامية من األذى وتجديده لكل من الراشدين املشاركني.

الدورة التدريبية للحامية من األذى : 

والجهوية  الوطنية  األحداث  يف  املشاركة  رشوط  يف  التونسية  الكشافة  ستطلب  األذى  من  للحامية  الوطنية  املعايري  تحسني  ونحو 

والدروات التدريبية  القيادات واملدربني واملتفرغني للعمل الكشفي الحصول عىل »شهادة اجتياز اختبار  الحامية من األذى«، حيث  

تساعد الدورة التدريبية املعدة من طرف املنظمة العاملية )عن بعد( عىل فهم كيفية التعرف عىل السلوكيات غري الالئقة ومنعها وما 

يجب القيام به يف املواقف املختلفة، اىل جانب أنها تخرب أين ميكنك الحصول عىل املساعدة وتقّدم بعض النصائح لسلوكيات شخصية 

واجب اتباعها أو تفاديها حتى تظل آمًنا أيًضا، وقد طريقة التسجيل يف الدورة وفق الخطوات :

https://www.scout.org/ar/elearning_sfh2_ar      اضغط عىل الرابط

 .Please sign in to get access to the course اضغط عىل –

– أكمل بيانات التسجيل )االسم، الربيد االلكرتوين، الدولة(.

– ضع كلمة مرور خاصة بك وبعد التسجيل سيتم ارسال رسالة عىل بريدك االلكرتوين.

–  افتح بريدك وقم بتفعيل الرابط وبعد ذلك ميكنك الدخول عىل موقع الحامية من األذى.

–  اقرأ املعلومات ثم أجب عن األسئلة وإذا أخطأت ميكنك اعادة االجابة.

–  يف نهاية االختبار ستصدر لك شهادة بذلك ترسل نسخة منها لرئيس اللجنة الجهوية لتنمية القيادات.



والسالم
القائد العام

وحيد العبيدي

التعريف بالسياسة العاملية للحامية من األذى : 

تضع اللجنة الوطنية لتنمية القيادات جميع املدربني املختصني يف مجال الحامية من األذى وبناء عىل طلب الجهات لتنفيذ ورشات 

الوطنية للحامية من األذى والتي تتضمن تعريفا مبفهوم  السياسة  تنمية قدرات املشاركني لوضع وتطبيق  تفاعلية من أجل  عمل 

وأهمية ونطاق الحامية من األذى، التعريف بأداة التقييم الذايت للحامية من األذى وكيفية تطبيقه، كيفية تطبيق اختبار الحامية من 

األذى لكل من هم فوق 18 سنة والقادة املتطوعني واملتفرغني، كام ندعو االخوة رؤساء اللجان الجهوية لتنمية القيادات مبدنا وبصفة 

شهرية بالقيادات التي اجتازت االختبار..

إن توفري البيئة اآلمنة لجميع املنتسبني مبا يتواءم مع مهمة الحركة الكشفية أمر بالغ األهمية فإننا ندعو جميع القيادات اإلرساع 

بالحصول عىل »شهادة اجتياز اختبار الحامية من األذى » يف أقرب اآلجال.

ويف األخري، تقبلوا فائق التقدير واالحرتام.

  

و يف الختام نرجو أن يعمل الجميع عىل ايالء هذا النشاط كل العناية واالهتامم.


