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الكشاف اآلمن
 ومسئواًل عن 

ً
فا ي العالم بأرسه قواعد سالمة تفيدك إن وقع حادٌث ما بالفعل. ولهذا من المهم أن تكون بوصفك م�رش

ال توجد �ف
ف إىل مغامرة.  أنشطة الكشافة أن تكون قد استعددت أنت ومجموعتك استعدادًا جيدًا قبل الخروج منطلق�ي

الرحالت والمخيمات والرحالت البحرية هي أنشطة اعتيادية ضمن نشاط الكشافة. وتنطوي األنشطة عىل عدة مخاطر قد 
تعرض سالمة األطفال والشباب الذين نتوىل مسئوليتهم للخطر. وليس من المسموح بطبيعة الحال أن يكون هناك أي خطر - 

ولكن ليس بوسعنا إزالة جميع عنارص المخاطرة. بل نحن بحاجة إلعمال خيالنا للتفك�ي قبل إنجاز ش�ىت األنشطة. 

 أن تكون عىل دراية بقواعد الفرقة والكشافة ومبادئهما التوجيهية بشأن 
ً
ف قسم أو متطوعا ويجب عليك بوصفك كشافة أو م�رش

السالمة واتباع ذلك كله. يجب أن تجرؤ عىل إبداء رأيك إن أحسسن أن أمرًا ليس عىل ما يرام أو التفك�ي فيما إن كانت المخاطر 
ي خططت لها إن لم تأت عىل النحو المطلوب.  أك�رب من الالزم أو إلغاء الفعالية ال�ىت

إن الهدف من هذه الوثيقة هو تجميع المبادئ التوجيهية والتعليمات للحيلولة دون وقوع الحوادث وإيجاد نشاط آمن للجميع! 
ي التخطيط واإلنجاز والتقييم مسئولية 

 من نشاط الكشافة ويتحمل كل من يشارك �ف
ً
إذ يجب أن تكون السالمة جزءًا طبيعيا

سالمة الجميع. 

 
المسئولية
إدارة الفرقة

ي األقسام 
�ف ي العادة م�رش

ف اإلدارة �ف كة عن نشاط الفرقة كاماًل. وُتع�ي ي إدارة الفرقة المسئولية المش�ىت
تتحمل بوصفك عضوًا �ف

ي األقسام من خالل االجتماع العام. وبرصف النظر عن هذا فإن 
�ف ف م�رش ف أن بقية الفرق ُتع�ي ي ح�ي

ف عىل النشاط كاماًل، �ف وت�رش
ف وتتحمل المسئولية القصوى عن نشاط الفرقة. إذ أنه من المهم أن تتحقق إدارة الفرقة من  ف�ي اإلدارة مسئولة عن جميع الم�رش

امهم به وتحليهم بالقيادة الجيدة. ف ف ضمن الفرقة بقواعد السالمة وال�ىت ف�ي معرفة جميع الم�رش

وإن كانت للفرقة قواعد سالمة خاصة بها أو إن كانت هناك قواعد خاصة ألجزاء معينة من النشاط، مثاًل األنشطة البحرية، فإن 
ام بها.  ف اإلدارة تتحمل المسئولية القصوى عن االل�ىت

ف القسم م�رش
. وتتحمل بوصفك 

ً
ف واحد أو أك�رث يعملون معا ف القسم هو الشخص المسئول عن نشاط القسم. وقد يكون هناك م�رش م�رش

ف القسم مسئولية تخطيط األنشطة وتنفيذها مع مراعاة قدرات كل مشارك عىل حدة واحتياجاته. ومن األمثلة عىل ذلك:  م�رش
ف بالفطنة وأن يشعر  ف�ي احة أو مواقيت الصالة. عليك التأكد من تمتع جميع الم�رش االختالفات الغذائية أو مدى الحاجة إىل االس�ىت

المشاركون باالطمئنان. 
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اللقاءات اآلمنة
 بأن الشخص المسئول 

ً
ونية مرًة كل ثالثة أعوام. علما فو الكشافة ملزمون بااللتحاق بدورة )اللقاءات اآلمنة( اإللك�ىت جميع م�رش

ف بدورة )اللقاءات اآلمنة(. ويتحمل رئيس الفرقة مسئولية  ف�ي  مسئولية التحاق جميع الم�رش
ً
عن فرقٍة ما أو فعاليٍة ما يتحمل أيضا

اف القيادة ويبلغ سنه أك�رث من  ي الفرقة بدورة )اللقاءات اآلمنة(. أي شخص ذي نوع من أنواع مهام اإلرسرش
�ف التحاق جميع م�رش

ي أنشطة الكشافة بتكرار يجب أن يكون قد اجتاز دورة )اللقاءات اآلمنة(. وُيقصد بالتكرار مشاركة 
ي باألطفال �ف

 ويلت�ىت
ً
15 عاما

ي مقر الكشافة إن كان مختار 
ي لقاءات الكشافة والمبيت والمخيمات أو التقاء هذا الشخص باألطفال �ف

الشخص عدة مرات مثاًل �ف
الكوخ أو مسئول المقر.

ي حسبانك أثناء عملك عىل هذه الوثيقة: 
ي يجدر وضعها �ف

وإليك بعض النقاط من دورة )اللقاءات اآلمنة( وال�ت
 كيفية الترصف أمران ُيْوِجدان 

َ
ة ومعرفة ها من المواقف الخط�ي •  وضع خطة الجاهزية. إن االستعداَد لحاالت االعتداء أو غ�ي

ف ويقلل من  ف�ي ي مجموعة الم�رش
 باألمان �ف

ً
شعورًا متناميا

العواقب السلبية إن وقع أمٌر ما.  
ف بارتياحكم من مناقشة األمور الصعبة.  ف�ي ي مجموعة الم�رش

التناقش لالتفاق. هذا أمر ال بد منه كي تشعروا �ف  •
ة.  ف عىل األقل. فهذا يقلل احتمالية وقوع مخاطر كث�ي ف اثن�ي ف�ي ونا م�رش

ُ
ك  •

 من سجل السوابق الجنائية. إذ تقل وقتها احتمالية انخراط أشخاص أدينوا بجرائم جنسية أو جرائم عنف 
ً
•  اطلب مستخرجا

ي أنشطتكم. 
ة �ف خط�ي

ددًا بخصوص ما الذي يجب فعله فاتصل  تحدثوا مع اآلخرين. إن وقع أمٌر ما وكن م�ىت  •
  برقم خفارة الكشافة، 22 432 568-08. فهناك موظفون عىل الدوام. وإن لم تكن حالتك طارئة فعليك بداًل من ذلك 

tryggamoten.scout.se/ ي الكشافة. يمكنك العثور عىل معلومات االتصال ع�رب
مراجعة منسق دورة )اللقاءات اآلمنة( �ف

/kontakt

!
ً
 وحيدا

ً
فا ال تكن م�رش

ة. وإن   وحيدًا مع مجموعة من الكشافة. إذ تقل بهذا األسلوب المخاطُر من منظورات مختلفة كث�ي
ً
فا  تكون م�رش

اّ
احرص عىل أال

ك بقية الكشافة بمفردهم. فأن  ي وجوب نقل أحد الكشافة إىل المستش�ف أو ما شابه ذلك فال ُيسمح ب�ىت
 ما أمٌر تسبب �ف

ً
حدٌث يوما

ف عىل األقل هو قاعدة عامة جيدة.  ف�ي تكونوا ثالثة م�رش
ي هذا النشاط. وُيوىص بأن يكون 

ف �ف ي للتمكن من التعامل مع عدد الكشافة المشارك�ي
ًا بما يك�ف  إىل أن يكون عددكم كب�ي

ً
وتنبه أيضا

وك   واألمر م�ىت
ً
ت أعمار الكشافة كانوا أك�رث استقاللية ة من الكشافة. وكلما ك�رب ف واحد لكل ثمانية إىل ع�رش هناك عىل األقل م�رش

ف لكي يتسم النشاط باألمان والسالمة.  ف الالزم�ي ف�ي ف كي تقرروا عدد الم�رش ف�ي إليكم مع�رش الم�رش

 
التأمينات

ي أي نشاط تنظمه فرقة الكشافة أو المنطقة أو الكشافة وأثناء السفر إىل النشاط ومنه. 
ف األعضاء فور مشاركتك �ف ي�ي تأم�ي

 بأن القواعد التنظيمية 
ً
ة التجريبية لثالث مرات. علما ف عىل األعضاء وكذلك عىل غ�ي األعضاء خالل الف�ىت وي�ي التأم�ي

 ما يحكم كيفية دفع التعويض. وباإلمكان االطالع عىل القواعد التنظيمية التامة والحالية عىل: 
ً
ف هي دائما كة التأم�ي الخاصة ب�رش

http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/. وتجد أدناه أمثلة عىل ما تشمله 
.
ً
تأمينات الكشافة حاليا

ف عىل األعضاء: يشمل التأم�ي
 ومن 

ً
ف الحوادث الذي ي�ي إن تعرضت لإلصابة خالل نشاط الكشافة. إصابات الحوادث هو إصابات بدنية تقع الإراديا •  تأم�ي

 وك� الذراع. ومن المهم أن نعرف أن فرط اإلجهاد أو اإلصابة الناجمة عن 
ً
، مثل السقوط أرضا ئ ي مفا�رب خالل َحَدث خار�رب

ان حوادث. حركة أحادية التكرار من جانب واحد ال ُيعت�رب
تقليص التكلفة الذاتية بالنسبة المركبات اآللية والمنازل المعمول به إن استخدمت سيارتك لصالح الفرقة   •

ر.  َضْت للرصف ف سيارتك إذا ما تَعرَّ ويعوضك عن جزء من التكلفة الذاتية أو كلها الخاصة بتأم�ي  
ي نشاط 

لك أثناء مشاركتك �ف ف ي م�ف
ٌء ما �ف ي

ف عن بعض التكلفة الذاتية أو كلها إن حدث �رش   كما أنه من الممكن أن يعوضك التأم�ي
الكشافة.

https://tryggamoten.scout.se/kontakt/
https://tryggamoten.scout.se/kontakt/
https://tryggamoten.scout.se/kontakt/
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/
http://www.scoutservice.se/utveckla-karen/administration/forsakringar/
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ي تنظمها الكشافة.  ي تلحق بالممتلكات خالل األنشطة ال�ىت ار ال�ىت ف الشامل ضد جميع أنواع األخطار الساري عىل األرصف •  التأم�ي
ا فسقطت عىل األرض وتحطمت. ي التعويض إن استأجرت أو استعرت كام�ي

ويمكنك مثاًل تل�ىت
ي الخدمة جميَع من يسافرون مع الكشافة أو مناطقها أو فرق الكشافة أو بتكليف 

فُ الشامُل عىل رحالت العمل �ف   يغطي التأم�ي
. وي�ي 

ً
 شخصيا

ً
ف مثاًل تعويضك إن تعرضت لحادث أو مرض أو تأخر أو إن فقدَت متاعا تب عىل التأم�ي من إحداها. وي�ىت

 أو 
ً
ي تنصح وزارة الخارجية أو هيئة الصحة العامة، إما تماما ي جميع أنحاء العالم باستثناء تلك البلدان/المناطق ال�ىت

ف �ف التأم�ي
، بعدم السفر إليها.

ً
جزئيا

ف الفرقة تأم�ي
(، والذي ي�ي عىل جميع الفرق المرتبطة  ف الفرقة األسا�ي  للفرقة، »Kårförsäkring Grund« )تأم�ي

ً
كما أن هناك تأمينا

ًا بالكشافة.   مبارسرش
ً
ارتباطا

: ف »Kårförsäkring Grund« ما يىلي ويشمل تأم�ي
ف المسئولية القانونية الذي يحمي الفرقة إن طالبك شخٌص ما بالتعويض. إذ بإمكان فرقتك مثاًل أن تتل�ىت العون إن طالب  •  تأم�ي

ف  شخٌص ما بتعويضه إن تسببَت عن طريق الخطأ بإتالف ممتلكاته. التأم�ي
ار. يدفع التعويض عن تكاليف كٍل من التحقيق وتعويض أي أرصف  

ي حالة نشوب نزاع له عالقة بنشاط 
ي ومصاريف المحاكمة �ف

ف الحماية القانونية الذي يعوض عن تكاليف الممثل القانو�ف •  تأم�ي
الكشافة.

ي تعوض الفرقة عن أي خسارة قد تلحق به إن  ف ضد الجرائم بحق ممتلكات الغ�ي ال�ىت التأم�ي  •
ارتكب موظف أو متطوع مثاًل جريمة االختالس أو االحتيال أو ال�قة ضمن النشاط الذي تزاوله الفرقة.  

ف إن  (. وتزداد أهمية التأم�ي ي
ف الفرقة اإلضا�ف ف ممتلكاتها، التوقيع عىل »Kårförsäkring Plus« )تأم�ي •  بإمكان فرقتك، ُبغية تأم�ي

كانت الفرقة تمتلك عقارات. 

ف عىل الزوارق التأم�ي
ف عىل مدار العام، بغض النظر عما إذا كان  ك يمكن للفرق ذات القوارب االنضمام إليه. وي�ي التأم�ي ف قوارب مش�ىت للكشافة تأم�ي

 . ة أو عىل الشاطئ ي البح�ي
القارب �ف
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ة( ي لمسافات طويلة والمبيت والرحالت )فعاليات قص�ي
التم�رش

ي 
ي لمسافات طويلة أو المبيت أو الرحلة هي فعالية تجري خالل عطلة نهاية السبوع أو لبضعة أيام. وتكون المخيمات �ف

التم�رش
 
ً
ة مع الفرقة، بغض النظر إن كانت تمشيا  ما. ويحتوي هذا الفصل عىل نصائح لمن سيخططون لفعالية قص�ي

ً
 نوعا

ً
األغلب طويلة

 .
ً
 أو رحلة

ً
لمسافات طويلة أو مبيتا

 : ي
ي لمسافات طويلة من اآل�ت

 التحقق قبل التم�رش
ً
فا ْوِجُدوا فعالية آمنة. وال بد لك بوصفك م�رش

ُ
 كي ت

ً
وعليكم التخطيط جيدا

مشاركة الجميع وشعورهم باألمان أمر ممكن، بغض النظر مثاًل عن القدرة اللغوية أو القدرة الوظيفية أو   •
 . االنتماء الجن�ي  

كة تامة. ات المش�ىت ف الجميع حزموا ما يحتاجون إليه والتجه�ي  •
ي أولياء األمور لمعلومات مفيدة عن المكان الذي ستذهبون إليه واسم الشخص المسئول وموعد عودتكم مجددًا.

تل�ىت  •
ون عىل األقدام طوياًل  ف عن كيفية حزمهم ألمتعتهم وماذا سيصطحبونه معهم وهل سيس�ي •  وصول المعلومات للمشارك�ي

وهل سيحملون أمتعتهم بأنفسهم أو أي أمر آخر من المفيد معرفته. 
ف المسئول االتصال به )إن حدث أمر غ�ي متوقع(. شخص التواصل موجود ويمكن لكل من أولياء األمور والم�رش  •

/أولياء األمور فرصة ذكر الحاالت واالحتياجات الطبية مثل مرض السكري أو الحساسية أو التفضيالت  ف •   منح المشارك�ي
. الغذائية أو اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط أو التوحد، مثاًل من خالل إقرار صحي

ي إن كنتم ستخرجون إىل الغابة.
ك األراىصف

اّ
االتصال بُمال  •

استكشاف منطقة النشاط قبل النشاط بمتسع من الوقت.  •
معرفة الطقس الذي سيسود خالل الفعالية  •

ي تحتوي عىل معلومات عن نقطة التجمع مجددًا وبيانات االتصال الخاصة باألقارب  إعداد ما ُيسم برسالة الطوارئ ال�ىت  •
وأي تعليمات أو معلومات أخرى الزمة قد تكون مطلوبة إن كان ال بد من وقف النشاط.  

ف من تقديم اإلسعافات األولية. ف�ي ات الرعاية الطبية موجودة وتمكن جميع الم�رش ف كون تجه�ي  •
، والكشافة إىل حٍد ما، عىل دراية  ف ف�ي •  إجراء تحليل للمخاطر وإعداد خطة الجاهزية إذا لزم األمر والتحقق من أن جميع الم�رش

ي الصفحة 19 عن إعداد خطة الجاهزية(.
ٌء ما )انظر الفصل �ف ي

بماذا يجب عليهم عمله إن حدث �رش

اح بخصوص قائمة التعبئة لحزم المتعلقات الشخصية.  ي نهاية هذا الكتيب اق�ىت
يوجد �ف

ف قادرًا عىل تغي�ي  ي لمسافات طويلة. يجب أن يكون الم�رش
ي مرحلة تخطيط المخيمات والتم�رش

ة �ف ي أمور كث�ي
ال بد من التفك�ي �ف

ء غ�ي متوقع.  ي
المخطط إن حدث �رش

ومن المفيد أن تطرح عىل نفسك األسئلة اآلتية عند التخطيط: 
، فهل يمكننا تغي�ي أمٍر ما 

ً
ي لمسافات طويلة حسب المخطط؟ وإن كان الجواب نفيا

•  هل الجميع قادرون عىل إتمام التم�رش
ليتمكن الجميع من المشاركة؟

ف ومعارفهم؟ ماذا عن طاقة المشارك�ي  •
ي التخطيط؟

ف ليسهموا �ف تيحت الفرصة أمام المشارك�ي
ُ
هل أ  •

ات المناسبة متاحة أمام الجميع، وهل يمكنهم استعارتها؟ ف هل التجه�ي  •
هل يعلم أولياء األمور م�ىت سنعود؟  •

بمن يمكننا االتصال إن حدث أمٌر ما؟  •
كيف تبدو تضاريس المنطقة؟  •

ما هو الطقس المتوقع؟  •
هل هناك رسائل طوارئ مكتوبة؟  •

 : ي
ي لمسافات طويلة أو المخيم اآل�ت

يجب عىل الشخص أو األشخاص ذي/ذوي المسئولية عن الرحلة أو التم�رش
.) ف  )عىل األقل أحد المسئول�ي

ً
يكون قد بلغ سن 18 عاما  •

دفع رسوم العضوية.  •
أن يكون عىل دراية باإلسعافات األولية.  •

أن يكون قد اجتاز دورة )اللقاءات اآلمنة(.  •
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ي لمسافات طويلة أو لمبيت أو لرحلة
عندما تكونون خرجتم للتم�رش

ي عدم إمكانية إنجاز النشاط عىل نحو آمن. 
ٌء غ�ي متوقع يتسبب �ف ي

نامج إن حدث �رش ات عىل ال�رب ف إجراء تغي�ي يجب عىل الم�رش
ٌء آخر  ي

له أو إن حدث �رش ف ف للعودة إىل م�ف ف للمغادرة إن اضطر أحد المشارك�ي وقد يكون أحد األمثلة عىل ذلك أن ُيضطر الم�رش
ي لمسافات طويلة عىل نحو آمن فيجب وقفه.

غ�ي متوقع. وإن لم يكن من الممكن ضمانة استمرار التم�رش

ف إن احتاج المشارك لذلك، وكذلك تلبية االحتياجات الغذائية.  احرص عىل فسح المجال للتأمل أو الصالة أمام جميع المشارك�ي

ي كيفية توزيييييع أماكن النوم. فليس الكل يرغب أو يقدر 
ي خيمة أو كوخ أن تفكروا �ف

 إن كنتم تنامون �ف
ً
وقد يكون من المفيد أيضا

ي خيام أو غرف بها فتيات فقط أو فتيان 
ي خيام مختلطة، بها كل من الفتيان والفتيات، بل منهم من يحتاج للنوم �ف

عىل النوم �ف
، وتحدث عىل  ف /فتاة. انطلق من الذي تعرفه عن احتياجات المشارك�ي ف لتقسيمهم إىل ف�ىت فقط. كما أن الجميع ليسوا مرتاح�ي

 ِمّما يجعله يشعر باالطمئنان. 
ً
حدة مع الفرد إن لم تكن واثقا

ي لمسافات طويلة أو المخيم
بعد التم�رش

 
ً
ك الكشافة عىل قارعة الطريق ظنا . ال ت�ىت

ً
 أن تتأكد من عودة جميع الكشافة إىل منازلهم تأكدًا تاما

ً
فا يجب عليك بوصفك م�رش

هم ممن يتحمل مسئوليتهم.  ي ويستلمهم. فالكشافة مسئوليتك إىل أن يستلمهم أولياء أمورهم أو غ�ي
منك بأن هناك من سيأ�ىت

ء. وهذا يقلل من  ي
ي اصطحبتموها ال ينقصها وال يعيبها �رش وال بد لكم بعد انتهاء الفعالية من التحقق من أن جميع المواد ال�ىت

احتمالية بدء الفعاليات القادمة بداية سيئة. 

األكواخ
 : ي كوخ الكشافة لما يىلي

ستحتاجون لكي تنعموا بنشاط يتسم باألمان والسالمة �ف
التحقق من أن طفايات الحريق موجودة ويمكن استخدامها.  •

التحقق من وجود جهاز كشف الحريق وأنه يعمل.  •
ف واألطفال كي يعلم الجميع كيف يترصفون إن اندلع الحريق وكيفية إنذار  ف�ي •  إجراء المراجعة مع الجميع والتدرب مع الم�رش

رجال اإلطفاء.
الحرص عىل عدم عرقلة طرق اإلخالء أو قفلها.  •

ي الكوخ أو المكان الذي ستكونون فيه. ومن أجل الحد من خطر 
ي المعمول بها بشأن تخزين الوقود �ف مراجعة القواعد ال�ىت  •

 للسوائل القابلة لالشتعال. 
ً
ي خزائن مصممة خصيصا

ف �ف وس�ي نشوب الحريق فمن المفيد حفظ الغاز النفطي الُمَسال والك�ي
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الثلج الهش
ة الواحدة. وجليد  ف ش�ىت أرجاء البح�ي ًا ب�ي اوح ُسْمك الجليد كث�ي . وقد ي�ىت

ً
، بل تدريجيا

ً
ي لحظة مطلقا

ال تنشأ الطبقة الجليدية �ف
ات الجداول  ي َمَصبَّ

ار. والماء خط�ي عىل وجه الخصوص لكونه ال يتجمد �ف دَّ
َ
الربيع عىل وجه الخصوص عديم االستقرار وغ

ي تتدفق  ات وحيث تظهر أنابيب الرصف الصحي واألماكن ال�ىت ي البح�ي
وتحت الجسور وعند قاع األسطح المائية وعند المنابع �ف

ي تتدفق فيها   عىل مدى سماكة الجليد وكذلك األماكن ال�ىت
ً
ي األحوال الجوية الشتوية أن يطلع الشخص سلفا

فيها المياه. وُيفضل �ف
ها من األماكن ذات الثلج الهش.  المياه وغ�ي

نامج أو استبدله إن كنت غ�ي واثق  ضع عالمة واضحة عىل مكان اللعب اآلمن عىل الجليد الذي فحصت مدى سماكته. أوقف ال�رب
من قدرة تحمل الجليد.

ي فيما بينكم. 
ام بالحفاظ عىل فراغات آمنة بما يك�ف ف كم عىل جليد لستم متأكدين من قساوته فعليكم االل�ىت وإن كان ال بد من س�ي

ي الطليعة أن يكون معه عصا ذات مسام�ي 
ويجب أن تصطحب المجموعة حبال اإللقاء )حبال السالمة( معها، وعىل من يس�ي �ف

ضخمة أو ِمْسبار جليد لفحص الجليد به. يجب أن يعلق كل واحد عىل رقبته مسام�ي التثبت بالجليد.

ف ي جولة تمٍش لمسافات طويلة دون م�رش
إن خرج الكشافة �ف

ي جوالت تمٍش لمسافات طويلة ورحالت بمفردهم يجب أن يتأكدوا 
فون الذين يسمحون للدوريات أو الفرق بالخروج �ف الم�رش

ف الدوريات أو الفريق المنافس. وإن كان  ي إيالء اهتمام خاص لتقييم فطنة م�رش
من قدرتهم عىل تدب�ي أمورهم بنفسهم. وينب�ف

ي المجموعة، مثل مرض السكري أو الحساسية أو اضطراب نقص االنتباه مع فرط النشاط أو 
 وجوُد احتياجات طبية �ف

ً
معلوما

التوحد فإن الفطنة والقدرة عىل توف�ي الدعم أمران تزداد أهميتهما.  

 
ً
ات الرعاية الطبية. واحرص أيضا ف ي المجموعة من تقديم اإلسعافات األولية واستخدام تجه�ي

ويجب أن يتمكن ثالثة عىل األقل �ف
ف قد اجتازوا دورة )اللقاءات اآلمنة(. ال ُينصح بالسماح  ي وضعتها الفرقة وأن المسئول�ي عىل دراية الكشافة بقواعد السالمة ال�ىت

تيب جولة تمٍش لمسافات طويلة بمفردهم.   ب�ىت
ً
لألطفال دون سن 15 عاما

: ي
 اآل�ت

ً
فا يجب عليك بوصفك م�رش

ي تخطيط الدورية/الفريق للنشاط.
المشاركة �ف  •

( الذي  ف ف�ي ي هذا. الحرص عىل وجود الموارد )أشخاص/م�رش
نامج إن حدث أمر غ�ي متوقع يقت�ف •  إيقاف أو إعادة ترتيب ال�رب
يمكنهم مد يد العون إن حدث ظرف مثل هذا وأن الكشافة 

ء. ي
مدركون لهذا ال�رش  

زيارة منطقة المبيت قبل الفعالية.  •
زيارة مكان المبيت خالل الفعالية وضمانة نصب الكشافة ألغطية الوقاية من الرياح/الخيام عىل نحو جيد.  •

ي حالة األزمات.
التأكد من وجود خطة الجاهزية ومعرفة الكشافة ما الذي يجب فعله �ف  •

ف المكان.   أو من خالل زيارتهم عىل ع�ي
ً
تفقد الكشافة بانتظام سوءًا هاتفيا  •

التأكد من وصول الجميع إىل منازلهم بعد الفعالية.  •

ي لمسافات طويلة
السالمة أثناء التم�رش

ي لمسافات 
. فاحرص عىل إعداد خطة التم�رش ف ف�ي ف والم�رش ي لمسافات طويلة يتطلب أمورًا شديدًة من كل من المشارك�ي

إن التم�رش
 السالمة واإلنقاذ.

َ
ي لمسافات طويلة خطة

 الجيدُة التم�رش
ُ
طويلة قبل انطالقكم. وتشمل الخطة

ي لمسافات طويلة:
خطة التم�رش

إبالغ إدارة الفرقة بموعد االنطالق والمسار المخطط له والمسارات البديلة الواردة.  •
ندوين إحداثيات أماكن المبيت المخطط لها.  •
ي الحسبان جعل كل ثالث يوم للراحة.

ضع �ف  •
 .

ً
إن كنت ال تعرف األوضاع المحلية فيجب عليك دراستها مسبقا  •

ف االعتبار الفصل والظروف الجوية. خذ بع�ي  •
استعد لألسوأ.  •
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ي مسافات طويلة ُمْجِهَدة.
ال تخ�ىت وجهات تم�رش  •

ًا عىل قدرتك أو قدرة مجموعتك عىل األداء. ال تعتمد كث�ي  •
قدم عىل مخاطر ال داعي لها.

ُ
ال ت  •

ي المنطقة.
تحقق من تغطية شبكة الهواتف الجوالة �ف  •

.
ً
ة، ولكن ال تثق بأنها تعمل دائما ي أحيان كث�ي

أدوات المساعدة التقنية مفيدة �ف  •

ي المنطقة وعىل 
 ُيجهد أي فرد من أفراد المجموعة فوق طاقته. وال ُيسمح بانطالق أي شخص بمفرده �ف

اّ
ال

َ
 بأ

ً
وتذكر أيضا

ات أو الحوادث أو ضعف  ف ية أو سوء القيادة أو سوء األحوال الجوية أو نقص التجه�ي . إن االستهانة بال�رب
ً
المجموعة البقاء معا

ي لمسافات طويلة. 
ة أثناء التم�رش ي نشوء مواقف خط�ي

ف االتجاهات قد يتسبب �ف القدرة عىل تمي�ي

دد بالتغلب.  ف زمام السيطرة وسمح للخوف وال�ىت إذ من السهل أن يتطور الموقف الخط�ي ليصبح حالة طوارئ إن فقد الم�رش
ي لمسافات طويلة.

فون عىل التم�رش ة عىل أولئك الذين ي�رش وهذا يفرض مطالب كب�ي

ف قادرًا عىل الترصف  . ويجب أن يكون الم�رش
ً
ي ظروف ال يمكن التدرب عليها سلفا

ف قادرًا عىل الترصف �ف يجب أن يكون الم�رش
ف االتكال عىل العون من الخارج، بل يجب عليه أن يتحمل بنفسه  ودة. وليس بإمكان الم�رش ي حالة اإلنهاك وال�رب

بعقالنية ح�ىت �ف
مسئولية مجموعته.

رحالت استكشافية خارج السويد
ي دول أخرى لمختلف األعمار. تحقق من 

ي والمناطق ش�ىت الفعاليات �ف ينظم كل من فرق الكشافة والكشافة عىل الصعيد الوط�ف
ف مثاًل  تب عىل التأم�ي ف عىل األعضاء. وي�ىت أن جميع من سيسافرون معكم قد دفعوا رسوم عضويتهم. تشمل رسوم العضوية التأم�ي
ي جميع أنحاء العالم باستثناء تلك 

ف �ف . وي�ي التأم�ي
ً
 شخصيا

ً
 لك إن تعرضت لحادث أو مرض أو تأخر أو إن فقدت متاعا

ً
تعويضا

، بعدم السفر إليها.
ً
 أو جزئيا

ً
ي تنصح وزارة الخارجية أو هيئة الصحة العامة، إما تماما البلدان/المناطق ال�ىت

ي 
ي تنظمها الفرقة أو ال�ت

ي فعاليٍة ما خارج السويد، سواء ال�ت
ي بعض األمور عىل من سيسافر للمشاركة �ف

ويجب التفك� �ف
تنظمها جهة أخرى ضمن الكشافة: 

ف المسئول قد دفع رسوم عضويته. يجب أن يكون الم�رش  •
 عىل األقل.

ً
ي قد أتم 18 عاما

ف المسئول �ف ي أن يكون الم�رش
ينب�ف  •

ي البلد الذي ستسافرون إليه.
معرفة رقم الطوارئ الساري �ف  •

ي 
ي أو أن يكون قد شارك �ف

اف الكش�ف ة من مهام اإلرسرش ف المسئول ذا خ�رب يجب أن يكون الم�رش  •
فعاليات دولية أخرى.  

ي أن يوافق مسئولو الفرقة أو إدارتها عىل الشخص ألداء مهمة مرشد الرحالت.
ينب�ف  •

 للمخاطر.
ً
ف خطة جاهزية وأن يكونوا قد أجروا تحلياًل دقيقا ف�ي يجب أن يكون لدى الم�رش  •

ي سيقومون بها. وره المجموعة واألنشطة ال�ىت ف ف يغطي ذلك البلد الذي س�ىت التحقق من أن التأم�ي  •
ي الرعاية 

/المنطقة االقتصادية األوروبية. فهي تمنحك حق تل�ىت ي ي للسفر إىل دول االتحاد األورو�رب اطلب بطاقة االتحاد األورو�رب  •
ي هذه البلدان. 

ورية �ف الطبية الرصف
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المخيم
ى تمتد لعدة أيام. وتوجد هناك مبادئ توجيهية ت�ي أثناء انعقاد المخيم بخصوص نصب الخيام  المخيمات هي فعاليات ك�رب

 .
ً
 بشأن المبيت أيضا

ً
ي هذا الفصل يمكن استخدامها عموما

وإيقاد النار وغ�ي ذلك. الكث�ي من المبادئ التوجيهية الواردة �ف

مكان الخيام
ف الخيام كي ال تتقاطع حبالها وكي يمكنكم الس�ي  من أجل الحد من خطر نشوب الحريق فيجب أن تكون هناك مسافة فاصلة ب�ي

ف الخيام.  بعدون عراقيل ب�ي

 عىل 
ً
ف الخيام بما يتناسب مع حجم الخيام: فكلما زاد حجم الخيمة اتسعت المسافة. احرص دائما كما يجب تكييف المسافات ب�ي

ي قلب خيمة عىل أخرى. وانصب الخيام عىل مسافة ال تقل 
ان أو الرياح القوية �ف أن يكون الخيام منصوبة بحيث أال تتسبب الن�ي

عن ثمانية أمتار عن موضع النار. 

 القرى أو األحياء( 
ً
وط المسافات هذه أن تقسموا منطقة المخيم إىل أجزاء أصغر )ُتسم أحيانا ي لكم من أجل تلبية رسرش

وينب�ف
ويتحمل كل جزء بعد ذلك مسئولية نصب الخيام عىل نحو آمن. 

بات القابل لالستخدام المروري. ويجب أن يكون 
َ
ًا من طريق الَمْرك ي أال تقع أي خيمة عىل بعد أك�رب من مسافة 25 م�ىت

وينب�ف
ي تصميم الطرق 

بات الطوارئ. وينب�ف
َ
ها من َمْرك بات ثالثة أمتار عىل األقل لتيس�ي تدخل رجال اإلطفاء أو غ�ي

َ
عرض طرق الَمْرك

 الدخول بالمركبة والخروج بها من جهات مختلفة. 
ً
بحيث يمكن إما االلتقاء عىل الطريق أو كي يكون ممكنا

ي الخيام 
ي الخيمة. تحقق من شعور جميع من ينامون �ف

ف الوحيد مع مشارك وحيد �ف  بنوم الم�رش
ً
تذكر أنه ال ُيسمح إطالقا

باالطمئنان إىل األشخاص الذين يسكنون معهم. 

ي 
ها من الحوادث �ف ي مكان المخيم، سواء إليجاد بيئة آمنة للكشافة أو الكتشاف الحريق أو غ�ي

ف �ف  من وجود م�رش
ً
تحقق دائما

دد عىل مكان المخيم.  وقت مبكر ولمنع األشخاص غ�ي المدعوين من ال�ىت
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بالملخص: 
ف الخيام. يجب أن تتمكنوا من الس�ي بدون عراقيل ب�ي  •

ت الخيمة كان توسيع المسافة أمرًا ال بد منه. كلما ك�رب  •
عىل األقل 8 أمتار من الِمدفأة.  •

ًا. بات القابل لالستخدام المروري يقع عىل مسافة ال تزيد عىل 25 م�ىت
َ
طريق الَمْرك  •

ة. قسموا المخيم إىل مناطق صغ�ي  •
بات ثالثة أمتار عىل األقل.

َ
يجب أن يكون عرض طرق الَمْرك  •

ف الوحيد مع مشارك واحد. ُيمنع نوم الم�رش  •
ي مكان آخر. 

ي مكان المخيم إن كانت األنشطة ستجري �ف
 �ف

ً
فا ابق م�رش  •

داخل الخيمة
ي تكون  ال ُيسمح لك بإيقاد نار داخل الخيمة، أي ال ُيسمح لك بإشعال النار. وال ي�ي هذا عىل الخيام العسكرية وما شابهها ال�ىت

ي 
ف داخل الخيمة، وهناك الكث�ي من الحلول الجيدة باستخدام مصباح الصمام الثنا�ئ وس�ي ي منتصفها. تجنب فوانيس الك�ي

الِمدفأة �ف
 داخل الخيمة كي يمكنكم ثقب قماش الخيمة ومغادرتها إن شب حريق )وخاصة 

ً
ق سكينا

ِّ
الباعث للضوء )LED( بدال من ذلك. َعل

بالنسبة للخيام ذات القاعدة الثابتة(. 
ي حاويات تحمل عالمات واضحة وال 

ف والغاز النفطي الُمَسال والسوائل األخرى القابلة لالشتعال �ف وس�ي ويجب االحتفاظ بالك�ي
ي خيمة طهي الطعام مثاًل.

ُيسمح بحفظها داخل الخيمة حيث يجلس الناس وينامون، يجب حفظها �ف
تحقق من وجود طفاية حريق بالقرب من الخيام وأن عليها عالمة واضحة مثل المصباح األحمر لياًل والفتة. وال بد أن يعرف 

الجميع مكان أقرب طفاية حريق. 

ي تباتون فيها: 
ي عىل الخيمة ال�ت

حاول الحرص عىل رسيان اآل�ت
ُيمنع إيقاد النار ذات اللهب المفتوح.  •

ف ممنوعة.  وس�ي مصابيح الك�ي  •
ف ممنوع.  التدخ�ي  •

ي حاالت الطوارئ من خالل قماش الخيمة(.
ف داخل الخيمة )لإلجالء �ف احتفظ بسك�ي  •

ي تنامون فيها. ي الخيام ال�ىت
تو األحمر والغاز النفطي الُمَسال �ف ف والس�رب وس�ي ال ُيسمح باالحتفاظ بالك�ي  •

طفاية الحريق قريبة وعليها عالمة واضحة.  •

ي الخيمة
الِمدفأة �ف

ي الخيام المخصصة للِمدفأة. يجب أن يكون هناك تحديد للِمدفأة لمنع األشخاص الموجودين 
يجب عليك أن تكون أك�رث حذرًا �ف

اب من الِمدفأة أك�رث من الالزم. وقد يكون تحديد الِمدفأة مثاًل بوضع أربعة جذوع شجر عىل شكل مربييع  ي الخيمة من االق�ىت
�ف

 إىل قطع يناسب حجُمها الِمدفأة. عىل أن 
ً
عا ًا واحدًا. ويجب أن يكون الخشب ُمَقطَّ ي أن يكون جانب الحد م�ىت

حول الِمدفأة. وينب�ف
ي أن يوجد طفاية حريق 

، أو األفضل طفاية حريق، بجوار الِمدفأة. وينب�ف ْوَ�ي وب الشُّ نُّ ُيحفظ دلو من الماء وغصن من أغصان التَّ
أو ماء ح�ىت خارج الخيمة. يجب أن يكون هناك حارس للنار طوال مدة اشتعال الِمدفأة. ومن الممكن استبدال الشخص المسئول 

ف للخروج كي ال يالمسوا  ف وإعانة رفاقه المحتاج�ي أثناء الليل كي تعملوا عىل نوبات. ومهمته هي العناية بالِمدفأة ومراقبة النائم�ي
ي متناول اليد عند حد الِمدفأة للتمكن من بسهولة من شق 

ف �ف الِمدفأة الساخنة. يجب أن تكون الخيمة ُمَضاَءة ويجب حفظ السك�ي
طريقكم ع�رب قماش الخيمة إن شب حريق بداخل الخيمة. 

ي الهواء الطلق
موقع إيقاد النار �ف

اف. اتصل بمدير  ك النار أبدًا بدون إرسرش . ال ت�ىت
ً
ف معا يجب أن يكون عند كل ِمدفأة دلو مملوء بالماء أو طفاية حريق أو االثن�ي

ي 
ي المعلومات عن تعليمات إشعال النار المعمول بها �ف

قسم اإلنقاذ بالبلدية لمعرفة ما إذا كان هناك حظر إشعال النار ساٍر ولتل�ىت
المنطقة. هيئة حماية المجتمع والجاهزية )MSB( لها تطبيق عىل الجوال ُيدع )Brandrisk ute(. استخدمه لمعرفة نوع خطر 

 الستصدار ترصيييييح إشعال النار، وهذا يمكنكم تقديم الطلب عليه لدى 
ً
ي المكان الذي أنت فيه. وقد تحتاجون أيضا

الموجود �ف
البلدية. 
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بالملخص:
يد إصابات الحروق.  دلو من الماء عند كل ِمدفأة، إلطفاء النار ولت�رب  •
ي مكان قريب إذا اندلع حريق 

•  احرص عىل وجود المزيد من المياه �ف
. كب�ي

اف. ك النار أبدًا بدون إرسرش ال ت�ىت  •
مراجعة التعليمات المتعلقة بإشعال النار.  •
تحقق باستمرار من خطر اندالع الحريق.  •

الَمْوِقد المتنقل
كة   عند استخدام الَمْوِقد المتنقل اتباع تعليمات ال�رش

ً
يجب عليك دائما

المصنعة للَمْوِقد. وإن كنت تستخدم وقودًا آخر غ�ي الوقود الُمْوىَص 
ي 

ي أسوأ األحوال �ف
به فقد يؤدي ذلك إىل سوء عمله، وقد يتسبب �ف

انفجاره. 
ي قنينة السالمة أو أنبوب أو عىل نحو تنص عليه 

 �ف
ً
احفظ الوقود دائما
كة المصنعة. ال�رش

وإن احتجت إلعادة تعبئة َمْوِقد متنقل بالوقود، بغض النظر عن نوع 
م  ِ

د ُمرصفْ الوقود السائل الذي تستخدمه، فيجب عليك االنتظار إىل أن ي�رب
م اللهب  ِ

اللهب. وهناك قاعدة جيدة وهي أن تكون قادرًا عىل إخراج ُمرصفْ
بيدك ووضعه بجانب الَمْوِقد المتنقل. وتحدث الكث�ي من الحوادث 

عندما ُيعاد تعبئة الَمْوِقد المتنقل، ولذلك: كن حذرًا جدًا!
ات إطفاء سليمة أثناء انعقاد  ف وتتوىل إدارة الفرقة مسئولية وجود تجه�ي

مخيم الفرقة. وإن انطلقت الفرقة إىل مخيم كب�ي فمن المفيد اصطحاب 
ف إطفاء الحريق خاص بكم، مثل طفايات الحريق. تحقق من وجود  تجه�ي

ات منتظمة.  عالمة واضحة عليها وأن جميع من هناك يعلمون مكانها وكيفية استخدامها. ويجب فحص طفايات الحريق عىل ف�ىت
تأكد من فحصها قبل انعقاد المخيم. 

بالملخص: 
كة المصنعة. استخدم فقط الوقود الذي أوصت به ال�رش  •

ي قنينة السالمة.
•  احفظ الوقود �ف

م اللهب بيدك. ِ
م اللهب الساخن بالوقود أبدًا؛ ويجب أن تكون قادرًا عىل إخراج ُمرصفْ َ ال تمأل ُمرصف

ات إطفاء الحريق. ف تجه�ي  •

ف السك�ي
ف بأن يقرروا َمن يمكنه استخدام  ف�ي . وبإمكان الفرقة أن تسمح للم�رش ف تقرر الفرقة َمن ِمن أعضائها سُيسمح له باستخدام السك�ي

وك للفرقة لتحديد من يحق له  ، ولكن األمر م�ىت ف ف الخاصة بالكشافة من سن المكتشف�ي . وُينصح باستخدام شهادة السك�ي ف السك�ي
 . اكتساب شارة هذه الشهادة وم�ىت

اف. ومن الممكن وقتها  ف تحت اإلرسرش ف السماح لهم باستخدام السك�ي ف�ي ف فبإمكان الم�رش وبالنسبة لمن ال يحملون شهادة السك�ي
ف.  ة الم�رش تحديد منطقة مثاًل يمكن للكشافة ضمنها أن ينحتوا بحرصف

المنشار والفأس
ي المخيم. ويجب وجود 

يجب أن يكون المنشار والفأس مزودين بحامية النصل ويجب أن يكون لهما مكان تخزين خاص �ف
ف عىل األرض بحيث يكون بمقدور أي شخص  ك أي مناش�ي أو فؤوس أو سكاك�ي واستخدام حصان الن�رش وجذع التقطيع. ال ت�ىت

الدوس عليها. ضع المناش�ي والفؤوس منفصلة عن بقية النشاط كاماًل كي ال تقع أي حوادث. 
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السباحة
ف واحد عىل األقل حارس إنقاذ، أما بالنسبة  ف م�رش  عىل ما تفعله المجموعة. يجب تعي�ي

ً
ف المسئول يقظا يجب أن يكون الم�رش

فون المتقنون إلنقاذ األرواح. ويجب أن يكون عدد  للمخيمات الطويلة فال بد من مسئول إنقاذ. وُيختار كحراس إنقاذ الم�رش
ي كشافة. 

 مع عدد األشخاص الذين يسبحون. ونوىصي بأن يكون هناك شخص بالغ عىل األقل مقابل كل ثما�ف
ً
حراس اإلنقاذ متناسبا

ف االعتبار عند السباحة: من المفيد أخذ مناحي السالمة التالية بع�ي
 بعد 

ً
ف بدخول الماء. كما يجب تفقد الشاطئ الذي كنتم عليه سابقا  من منطقة السباحة قبل السماح للمشارك�ي

ً
•  تحقق دائما

 لم تزوروها من قبل وتحقق من دراية جميع 
ً
فصل الشتاء. تأكد من عمق المياه ووضع التيارات ودرجة الحرارة إن كان مياها

.
ً
من سيسبحون بهذه األمور أيضا

ي منطقة السباحة فقط.
ف بالسباحة �ف يسمح للمشارك�ي  •

ي الماء دون فحص القاع أواًل.
ال تغطس برأسك �ف  •

. ُيسمح للكشافة بالسباحة فقط إن كان حارس اإلنقاذ هناك، وبعد استئذانه. 
ً
يجب مراقبة السباحة دائما  •

. وهذه وسيلة جيدة  •  تحقق من أن جميع الكشافة لهم رفيق سباحة، بحيث يراقب كل واحد منهما عودة اآلخر إىل الشاطئ
. ف ة من السباح�ي للسيطرة عىل مجموعة كب�ي

ي السباحة.
ي تقدير مهارتك �ف

ال تسبح وحدك أبدًا وال تبالغ �ف  •
ويمكنكم من أجل التيس�ي اختيار نفس مواعيد السباحة لكل يوم خالل المخيم.  •

ات اإلنقاذ وقارب النجاة. ف ي منطقة السباحة تجه�ي
يجب أن يوجد �ف  •

 بغطس صديقه 
ً
 مع الكشافة بخصوص عدم السماح أليٍّ منهم إطالقا

ً
تحقق من معرفة الكشافة للقواعد السارية وتحدث أيضا

ي مواقف خطرة ال لزوم 
 للمساعدة عىل سبيل المزاح. فقد يتسبب كل هذا �ف

ً
ي الماء أو الرصاخ طلبا

أو دفع أحد األشخاص ليقع �ف
ي وضعتموها لهم بشأن السباحة فال ُيسمح لهم بالسباحة.  لها ومن المهم إدراك الكشافة لهذا. وإن عجزوا عن اتباع القواعد ال�ىت

ية. ابق من يسبحون تحت ناظريك  . فالتنبه عند السباحة قد ينقذ األرواح الب�رش ف ويجب أن يكون جميع من يسبحون متنبه�ي
ء أو إن رأيت أحدًا يغيب تحت سطح الماء. ي

واطلب النجدة إن حدث �رش
 

النظافة والنظافة الشخصية
ي كل حمام مغسلة يدين وماء وصابون وُيفضل كذلك وجود 

يجب أن توجد �ف
 

معقم اليدين. ويجب نصب سواتر ال تكشف عند مكان التنظيف كي 
تتمكنوا من التنظف بارتياح وتوىلي أمر النظافة الشخصية عىل نحو جيد. 

 أن تتحدث مع الكشافة عن النظافة وأهمية 
ً
فا ومن المهم بوصفك م�رش

الذهاب إىل الحمام عند الحاجة والحرص عىل التنظف جيدًا. 

. تحقق   قبل مالمسة أي مواد غذائية عند اإلعداد للطهي
ً
اغسل يديك دائما

من أن كل من يمسك الطعام قد غسل يديه واحرص عىل غسل يديك قبل 
موعد تناول الطعام. استخدم المياه النظيفة فقط للطهي وتأكد من نظافة 

. كون ماء الجىلي ساخنة  ي الطهي
ي الَمْوِقد المتنقل قبل البدء �ف

جميع أوا�ف
 .

ً
أفضل من كونها باردة، كي تضمن النظافة حقا

ي درجة حرارة تزيد عىل 3 درجات مئوية فوق 
حفظ �ف تحقق من حفظ الطعام عىل نحو صحيح وأن األسماك واللحوم ال تُ

ي تسبب  يا ال�ىت يا وال تموت البكت�ي  إىل أن ترى الفقاعات. الطعام الفاتر بيئة جيدة للبكت�ي
ً
ِل كل المواد الغذائية تماما

ْ
الصفر. اغ

ي إال عندما تتجاوز درجة حرارة الطعام 60 درجة مئوية. 
التسمم الغذا�ئ

: ي
ي تعينك عىل تجنب التسمم الغذا�ئ

وإليك الطريقة ال�ت
ي المخيمات أن تحرصوا 

 بعد زيارة الحمام وقبل الطهي ووجبات الطعام. كما أنه من المهم �ف
ً
•  اغسل يديك مرارًا وتكرارًا. دائما

ف أيديهم. عىل غسل جميع المشارك�ي
. ي ولوح التقطيع بعد كل مرة استخدام وقبل الطهي

حافظ عىل نظافة الَمْوِقد المتنقل: اغسل األوا�ف  •
ي درجة حرارة مناسبة.

احفظ الطعام �ف  •
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سّخن الطعام جيدًا وبّرده ب�عة.  •
ال تعد الطعام وأنت مريض.  •

ي نفس الوقت بآالم المعدة 
. وإن أصيب عدة أشخاص �ف ي

ء واإلسهال أعراض شائعة للتسمم الغذا�ئ ي
 بأن آالم المعدة وال�ىت

ً
علما

ي غضون 24 ساعة بعد تناول 
ي عادًة �ف

. وتظهر األعراض األوىل للتسمم الغذا�ئ
ً
 غذائيا

ً
ء واإلسهال فقد يكون األمر تسمما ي

وال�ىت
ي حالة إنفلونزا المعدة ما بالجسم من سوائل 

ن تناولوا الطعام. يفقد المريض �ف الوجبة وتظهر األعراض عىل الغالبية الساحقة ِممَّ
ة من السوائل مرات عديدة. وأمالح. ولهذا فإنه يجب عليكم االهتمام بتغذية السوائل وذلك من خالل منح المريض كميات صغ�ي

القمامة والحمامات
ي البلدية عىل أعتاب المخيم لتيس�ي عملية التخلص من النفايات. وال ُيسمح بطمر النفايات. هناك 

كة النظافة �ف تواصل مع رسرش
ة مختلفة للحمامات. فتش عن أفضل ما يناسب مخيمكم واحرص عىل وجود حمامات مناسبة لألشخاص الذين  حلول كث�ي

يستخدمون الكرا�ي المتحركة. 

الماء
ي أوعية ذات أغطية. 

ب �ف ب الماء من خالل التحدث مع البلدية. احفظ مياه ال�رش تحقق من إمكانية رسرش

الرعاية الطبية 
ي 

ف المسئول مسئولية احتياج الرحلة أو التم�رش يتحمل الم�رش
لمسافات طويلة أو المخيم للمهارات األساسية الخاصة باإلسعافات 

ي اإلسعافات األولية كي تتذكر 
األولية. ومن المهم أن تحسن مهاراتك �ف
ما الذي يجب فعله عند وقوع الحادثة. 

ي المخيم شخص محدد يتحمل مسئولية 
 أن يوجد �ف

ً
ويجب دائما

اإلسعافات األولية، مسئول الرعاية الطبية. كما يجب أن يتكسب 
فون اآلخرون الم�رش

مهارة اإلسعافات األولية. محتوى حقيبة اإلسعافات األولية 
يجب تفقده بانتظام وتجديده. كما يجب أن تكونوا قادرين عىل 

ي الحقيبة. ويجب أخذ األدوية القديمة إىل الصيدلية. 
استخدام ما هو �ف

ي مخيمكم. 
ي صندوق الرعاية الطبية �ف

احات الخاصة بما الذي ال بد من وجوده �ف ي نهاية هذه الوثيقة قائمة باالق�ىت
وتوجد �ف

الحساسية والحساسية الغذائية والوجبات الغذائية الخاصة
ف االعتبار، مثاًل الحالة الصحية أو  ف إن كانت لديهم أمور معينة يجب أخذها بع�ي ي أثناء عملية التسجيل سؤال المشارك�ي

ينب�ف
ي التهوين من شأن فرط الحساسية تجاه مختلف األطعمة أو الوجبات 

الحساسية أو الوجبات الغذائية الخاصة أو األدوية. ال ينب�ف
ة بل وقد تهدد حياتهم.  ي قد تصيب الناس بسبب تناول طعام خطأ قد تكون خط�ي الغذائية الخاصة ألن بعض األعراض ال�ىت

ي )مرض حساسية القمح( فإن ح�ىت  ف بالداء البط�ف اقرأ قائمة المحتويات الموجودة عىل المواد الغذائية بعناية. وبالنسبة للمصاب�ي
ي نوبة مرض قاتلة. 

ف بحساسية الجوز فقد تتسبب بندقة واحدة �ف ة، وبالنسبة للمصاب�ي ف خط�ي ة من الغلوت�ي المقادير الصغ�ي
 ألي حاالت طوارئ للحساسية.

ً
ف الخاصة بهم تحسبا ي أن يصطحب األشخاص المصابون بحساسية شديدة حقنة األدرينال�ي

وينب�ف

 : ي أنشطة الكشافة هي
اإلصابات أو األمراض الشائعة �ف

الجروح المختلفة  •
االلتواء  •

ْحج والحروق جروح السَّ  •
ة الثلج )لسعة الصقيع( انخفاض درجة الحرارة وَعضَّ  •

آالم اإلجهاد المتكرر  •
ف ف والساق�ي ي الذراع�ي

كسور �ف  •
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ل( ف ف إىل الم�ف ألم البطن )مثاًل بسبب الطعام والنظافة والحن�ي  •
بة الشمس مثاًل( الصداع )بسبب التعب أو الدخان أو رصف  •

ودة والبلل وعدم تهوية حقيبة النوم( السعال وسيالن األنف والحم )مثاًل بسبب ال�رب  •

ل عندما تنوون السفر إىل المخيم. 
َ
تحقق من جاهزيتكم لهذه الِعل

حاالت الطوارئ
ي 

ي جميع أرجاء السويد. إن كنت ستسافر خارج السويد فال بد لك من معرفة الرقم المستخدم �ف
رقم الطوارئ العام 112 يعمل �ف

 
ً
ي ويمكنك االتصال به من هاتفك الجوال بدون رمز المنطقة. ويمكنك أيضا

البلد الذي ستسافر إليه. االتصال برقم الطوارئ مجا�ف
. وعليك 

ً
. ولكن يب�ىت من الخط�ي مع ذلك أن نثق بأن هاتفك الجوال يعمل دائما االتصال برقم الطوارئ بدون الرمز الشخ�ي

 بأن موظف الطوارئ يطرح هذه األسئلة كي يتمكن من إيصال 
ً
خالل مكالمتك مع موظف الطوارئ اإلجابة عىل عدة أسئلة. علما

ي تستغرقها النجدة  ة ال�ىت اإلنذار إىل جهة النجدة الصحيحة لتصل إىل المكان الصحيح. وقد يحتاج موظف الطوارئ خالل الف�ىت
ف النجدة القادمة إليك وتزويدها بالمزيد من المعلومات.  للوصول إليك أن يطرح عليك أسئلة إضافية من أجل تجه�ي

بعض األمثلة عىل األسئلة:
ما الذي حدث؟  •
أين حدث ذلك؟  •

ما هو الرقم الذي تتصل منه؟  •

ي 
ي حالة طوارئ تستدعي النجدة الفورية. وإال فإن اتصالك قد يتسبب �ف

تنبه إىل عدم االتصال بالهاتف رقم 112 إال إن كنت �ف
 فيمكنك بداًل من استخدام 

ً
ي حاجة ماسة لها. وإن لم يكن اتصالك يخص أمرًا ملحا

ورية إىل أشخاص آخرين هم �ف تأخ�ي نجدة رصف
ي حالة 

ي عىل رقم 1177 أو رقم المعلومات �ف طة عىل الهاتف رقم 11414 أو خدمة االستعالم الط�رب هذا الرقم االتصال بال�رش
ى 11313. وقوع حوادث أو أزمات ك�رب

طلب النجدة:
اتصل برقم الطوارئ 112.  •

نا بما حدث.  أخ�رب  •
نا عن مكان وقوع الحادث. أخ�رب  •

اإلجابة عىل أسئلة الموظف.  •
ي تتلقاها. ترصف وفق التوجيهات ال�ىت  •

ال ُتْنه المكالمة إال إن أخذت اإلذن بذلك.  •

األنشطة القريبة من المياه ضمن الكشافة
قواعد السالمة البحرية

ي هذا القسم هي توصيات الكشافة. ومن المهم بالنسبة لكل فرقة ذات نشاط بحري أن يكون لها 
المبادئ التوجيهية المذكورة �ف

ي ت�ي ضمن الفرقة. وهذا يشكل تكملة للقواعد األخرى السارية بالنسبة للنشاط البحري الصادرة عن  قواعدها ولوائحها ال�ىت
ي أن تنطلق أعمال السالمة البحرية الخاصة بالفرقة من الظروف الموجودة 

ها. وينب�ف إدارة النقل ومصلحة المالحة البحرية وغ�ي
ي السويد ومستويات المعرفة الموجودة 

ي بحوزة الفرقة ومكان الفرقة �ف حيث توجد الفرقة وأن تنطلق من أنواع القوارب ال�ىت
والالزمة. فيصعب لذلك إتاحة قواعد عامة ت�ي عىل جميع الفرق، بل من المهم بداًل من ذلك إنجاز كل فرقة لعملها الخاص بها 
ام.  ف ي مجال السالمة. وإدارة الفرقة هي من يتحمل مسئولية أن يكون للفرقة قواعد لألنشطة البحرية وأن هذه القواعد محل ال�ىت

�ف

ف قارب أن تكون عىل م�ت
ف القارب وأقل عدد يجب استيفاؤه من أجل التمكن من اإلبحار. وهذا  تقرر الفرقة عدد األشخاص المسموح بوجودهم عىل م�ىت

ف القارب، سواء كانوا يبحرون بنشاط أو كانوا مجرد ركاب.  ي�ي عىل جميع من هم عىل م�ىت
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الطاقم
ي منطقة اإلبحار وقادرين عىل استخدام أهم 

يجب أن يكون جميع أفراد الطاقم عىل دراية بقواعد الطرق البحرية المعمول بها �ف
ف القارب للتمكن من اإلبحار بالقارب وليسمح لهم بذلك. ورًة. والطاقم هو أقل عدد يجب أن يكون عىل م�ىت ات القارب رصف ف تجه�ي

 
ان بَّ الرُّ

ي 
ف القارب ولكن عند اإلبحار مثاًل �ف ان عىل م�ىت بَّ  مسئواًل. ويجب من حيث األصل أن يكون الرُّ

ً
انا كل رحلة بالقارب تتطلب ُربَّ

ان  بَّ  جيدًا عىل القارب والطاقم. ويب�ىت الرُّ
ً
افا ف إرسرش ف قارب مرافق لي�رش ان المسئول أن يكون عىل م�ىت بَّ زورق صغ�ي فبإمكان الرُّ

ء.  ي
ي حالة وقوع �رش

يتحمل المسئولية القصوى عن القارب والطاقم �ف
وط المؤهل  ان المؤهل الالزم لنوع القارب ومنطقة اإلبحار. وتحدد الفرقة المؤهل. وقد يختلف تحديد رسرش بَّ يجب أن يحوز الرُّ
ي اجتماعات 

ي استعرضتها الفرقة �ف ان ومعارفه. وقد تختلف المستويات النظرية من المعرفة ال�ىت بَّ نظرًا ألنواع القوارب وسن الرُّ
ان األرخبيل أو أي شهادة أخرى تراها الفرقة مناسبة. وبإمكان الكشافة تحصيل المعارف  ان أو شهادة ُربَّ بَّ األقسام إىل شهادة الرُّ

ي الفرقة أو من خالل أي منظمة أخرى. ويج�ي اختبار المعارف العملية لكل 
النظرية من خالل الدورات التدريبية مثاًل، إما �ف

شخص بشأن نوع القارب الذي سُيستخدم. 
 

مهارة السباحة
. كما  ف القارب سباحة 200 م�ىت ي أيٍّ من القوارب خالل الرحالت البحرية فال بد أن يتقن جميع من عىل م�ىت

لمرافقة الفرقة �ف
ي المياه. 

ف والسباحة إن سقطوا �ف ستتحقق الفرقة من مهارة السباحة بواسطة اختبار. وهذا لضمان تمكن الجميع من البقاء طاف�ي
ة.  و/الكاياك والقوارب الصغ�ي

ُ
ان

َ
كما ي�ي ذلك عىل زورق الك

َط مهارة السباحة وأهمية تمكن الكشاف من السباحة.  ي النشاط رسرش
ف �ف ُّ أمر األطفال المشارك�ي من المهم أن يدرك والُد/وىلي

السالمة الشخصية
ة نجاة جميع الموجودين عىل أرصفة المراكب  يجب أن يرتدي س�ىت

 : ف ي جميع القوارب أثناء اإلبحار. وي�ي هذا عىل جميع المشارك�ي
و�ف

ف وآباء الكشافة. وأبسط وسيلة هي وضع حد واضح  ف�ي الكشافة والم�رش
عىل رصيف المراكب بالدهان أو بالالصق لكي ال يتخطاه أحد ال يرتدي 

ف  ة النجاة؛ وُيمنع س�ي أحد عىل رصيف المراكب أو صعوده لم�ىت س�ىت
ة نجاة. القارب بدون س�ىت

ة. وهناك  و والقوارب الصغ�ي
ُ
ان

َ
 عىل زوارق الك

ً
وي�ي هذا أيضا

وك إىل الفرقة كي تقرر ما   بأن األمر م�ىت
ً
استثناءات قليلة من ذلك. علما

ان هو من يتحمل مسئولية  بَّ الذي يجب العمل به ضمن نشاطها، والرُّ
ي يمكن تجاهل هذه القاعدة. ويجب أن تكون  اتخاذ القرار بشأن م�ىت

ي أن المشابك  ي حالة سليمة وتؤدي الغرض منها. وهذا يع�ف
ة النجاة �ف س�ىت

والحبال والسوستة يجب أن تكون سليمة وتعمل. كما يجب أن تكون 
ة النجاة بحجم يناسب الكشافة.  س�ىت

سالمة القوارب
المسئولية

ي حالة صالحة 
إدارة الفرقة هي المسئولة عن كل ما يخص رحالت الفرقة البحرية. واإلدارة مسئولة عن كون قوارب الفرقة �ف

ي أنشطة الفرقة. وبإمكان الفرقة 
ي جميع األوقات يشارك �ف

لإلبحار وعن السالمة البحرية وعن وجود شخص مسئول مؤهل �ف
ي نهاية من يتحمل مسئولية 

ف ش�ىت األقسام أو الوظائف ضمن الفرقة، إال أن إدارة الفرقة هي �ف اختيار توزيييييع مسئولية الصيانة ب�ي
ف   هي المسئولة مع الشخص المسئول عىل م�ىت

ً
ي حالة تفويض المهام. وإدارة الفرقة دائما

كون القوارب صالحة لإلبحار، ح�ىت �ف
 عليكم وأنكم فحصتم القوارب ووافقتم عىل حالتها 

ً
نا ي حالة وقوع حادث. ولذلك فإنه ال بد من التأكد من كونكم ُمَؤمَّ

القارب �ف
تم تفويض المسئولية إليهم.  ي يحملها األشخاص الذين اخ�ىت وأنكم عىل دراية بالمؤهالت ال�ىت
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ف إدارة الفرقة الخب�ي المالئم لمعاينة صالحية قوارب الفرقة لإلبحار. ويجب معاينة صالحية كل قارب لإلبحار قبل حلول  ع�ي
ُ
ت

ي حالة صالحة لإلبحار. 
الموسم. بإمكان مسئوىلي القوارب خالل الموسم أن يتفقدوا باستمرار من الحفاظ عىل القوارب �ف

ي يمكن الفرقة استخدامها.  ويدون مسئول القوارب إن  وتجدون عىل موقع الكشافة أمثلة عىل بروتوكوالت معاينة القوارب ال�ىت
 لإلبحار ويصدر شهادًة بالسماح باستخدام القارب. 

ً
كان القارب صالحا

ف التأم�ي
تتحمل فرقة الكشافة بصفتها مالك القوارب ما ُيعرف بمسئولية مالك السفينة. ولهذا فإنه يجب عىل إدارة الفرقة ضمانة كون 
ف األعضاء  ه. كما أن الكشافة تقدم كتكملة لتأم�ي ف ف قوارب الت�ف ف المسئولية القانونية وتأم�ي  عليها بتأم�ي

ً
نا جميع القوارب تحمل ُمَؤمَّ

ي الفصل الخاص بالتأمينات. 
 عىل قوارب الفرقة، اقرأ المزيد �ف

ً
تأمينا

ات السالمة ف تجه�ي
ي يجب أن ُيجهز بها كل قارب. ويمكن تصميم القائمة  ات السالمة ال�ىت ف ات، وتعد قائمة بتجه�ي ف تقرر إدارة الفرقة بشأن التجه�ي

ات السالمة  ف ي اإلبحار. ويجب إعداد قائمة تجه�ي
ي متناول كل من يرغب �ف

عىل شكل قائمة مرجعية لكل قارب ويجب أن تكون �ف
م  ف ف القارب عند اإلبحار. ويجب أن يل�ىت ات الالزمة عىل م�ىت ف ان كل قارب التجه�ي لكل نوع من أنواع القوارب. وُيطلب أن يضع ُربَّ

ف المسئول عن اإلبحار. بتوصيات الم�رش

ف القارب: ي من المفيد وضعها عىل م�ت
ات السالمة ال�ت ف وإليكم أمثلة عىل تجه�ي

ات النجاة س�ىت  •
مرساة ذات حبل  •

حبال اإلرساء ووصالت إرساء إضافية  •
مجاديف  •

خريطة بحرية لمنطقة اإلبحار الحالية  •
ْزح أو دلو

َ
دلو ن  •

)»Hansa« حبل السالمة )حبل  •
حقيبة اإلسعافات األولية  •

ف السك�ي  •
ف القارب(. ين عىل م�ىت ف طفاية الحريق )إن وجد ب�ف  •

ّ المضيئة الِعِ�ي  •
الشعالت الضوئية للطوارئ  •

، كماشة، مطرقة ي
اعف مفك ال�رب  •

ف اف، أساف�ي ُخطَّ  •
ي حافظة مقاوم للمياه

هاتف �ف  •
)
ً
َحْرَبة القوارب )القارب المرافق خصيصا  •

 من نوع القارب الذي تخصه هذه القائمة. 
ً
استكمل القائمة بقواعد الفرقة، انطالقا

ة أمور أخرى عن البح�ي
توقعات الطقس

ف االعتبار.  ي جميع حاالت اإلبحار محتويات توقعات الطقس البحري الحالية وأن يأخذ ذلك بع�ي
ان �ف بَّ ف/الرُّ يجب أن يعرف الم�رش

ْف النشاط حسب الطقس، وُيحبذ  يِّ
َ
 فقد يكون من المفيد إلغاء نشاط اإلبحار هذا. ك

ً
 للغاية أو إن كان هادئا

ً
وإن كان الطقس سيئا

ي بدايته كي ال ينقلب الطقس عىل نحو غ�ي متوقع وينشأ وضع غ�ي آمن. 
مطالعة توقعات الطقس عدة مرات عىل أعتاب النشاط و�ف



الكشاف اآلمن

17

منطقة اإلبحار
 
ً
ي استكمال هذه القواعد غالبا

ان. وينب�ف بَّ تقرر إدارة الفرقة منطقة اإلبحار بالنسبة لكل نوع من أنواع القوارب وحسب مؤهل الرُّ
 .

ً
، أي اإلبحار بعدة قوارب معا ي المخيمات ورحالت اإلبحار الجماعي

�ف

اإلبحار الجماعي
. ال بد 

ً
ف لإلبحار الجماعي يتحمل مسئولية الحفاظ عىل بقاء مجموعة القوارب معا ال بد خالل اإلبحار الجماعي من وجود م�رش

 وجود 
ً
ف ال�ب. ومن المهم أيضا ي يقدمها م�رش لجميع القوارب من اإلبحار عىل مرأى من القارب القائد أو اتباع التوجيهات ال�ىت

ات زمنية ستتصل بأشخاص التواصل   لكيفية بقاء قوارب ال�ب عىل اتصال مع بعضها البعض وعىل أي ف�ىت
ً
خطة معدة سلفا

عىل اليابسة وكذلك من الذي سيتصل. 

السجل
يجب إعداد سجل البيانات البحرية وبيانات األرصاد الجوية بجميع الزوارق عند اإلبحار 

خارج األرخبيل. 

دف�ت اإلبحار
ي حالة اإلبحار ألبعد من خارج ميناء منطقة التخييم. وُيحتفظ 

يجب تعبئة سجل اإلبحار �ف
ان وبقية الركاب  بَّ ي فيه: اسم القارب واسم الرُّ

بسجل اإلبحار عىل اليابسة ويجري تسجيل اآل�ىت
اآلخرين وأرقام الهواتف وطريق اإلبحار ووقت المغادرة وموعد العودة المتوقع وكذلك اسم 

شخص التواصل ورقم هاتفه.

الموضع واإلنذار
ي حالة وقوع حادث. وهذا أمر سهل اليوم ما دام هاتفك 

ال بد أن تكون قادرًا عىل تحديد موضعكم وكيف ستطلقون اإلنذار �ف
ة. وتظهر آخر اإلحصائيات إنك بمجرد إطالقك لإلنذار فإن 

َ
ل ي حافظة مقاومة للمياه وخدمات تحديد الموقع ُمَفعَّ

 و�ف
ً
مشحونا

فرصة نجاتك مرتفعة جدًا. 
 هناك مما لو بدأت السباحة مبتعدًا عن القارب. 

ً
ي القارب. فأنت أك�رث أمانا

ي يطفو فابق �ف
وإن َجَنح القارب ولكن ب�ىت

تقييم المخاطر وخطة الجاهزية
ي ينطوي  ي الكشافة فمن الجيد مراجعة المخاطر ال�ىت

ء آخر ننجزه �ف ي
ي لمسافات طويلة أو أي �رش

قبل تنفيذ فعالية أو مخيم أو تم�رش
عليها ما األمر الذي سُنْقِدم عليه. ستتمكن باستخدام هذا النموذج من تحديد المخاطر الموجودة وتقييم مدى احتماليتها وما 

الذي سيحدث لو وقعت.
 

تحديد المخاطر
ي هذه المرحلة 

. ليس هناك �ف
ً
ي قد ال تس�ي عىل ما يرام قبل الفعالية وأثناءها وإىل حٍد ما بعدها أيضا ابدأ بتدوين جميع األشياء ال�ىت

ة من الوقت.  ء مستبعد. اكتب كل ما يخطر ببالك. وربما تنضب خواطركم بعد ف�ىت ي
ء خطأ و�رش ي

ء تافه، أو �رش ي
ء مهم و�رش ي

�رش
ي قد توجد ضمن هذه المجاالت:  فيمكنكم وقتئذ استخدام هذه القائمة لمعرفة المزيد من المخاطر ال�ىت

إصابات جسدية/بدنية  •
األمان/الصحة النفسية  •

البيئة والتضاريس   •
المواد  •

ف ف�ي ف والم�رش مخاطر مختلفة للمشارك�ي  •
ي المجتمع

أزمة �ف  •
المخاطر المالية، أثناء النشاط وبعده.  •
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تقييم المخاطر وترتيبها
ء ما وحدد  ي

ي الخطوة السابقة وفرزها. حدد مدى احتمالية أو رجحان وقوع �رش
يجب عليكم اآلن ترتيب األحداث المذكورة �ف

 والرقم 5 تع�ف 
ً
ي الرقم 0 االستحالة وعدم الخطورة تماما ء إن وقع. حدد من 0 - 5 حيث يع�ف ي

بعد ذلك مدى خطورة هذا ال�رش
الرجحان الشديد والخطورة الشديدة. وسيكون الجواب وفق المعادلة اآلتية: االحتمالية x العاقبة = الخطر

وإليكم فيما يىلي بعض األمثلة: 
هجوم مصاىصي الدماء: االحتمالية x 0 العاقبة 5 = الخطر 0  •

سحابة رماد تعرقل عمل المطارات: االحتمال x 1 العاقبة 4 = الخطر 4  •
: االحتمالية x 4 العاقبة 3 = الخطر 12 رد فعل تحس�ي  •

منح القيمة 
ُ
ي ت ي الجدول الملون. والمخاطر ال�ىت

ف �ف ي الجدول. أدخْل اآلن قيمة الخطورة اإلجمالية لكل خطر مع�ي
أدخل المخاطر �ف

ي الجدول. 
0 سنخرجها.  وكما ترون فإن المثال A، ذا الخطر 0، مستبعد لدرجة أننا ال نحتاج إلدراجه �ف

ولدينا اآلن أربببع فئات من المخاطر: 
ي ال يمكن أن تقع )خارج السلم( المخاطر ال�ىت  •

ي يمكن تحاشيها أو الحد منها عن طريق اتخاذ خطوات  المخاطر ال�ىت  •
اء والصفراء(.  )الخرصف  

ي 
ي ستحتاجون لوضع خطة ُيفصح عنها �ف المخاطر ال�ىت  •

تقالية-الحمراء( خطة الجاهزية )ال�رب  
ة جدًا لدرجة أن التغلب عليها ستعجز عنه الفرقة/ المخاطر/األزمات الكب�ي  •

الفريق )الحمراء(  

 لدرجة أن التغلب عليها ستعجز عنه الفرقة/الفريق )الحمراء(
ً
ة جدا المخاطر/األزمات الكب�ي  •

ي المجتمع 
قد تكون المخاطر أك�رب من قدرة الفرقة/الفريق التغلب عليها. كما ال ُيسمح لكم بتأسيس منظمة موازية للموجودة �ف

ي تندرج تحت هذه الفئة فإن األمر يتعلق بالتواصل مع األشخاص الذين يمكنهم تقديم  ي الكشافة. أما بالنسبة للمخاطر ال�ىت
أو �ف

السند إن وقع أمٌر ما ودراسة كيفية إمكانية االنتفاع بالموارد األخرى المحيطة بنا. 

ًا جدًا بحيث ال يمكن التغلب عليه فيجب إلغاء النشاط أو ذلك الجزء المحاط بالخطر.  وإن كان الخطر كب�ي

طة  ي نعجز عن التغلب عليها - من الذي سيتصل بال�رش ي حالة المخاطر/األزمات ال�ىت
ويجب عليكم إعداد خطة لكيفية الترصف �ف

ورية األخرى. ي ببقية المجموعة ومن ُيجري االتصاالت الرصف ومن يعت�ف
 

اء-الصفراء( ي يمكن تحاشيها أو الحد منها عن طريق اتخاذ خطوات )الخ�ف
المخاطر ال�ت

ي تحتاج الفرقة/الفريق، أو المشاركون، لمزيد من المعلومات عنها للتمكن من الحيلولة  وتندرج تحت هذه الفئة المخاطر ال�ىت
مكننا من التخطيط الحسن الجيد للحيلولة دون وقوع  ي النشاط تُ

دون وقوعها. إن التحىلي بالدراية بالمخاطر الموجودة �ف
المخاطر. 

ي ظل الظروف المواتية وباستخدام المعدات اآلمنة والتحىلي بالمعرفة الكافية 
ي المكان المناسب �ف

اختاروا أنشطة مدروسة جيدًا �ف
 . ف ف والمشارك�ي ف�ي لدى كل من الم�رش

ف و/أو  ف�ي ، مثاًل تدريب الم�رش ي
حدد تحت هذه الفئة ومن ُيمكن الحيلولة دون وقوعها باالستعانة بالعمل الوقا�ئ ي تُ المخاطر ال�ىت

ي خطتكم للجاهزية. وعليكم 
عالج فيجب تضمينها �ف ي لم تُ اء المواد. أما المخاطر المندرجة تحت هذه الفئة ال�ىت ف أو رسرش المشارك�ي

ن�  ي خطة الجاهزية بحيث ال تُ
ي ما إذا كانت هناك تحت تلك الفئة مخاطر توليتم شأنها ولكن يجب مع ذلك إدراجها �ف

التفك�ي �ف
القواعد/الروتينات.

1
1

2

3

4

5
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ية
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تقالية-الحمراء( ي نحتاج لوضع خطة لها )ال�رب
المخاطر ال�ت

ي تحتاجون لوضع خطة لها.  ي أال يوجد اآلن سوى نوع واحد من المخاطر المتبقية عىل قائمتكم – المخاطر ال�ىت
وينب�ف

ي خطة الجاهزية. 
وستحتاجون لعملية فرز إضافية كي تتجنبوا وضع فقرة لكل خطر عىل حدة �ف

ي أن 
افرزوا المخاطر إىل مجموعات حسب المخاطر المتفقة ذات النوع الواحد، أي ابنوا ما ُيسم "الحاالت المتماثلة". وينب�ف

ة، معالمة غ�ي الئقة أخرى، مخاطر مالية، الخ. تنشأ لديكم مجموعات مثل: الوفيات، االعتداءات، الحرائق، األمراض الخط�ي

إعداد خطة الجاهزية
ة عىل نحو يمكن الفرقة أو الفريق من استخدامها عىل  يمكنكم اآلن إعداد خطة الجاهزية! يجب أن تكون خطة الجاهزية ُمَعدَّ

 وحسنة التنظيم. 
ً
 وواقعية

ً
ف المكان. ويجب أن تكون خطة الجاهزية واضحة ع�ي
ويمكنكم هنا االطالع عىل نموذج لخطة الجاهزية: 

https://tryggamoten.scout.se/forebygga-2/att-skriva-krisplan/

قائمة مرجعية للتعبئة الشخصية
اح. قد تحتاج الصطحاب أشياء أخرى حسبما ما تنوون القيام به من تمٍش لمسافات طويلة أو  هذه القائمة مبدئية وما هي إال اق�ىت

 من نوع الطقس الذي سيسود وقتها. 
ً
ة أو اليابسة، وانطالقا مخيم، وإن كان هذا عىل ضفاف بح�ي

حقيبة النوم وَمْرَتَبة نوم أرضية، ومخدة إن كان معك مكان لها  •
البيجاما  •

المالبس الداخلية  •
ت ي ش�ي

�ىت  •
ة سميكة بأكمام طويلة س�ىت  •

ف أو بنطال الهواء الطلق رساويل مريحة، مثاًل الجي�ف  •
قبعة وقفازات ووشاح  •

مالبس داخلية وجوارب  •
جوارب سميكة  •

أحذية أو أحذية مقاومة للماء  •
أحذية رياضية أو ما شابهها  •

مالبس المطر: جاكيت ذو غطاء رأس وبنطال   •
منشفة جىلي األطباق  •

مالبس السباحة ومنشفة السباحة  •
الصابون والشامبو والبلسم ومزيل العرق ومعجون األسنان وفرشاة األسنان  •

مادة طاردة للبعوض  •
مرهم واٍق من الشمس  •

األدوية الشخصية   •
صحن وكوب وأدوات المائدة )بالستيكية(  •

مصباح يدوي أو مصباح الرأس  •
)
ً
ف )ال ي�ي عىل أصغر الكشافة سنا السك�ي  •

ت كشافة( ي ش�ي
المالبس الكشفية )قميص أو �ىت  •

الورق، القلم   •
قنينة مياه  •

ي المخيم 
ء آخر تريده �ف ي

ة وكتاب وورق لعب وأي �رش لعبة َمْحُشوَّ  •

نصائح 
ي حقيبة ظهر أو عىل نحو آخر يي� عليك 

ي األغلب ستكون أنت من سيحمل متعلقاتك. حاول أن توضب أمتعتك �ف
•  �ف

اصطحاب أشيائك معك. 
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ي حقيبة الظهر.
 �ف

ً
ي أكياس يي� العثور عليها الحقا

فرز أشيائك �ف  •
ي وضع عالمة تحمل اسمك عىل أشيائك.

دد �ف ال ت�ىت  •
احزم حقيبة ظهرك بنفسك كي تعلم أين مكان أشيائك.  •

ٌء ما ي
ي حالة ما إذا وق �رش

فيك إن كنت تأخذ أدوية كي يعلموا كيف يترصفوا �ف أخ�رب م�رش  •

قائمة مرجعية للمساعدات األولية
 :

ً
ه 50 مشاركا ي مخيم الفرقة الممتد ألسبوع ويحرصف

ات التالية �ف ف ال بد من التجه�ي

مواد التضميد
✔ الضمادات ال�يعة

يط الجرا�ي ✔ ال�رش
✔ الصقة الُغَرز )الصق الفراشة(

✔ الصقة جروح ذاتية اللصق 
ُسْوُل الجروح

َ
✔ مادُة صقِل الجروِح وغ

✔ شاش
✔ الضمادات الواقية
✔ اإلسعافات األولية

✔ رباط مرن
✔ ضمادات الدعم

✔ ِمْعاَلق الذراع
اد رَّ

ُ
✔ ملقط ق

✔ بطانية طوارئ، والمعرفة باسم "بطانية رجال الفضاء"
د ِّ َ ✔ ِكَماد ُم�رب

 
األدوية

✔ خافض الحرارة
✔ أدوية اآلالم

✔ حبوب الفحم
✔ أدوية الحساسية

ون ف ✔ مرهم الكورت�ي
ون ف ✔ أقراص الكورت�ي

✔ محلول السكر والملح
 

أمور أخرى
✔ ِكَمادات ذات مرهم

✔ مقص
✔ ملقط

✔ مقياس الحرارة
✔ قفازات واقية

✔ دليل اإلسعافات األولية
✔ أرقام الطوارئ

✔ بيانات االتصال بمركز الصحة المناوب
✔ مصباح يدوي
✔ الورق والقلم

✔ الفوط الصحية 
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ات اإلسعافات األولية التالية:  ف ي لمسافات طويلة تجه�ي
ي أن تصطحبوا معكم أثناء التم�رش

ينب�ف
ي اللصق

✔ رباط ذا�ىت
✔ رباط مرن

✔ الضمادات الدهنية
✔ شاش

✔ الصقة جروح

ي
✔ الصق رياىصف

✔ دبابيس َمْشبك
✔ مقص

✔ األدوية
✔ خافض الحرارة

✔ أدوية اآلالم
✔ أدوية الحساسية

ون ف ون وأقراص الكورت�ي ف ✔ مرهم الكورت�ي
✔ محلول السكر والملح 

 

تعلم المزيد عن السالمة 
الجمعية السويدية لمكافحة الحرائق 

ي المنازل ومناطق أوقات الفراغ، هيئة حماية المجتمع والجاهزية
السوائل القابلة لالشتعال �ف

تأمينات الكشافة 
إنذار الطوارئ، أرقام هواتف مهمة  

هيئة حماية المجتمع والجاهزية
خطة الجاهزية )اللقاءات اآلمنة(  

)Leva friluftsliv(، كتاب  
دورة )اللقاءات اآلمنة(  

قواعد إدارة النقل للمالحة البحرية  
خفر السواحل – السالمة َبحرًا 

الصليب األحمر، اإلسعافات األولية  
تعليمات السالمة الخاصة بالكشافة الفنلندية 

اف المخصص، دورة  اإلرسرش

https://www.brandskyddsforeningen.se/
https://www.brandskyddsforeningen.se/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-vatskor/
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/brandfarliga-vatskor/
http://www.scoutservice.se/%20utveckla-karen/administration/forsakringar/
http://www.scoutservice.se/%20utveckla-karen/administration/forsakringar/
https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/
https://www.sosalarm.se/viktiga-telefonnummer/112/
https://www.msb.se/sv/
https://www.msb.se/sv/
https://tryggamoten.scout.se/forebygga-2/att-skriva-krisplan/
https://tryggamoten.scout.se/forebygga-2/att-skriva-krisplan/
https://www.scoutshop.se/leva-friluftsliv
https://www.scoutshop.se/leva-friluftsliv
https://tryggamoten.scout.se/forebygga/
https://tryggamoten.scout.se/forebygga/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Regeloversikt-for-fritidsbatar
https://www.transportstyrelsen.se/sv/sjofart/Fritidsbatar/Lagar-och-regler/Regeloversikt-for-fritidsbatar
https://www.kustbevakningen.se/sakerhet-till-sjoss/sjotrafik/ratt---sjofylleri/
https://www.kustbevakningen.se/sakerhet-till-sjoss/sjotrafik/ratt---sjofylleri/
https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/
https://www.rodakorset.se/forsta-hjalpen/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/sakerhet/
https://www.scout.fi/for-karen/karadministration/sakerhet/
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/anpassat-ledarskap-fordjupningsutbildning/%20
http://www.scouternasfolkhogskola.se/kursomgang/anpassat-ledarskap-fordjupningsutbildning/%20

