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املوضوع الرئيس للمؤمتر

يسعدنى تقديم الوثيقة رقم )8( حول موضوع:
اسهام احلركة الكشفية

 يف حتقيق اهداف التنمية املستدامة وغاياتها
والتــي تتضمــن أوراق العمــل التــي أعدتهــا الجمعيــات الكشــفية العربيــة وفقــًا 
لكتابنــا رقــم 17 / 100 بتاريــخ 21 / 1 / 2019، والتــي وردت لألمانــة العامــة فــي 

الموعد المحدد، وهي مرتبة وفقًا للترتيب األبجدي للدول العربية: 
جمعية كشافة اإلمارات.	 
جمعية الكشافة التونسية.	 
جمعية الكشافة السعودية.	 
جمعية الكشافة السودانية.	 
المديرية العامة للكشافة والمرشدات بسلطنة عمان .	 
جمعية الكشافة الفلسطينية.	 
جمعية الكشافة الكويتية.	 

للتفضــل باالطــاع وتســليمها للســادة أعضــاء وفــد هيئتكــم الموقــرة المشــارك 
فــي المؤتمــر الكشــفي العربــي الـــ )29( )ســبتمبر 2019(، تمهيدا لمناقشــتها خال 

فعاليــات المؤتمــر. 

وتفضلوا بقبول وافر حتياتي وتقديري

	      األمني العام 	 	 	 	 	 	 	
	                مدير اإلقليم الكشفى العربى 	 	 	 	 	

	                             د/ عاطف عبد اجمليد 	 	 	 	
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد : القائد / خليل رحمة على حسن 
أمني عام جمعية كشافة اإلمارات

املقــــدمة
إن مغــاالة اإلنســان فــي اســتعمال المــوارد البيئيــة واســتغالها لتلبيــة احتياجاتــه المتزايــدة 
ومتطلباتــه المتجــددة أدى إلــى تغيــرات جوهريــة فــي النظــم البيئيــة ممــا أثــرت ســلًبا فــي 
التــوازن البيئــي بشــكل جســيم ممــا ينعكــس ذلــك علــى صحــة اإلنســان وحياتــه وكافــة 
ــال  ــارز وفع ــد مــن وجــود دور ب ــذا الخطــر الداهــم كان الب ــام ه ــة؛ وأم ــات الحي الكائن
للسياســات البيئيــة لمعالجــة اآلثــار الســلبية للبيئــة ومــن ثــم تحقيــق التنميــة المســتدامة.
والجديــر بالذكــر أن قضايــا البيئــة ليســت قضايــا حديثــة فقــد ظهــرت منــذ عهــد رســول 
اهلل )صلــى اهلل عليــه وســلم( إذ قــال اهلل ســبحانه وتعالــى ﴿َظَهــَر اْلَفَســاُد ِفــي اْلَبــرِّ َواْلَبْحــِر 

ُهــْم َيْرِجُعــوَن﴾. ــِذي َعِمُلــوا َلَعلَّ ــاِس ِلُيِذيَقُهــْم َبْعــَض الَّ ِبَمــا َكَســَبْت َأْيــِدي النَّ
واآليــة تشــير بشــكل مباشــر إلــى التلــوث الــذي يفســد البــر والبحــر نتيجــة عمــل اإلنســان 
دون تقديــر للمخاطــر الناجمــة عــن هــذا العمــل والتــي تضــر اإلنســان واألحيــاء كافــة ، 
بســبب جهلــه بقوانيــن البيئــة التــي ســنها المولــى عــز وجــل؛ حيــث ورد فــي تفســير بــن 
كثيــر تفســيًرا واضًحــا لآليــة الكريمــة حيــث ظهــر الفســاد فــي البــر والبحــر كالجــدب 
وقلــة األمطــار وكثــرة األمــراض واألوبئــة وذلــك بســبب المعاصــي التــي يقترفها البشــر 
ليصيبهــم بعقوبــة بعــض أعمالهــم التــي عملوهــا فــي الدنيــا كــي يتوبــوا إلــى اهلل ســبحانه 

وتعالــى ويرجعــوا عــن المعاصــي فتصلــح أحوالهــم وتســتقيم أمورهــم.
وبالرجــوع إلــى آالف الســنين نجــد أن اإلنســان قــام باســتغال كل المــوارد االقتصاديــة 
المتاحــة علــى األرض مــن أجــل إشــباع احتياجاتــه وتحســين مســتوى معيشــته؛ ونتيجــة 
تدخــل اإلنســان بشــكل غيــر مــدروس اســتنزف جــزًء كبيــًرا مــن تلك المــوارد واكتشــف 
مخاطــر اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة نتيجــة التلــوث وفــي ظــل هــذه اآلثــار الســلبية كان 
هنــاك ضــرورة لوضــع حــدود لهــذا اإلســراف واالســتنزاف للمــوارد الطبيعيــة مــن خــال 
رفــع شــعار التنميــة المســتدامة وأصبحــت التنميــة المســتدامة مرتبطــة بالتنميــة البشــرية 

والتــي ظهــرت فــي فتــرة الســبعينات مــن القــرن الماضــي.
ــتركة  ــؤولية مش ــًا ومس ــًا دولي ــب تعاون ــي يتطّل ــع عالم ــي تطلُّ ــتدامة ه ــة المس والتنمي
ــة  ــة المتتالي ــات العالمي ــد مــن المنفعــة المشــتركة. وقــد أكــدت اإلعان ــق المزي لتحقي
ووثائــق السياســات التــي صــدرت منــذ مؤتمــر األمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة والتنميــة 
الــذي عقــد فــي ريــو دي جانيــرو، البرازيــل، فــي عــام 1992، أن التنميــة المســتدامة تمثــل 
خطــة عالميــة. وفــي الفقــرة 247 مــن الوثيقــة الختاميــة لمؤتمــر األمــم المتحــدة بشــأن 
ــات  ــدول والحكوم ــاء ال ــا رؤس ــه‘‘، دع ــو إلي ــذي نصب ــتدامة، ’’المســتقبل ال ــة المس التنمي
والممثلــون الرفيعــو المســتوى إلــى أن تكــون األهــداف ذات طابــع عالمــي وقابلــة للتطبيــق 
علــى نحــو شــامل فــي جميــع البلــدان مــع مراعــاة الظــروف والقــدرات ومســتويات التنميــة 

الوطنيــة المختلفــة.
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ــاخ، والبطالــة، وانعــدام  ــة: نــدرة المــوارد، وتغيــر المن ــا تحديــات هائل وتواجــه مجتمعاتن
األمــن الغذائــي وعــدم المســاواة، ضمــن تحديــات أخــرى كثيــرة. وتســتلزم هــذه التحديات 
تغييــرات جذريــة يتعيــن علــى منظومــة األمــم المتحــدة بأســرها وشــركائها المســاعدة 
فــي تحقيقهــا. ودور األمــم المتحــدة فــي هــذا التحــول يتمثــل فــي مســاعدة البلــدان علــى 
ــة  ــة متوازن ــام 2030 بطريق ــة ع ــة لخط ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــاد االقتصادي ــذ األبع تنفي

ومتكاملــة.
ــوان  ــر عن ــارت عب ــة 2030، أش ــدة خط ــم المتح ــي األم ــاء ف ــدول األعض ــت ال ــا تبن وعندم
ــي  ــية ف ــرات أساس ــداث تغيي ــة إح ــذه الخط ــى ه ــب عل ــه يج ــى أن ــا« إل ــل عالمن »تحوي
السياســة والمجتمــع. فقــد وصفــت خطــة 2030 بـ«رؤيــة علــى قــدر كبيــر مــن الطمــوح 
ــوق  ــات حق ــا بالتزام ــبوقين« وربطته ــر مس ــة غي ــاق وأهمي ــة .. ذات نط ــة تحويلي ورؤي

ــان . اإلنس
وأقــرت الحكومــات فــي الخطــة بـ«التحديــات الهائلــة« أمــام التنميــة المســتدامة، بمــا فيها 
التفاوتــات الضخمــة لناحيــة الفــرص والثــروات والســلطة« فــي العالــم، وفــي الواقــع، تمثل 
ــة  ــة العالمي ــة والبيئي ــة واإلجتماعي ــات اإلقتصادي ــية لألزم ــتجابة السياس ــة 2030 اإلس خط
التــي لــم تتــم معالجتهــا بعــد. ففــي العقــود الســابقة، أدت السياســات اإلقتصاديــة الليبراليــة 
الجديــدة غيــر المقيــدة المتصفــة بالتركيــز علــى النمــو اإلقتصــادي واكتنانــز الثــروات 
وتركزهــا إلــى تفاقــم انعــدام المســاواة اإلجتماعيــة واإلقتصاديــة. وتجــدر اإلشــارة إلــى 
أن اســتمرار الفقــر والبطالــة واإلقصــاء اإلجتماعــي وارتفــاع مســتويات انعــدام األمــن تهــدد 
ــاط  ــا أن أنم ــي. كم ــتقرار السياس ــي واإلس ــة والتماســك اإلجتماع ــة الرعاي ــا أنظم كله
ــاس  ــرة اإلحتب ــن وتي ــار زادت م ــريعة اإلنتش ــتدامة الس ــر المس ــتهاك غي ــاج واإلس اإلنت
ــن والســموم  ــى تشــبع األراضــي بالنيتروجي ــة األوزون وأدت إل الحــراري واســتنزاف طبق
ــى األرض،  وأنتجــت مطامــر نفايــات باســتيكية حتــى فــي األماكــن األكثــر انعــزااًل عل

وزادت بشــكل ملحــوظ مــن األمــراض غيــر المعديــة. 
ــا  ــر نهجه ــات بمعالجــة هــذه المشــاكل وتغيي ومــن خــال خطــة 2030، التزمــت الحكوم
واإلبتعــاد عــن مســار »األعمــال المعتــادة«، كمــا التزامــت باعتمــاد مقاربــة أكثر شــمولية 
للتنميــة، ترتكــز علــى 17 هــدف تنميــة مســتدامة و169 غايــة ، فالمنشــود مــن هــذه األهــداف 
والغايــات هــو مواصلــة مســيرة األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة وإنجــاز مــا لــم يتحقــق فــي 
إطارهــا. كذلــك يقصــد بهــا إعمــال حقــوق اإلنســان الواجبــة للجميــع وتحقيــق المســاواة 
بيــن الجنســين وتمكيــن النســاء والفتيــات كافــة. وهــي أهــداف وغايــات متكاملــة وغيــر 

قابلــة للتجزئــة.
املجاالت التي ركزت عليها أهداف التنمية املستدامة

ــات  ــدول والحكوم ــه ال ــذي تنتهج ــل ال ــتدامة العم ــة المس ــات التنمي ــداف وغاي ــز أه تحف
لتحقيــق تلــك األهــداف والغايــات فــي مجــاالت ذات أهميــة جوهريــة للبشــرية ولكوكــب 

ــل فــي : األرض وهــذه المجــاالت تتمث
النــاس : فأهــداف التنميــة المســتدامة تؤكــد علــى إنهــاء الفقــر والجــوع، بجميــع صورهمــا 
ــة فــي إطــار مــن  ــل طاقاتهــم الكامن ــع البشــر تفعي ــة أن يمكــن لجمي وأبعادهمــا، وكفال

الكرامــة والمســاواة وفــي ظــل منــاخ صحــي. 
 الكوكــب : تصمــم أهــداف التنميــة المســتدامة علــى حمايــة كوكــب األرض مــن التدهــور، 
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بطــرق منهــا توخــي اإلســتدامة فــي اإلســتهاك واإلنتــاج، وإدارة مــوارد الكوكــب الطبيعيــة 
بصــورة مســتدامة، واتخــاذ إجــراءات عاجلــة بشــأن تغيــر المنــاخ، حتــى يمكــن لــه دعــم 

احتياجــات األجيــال الحاليــة والمقبلــة.
 اإلزدهار : أحد المجاالت األساسية ألهداف النتمية المستدامة كفالة أن يتمتع جميع الناس 

بحياة يظلها الرخاء تلبي طموحاتهم، وأن يتحقق التقدم اإلقتصادي واإلجتماعي والتكنولوجي 
في انسجام مع الطبيعة. 

 السالم : من الركائز األساسية ألهداف التنمية المستدامة التشجيع على قيام مجتمعات 
يسودها السام والعدل ويجد فيها الجميع متسعًا لهم، مجتمعات تخلو من الخوف ومن 

العنف. فا سبيل إلى تحقيق التنمية المستدامة بدون سام، وال إلى إرساء السام دون تنمية 
مستدامة. 

 الشراكة : من األهمية بمكان حشد الوسائل الازمة لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 من 
خال تنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، على أساس روح من التضامن 

العالمي المعزز، مع التركيز بوجٍه خاص على احتياجات الفئات األشد فقرًا واألكثر ضعفًا، 
وبمشاركة من جميع البلدان وجميع أصحاب المصلحة وجميع الشعوب. 

ــاة  ــن حي ــتدامة ستتحس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــه بتحقي ــى أن ــا إل ــارة هن ــدر اإلش وتج
ــل. ــى األفض ــا إل ــيتحول عالمن ــع وس الجمي

تعريف التنمية املستدامة
التنميــة المســتدامة بالمعنــى المتعــارف عليــه هــي قيــام األجيــال الحاليــة مــن البشــر 
بالعمــل علــى توفيــر حاجاتهــا فــي الحاضــر دون التغافــل عــن المســتقبل بالحــرص علــى 
عــدم اســتنزاف الثــروات الطبيعيــة وادخــار نصيــب أكبــر منهــا للغــد مــع بــذل أقصــى 
الجهــد علــى عــدم تلويــث البيئــة بدرجــة تجعــل مــن المســتحيل علــى أجيــال المســتقبل 
أن تباشــر الحيــاة بالمســتوى الــذي نعمــت بهــا األجيــال الســابقة. أي أن ال تعيــق عمليــات 

التنميــة فــي الوقــت الحاضــر أهــل الغــد عــن توفيــر حاجاتهــم. 
كمــا تــم تعريــف التنميــة المســتدامة بأنهــا التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر 
دون المســاس بقــدرة األجيــال القادمــة علــى تلبيــة احتياجاتهــا الخاصــة ، وتدعــو التنميــة 
المســتدامة إلــى تضافــر الجهــود مــن أجــل بنــاء مســتقبل للنــاس ولكوكــب األرض يكــون 
شــامًا للجميــع ومســتدامًا وقــادرًا علــى الصمــود، والبــد لتحقيــق التنميــة المســتدامة، مــن 
التوفيــق بيــن ثاثــة عناصر أساســية وهــي: النمو االقتصــادي، واإلدمــاج االجتماعــي وحماية 
البيئــة. وهــذه العناصــر مترابطــة وكلهــا حاســمة لرفاهيــة األفــراد والمجتمعــات، القضــاء 
علــى الفقــر بجميــع أشــكاله وأبعــاده شــرط ال غنــى عنــه لتحقيــق التنميــة المســتدامة. 
ولبلــوغ هــذه الغايــة، ال بــد مــن تعزيــز النمــو االقتصــادي المســتدام والعــادل والشــامل 
للجميــع، وتوفيــر المزيــد مــن الفــرص للجميــع، والحــد مــن أوجــه عــدم المســاواة، ورفــع 
ــز  ــة واإلدمــاج، وتعزي ــة العادل ــة االجتماعي ــز التنمي مســتويات المعيشــة األساســية، وتعزي

اإلدارة المتكاملــة والمســتدامة للمــوارد الطبيعيــة والنظــم اإليكولوجيــة.
أهداف التنمية املستدامة 

أهــداف التنميــة المســتدامة هــي دعــوة جميــع البلــدان الفقيــرة والغنيــة والمتوســطة 
الدخــل للعمــل لتعزيــز االزدهــار مــع األخــذ باالعتبــار حمايــة كوكــب األرض. وتــدرك 
هــذه األهــداف بــأن القضــاء علــى الفقــر يجــب أن يســير جنبــًا إلى جنب مــع االســتراتيجيات 
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التــي تبنــي النمــو االقتصــادي كمــا وتتنــاول مجموعــة مــن االحتياجــات االجتماعيــة بمــا 
فــي ذلــك التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة وفــرص العمــل مــع معالجــة تغيــر 

المنــاخ وحمايــة البيئــة، ويمكــن تحديــد أهــداف التنميــة المســتدامة فيمــا يلــي : 
 الهدف 1: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. 

ــز  ــة المحســنة وتعزي ــي والتغذي ــن الغذائ ــر األم ــى الجــوع وتوفي  الهــدف 2: القضــاء عل
ــتدامة.  ــة المس الزراع

 الهدف 3 : ضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمال. 
 الهــدف 4: ضمــان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعلــم 

مــدى الحيــاة للجميــع.
 الهدف 5 : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات. 

ــا إدارة  ــع وإدارته ــي للجمي ــرف الصح ــات الص ــاه وخدم ــر المي ــان تواف ــدف 6: ضم  اله
ــتدامة.  مس

ــة  ــة الحديث ــات الطاق ــى خدم ــورة عل ــة ميس ــع بتكلف ــول الجمي ــان حص ــدف 7 : ضم  اله
ــتدامة.   ــة والمس الموثوق

ــة  ــتدام، والعمال ــع والمس ــامل للجمي ــو اإلقتصــادي المطــرد والش ــز النم ــدف 8 : تعزي  اله
ــع.  ــق للجمي ــل الائ ــر العم ــة والمنتجــة، وتوفي الكامل

 الهــدف 9 : إقامــة بنــى تحتيــة قــادرة علــى الصمــود ، وتحفيــز التصنيــع الشــامل للجميــع، 
ــجيع اإلبتكار.  وتش

 الهدف 10 : الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها. 
 الهــدف 11 : جعــل المــدن والمســتوطنات البشــرية شــاملة للجميــع وآمنــة وقــاردة علــى 

الصمــود ومســتدامة. 
 الهدف 12 : ضمان وجود أنماط استهاك وإنتاج مستدامة. 

 الهدف 13 : اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره. 
ــو  ــى نح ــتخدامها عل ــة واس ــوارد البحري ــار والم ــات والبح ــظ المحيط ــدف 14 : حف  اله

ــتدامة.  ــة المس ــق التنمي ــتدام لتحقي مس
ــى  ــتخدامها عل ــز اس ــا وتعزي ــة وترميمه ــة البري ــم األيكولوجي ــة النظ ــدف 15: حماي  اله
نحــو مســتدام، وإدارة الغابــات علــى نحــو مســتدام، ومكافحــة التصحــر، ووقــف تدهــور 

ــوع البيولوجــي.  ــدان التن األراضــي وعكــس مســاره، ووقــف فق
ــن أجــل  ــا أحــد م ــالمة ال ُيهمــش فيه ــات مس ــة مجتمع ــى إقام  الهــدف 16: التشــجيع عل
ــاء  ــة، وبن ــى العدال ــع إل ــول الجمي ــة وص ــة إمكاني ــتدامة، وإتاح ــة المس ــق التنمي تحقي

ــتويات.  ــع المس ــى جمي ــع عل ــاملة للجمي ــاءلة وش ــة للمس ــة وخاضع ــات فعال مؤسس
ــق  ــل تحقي ــن أج ــة م ــراكة العالمي ــيط الش ــذ وتنش ــائل التنفي ــز وس ــدف 17 : تعزي  اله

ــتدامة. ــة المس التنمي
الشباب والتنمية املستدامة

ــل  ــر جي ــنة، أي أكب ــن 10 و24 س ــم بي ــراوح أعماره ــخص تت ــار ش ــاك 1.8 ملي هن
ــة،  ــدان النامي ــة 90 فــي المائــة منهــم فــي البل مــن الشــباب فــي التاريــخ. ويعيــش قراب
ــي  ــزداد أعدادهــم – ف ــع أن ت ــرة مــن الســكان. ومــن المتوق ــث يشــكلون نســبة كبي حي
ــي 1.9  ــغ حوال ــع أن يبل ــن المتوق ــه م ــث إن ــا، حي ــي 2015 و2030 وحده ــن عام ــرة بي الفت
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ــن  ــم يحــدث م ــا ل ــم البعــض كم ــط الشــباب ببعضه ــار شــاب ســن 15 ســنة، ويرتب ملي
ــى  ــم عل ــدرة مجتمعاته ــاء ق ــي بن ــل، ف ــاهمون بالفع ــل ويس ــهام، ب ــدون اإلس ــل، ويري قب
ــواًل مبتكــرة، ويقومــون بدفــع التقــدم االجتماعــي، ويشــجعون  الصمــود، ويقترحــون حل
ــا  ــي قدًم ــدهم للمض ــم حش ــث يت ــر، حي ــل تغيي ــا عوام ــم أيًض ــي. وه ــر السياس التغي
ــب. ــة الكوك ــر وصح ــاة البش ــين حي ــتدامة لتحس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــو تحقي نح
ويواجــه شــباب اليــوم تحديــات كبيــرة أمــام صنــع مســتقبل مشــرق، ولقــد أقــرت 
ــًا حاســمًا ومســاعدًا نحــو  ــة المســتدامة أن الشــباب يشــكلون عام خطــة أهــداف التنمي
التغييــر، وذلــك فــي حــال إمدادهــم وتمكينهــم بالمهــارات المناســبة والفــرص الازمــة 
لتحقيــق إمكاناتهــم وتعزيــز النمــو اإلقتصــادي والمســاهمة فــي عمليــة الســام واألمــن 

والتصــدي لتحــدي المنــاخ. 
ومــع اســتمرار زيــادة تعــداد الســكان مــن فئــة الشــباب، أصبــح لزامــًا علــى الحكومــات 
ــؤولية  ــع المس ــث تق ــة؛ حي ــو التنمي ــة نح ــوة محرك ــباب كق ــؤالء الش ــج ه أن تدم
ــراك  ــد أن إش ــات، بي ــق الحكوم ــى عات ــتدامة عل ــة المس ــة التنمي ــذ خط ــية لتنفي الرئيس
ــة  ــداف التنمي ــق أه ــن لتحقي ــن ضروريي ــا أمري ــرة أصبح ــاركتهم المباش ــباب ومش الش
المســتدمة؛ حيــث تمثــل تلــك األهــداف ركيــزة ضخمــة لحاضــر المجتمعــات العالميــة 

ــتقبلها.  مس
ــتجابة  ــى اإلس ــادرة عل ــة ق ــتدامة 2030 منهجي ــة المس ــة التنمي ــق خط ــب تحقي ويتطل
ألصــوات واحتياجــات شــباب العالــم، وتســتطيع الحكومــات والقــادة تحقيــق أهــداف التنمية 
ــل،  ــر الجي ــة لتطوي ــة والثق ــارات والمعرف ــد الشــباب بالمه المســتدامة مــن خــال تزوي

ودعــم التنميــة المســتدامة الطويلــة األجــل. 
ــم،  ــر طاقته ــة الازمــة لتفجي ــارات والفــرص الضروري ومــن خــال تزويدهــم بالمه
ــق الســام  ــي تحقي ــاهمة ف ــة والمس ــم التنمي ــة لدع ــوة دافع ــباب ق ــون الش ــن أن يك يمك
واألمــن. تحتــاج المنظمــات التــي يقودهــا الشــباب إلــى التشــجيع والتمكيــن للمشــاركة 
فــي ترجمــة خطــة عــام 2030 إلى سياســات محليــة، ووطنيــة، وإقليميــة. إنهم يلعبــون دوًرا 
هاًمــا فــي تنفيــذ هــذه الخطــة، ورصدهــا، واســتعراضها وكذلــك فــي مســاءلة الحكومات. 
وبفضــل االلتــزام السياســي والمــوارد الكافيــة، يكــون لــدى الشــباب القــدرة علــى تحويــل 

العالــم بأكبــر قــدر مــن الفعاليــة إلــى مــكان أفضــل للجميــع.
دور الشباب يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة: 

ــث يشــكل  ــى اآلن؛ حي ــم حت ــل شــهده العال ــر جي ــوم هــو أكب ــل الشــباب الي يعــد جي
الشــباب مــا يقــارب مــن ربــع تعــداد البشــرية، ويعيــش 90% مــن شــباب العالــم فــي الــدول 
الناميــة، فــي منطقــة جنــوب آســيا وقــارة إفريقيــا علــى وجــه الخصــوص، بنســبة شــاب 
واحــد مــن بيــن كل ثاثــة أشــخاص، ويملــك العالــم اليــوم، علــى مــدى العقــود القليلــة 
القادمــة، فرصــة تاريخيــة لجنــي ثمــار هــذه الميــزة الديموغرافيــة الواعــدة التــي يقدمها 
ــر  ــق مســتقبل ســعيد وصحــٍي ومزده ــم نحــو تحقي ــل معه ــل«، والعم ــل األم ــا »جي لن

للجميــع.    
والتنفيــذ الناجــح ألهــداف التنميــة المســتدامة ســيعود باألثــر اإليجابــي علــى العالــم 
دون شــك، غيــر أن دعــم الشــباب وإدماجهــم واإلســتثمار فيهــم مــن األمــور الضروريــة 
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لتحقيــق خطــة التنميــة المســتدامة 2030، وخــال األحــد عشــر عامــًا القادمــة وبحلــول 
عامــة 2030، ســيكون فئــة الشــباب حــول العالــم هــي الفئــة األكثــر تأثــرًا بنجــاح تنفيــذ 
ــرًة  ــركهم مباش ــا أن يش ــم العلي ــة العال ــن مصلح ــل إن م ــلها ، ب ــداف أو فش ــذه األه ه
ويســتثمر فيهــم مــن أجــل نجــاح الخطــة بوصفهــم شــركاء، إذ إنهــم أكثــر الرابحيــن 

أو الخاســرين.
ويســتطيع الشــباب تأديــة أدوار متعــددة فــي تنفيــذ األهــداف الســبعة عشــر للتنميــة 
المســتدامة، وتتــراوح الموضوعــات المحوريــة التــي يمكــن أن يؤثــروًا فيهــا ضمــن إطــار 
ــتدامة(،  ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــر م ــادس عش ــدف الس ــام )اله ــاء الس ــن بن ــة بي الخط
والتمكيــن اإلقتصــادي والمشــاركة واإلبتــكار )األهــداف الثامــن والتاســع والســابع عشــر 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(، وحمايــة البيئــة )األهــداف الســابع والثالث عشــر والرابع 
عشــر والخامــس عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة(، والتمكيــن اإلجتماعــي )األهــداف 
ــة المســتدامة( . ويهــدف الهــدف  األول والثانــي والخامــس والعاشــر مــن أهــداف التنمي
ــداف(  ــق األه ــراكات لتحقي ــد الش ــتدامة )عق ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــر م ــابع عش الس
إلــى تنشــيط الشــراكات بيــن الحكومــات، بمــا فــي ذلــك القطاعــان الحكومــي والخــاص، 
وينبغــي تشــجيع الشــباب علــى المشــاركة فــي هــذه الشــراكات بيــن أصحــاب المصلحــة 
ــن  ــباب م ــد الش ــتدامة، ويع ــة المس ــن أجــل التنمي ــم م ــاج حلوله ــدف إدم ــن به المتعددي
العناصــر المحركــة نحــو التغييــر فــي المجتمعــات المحليــة، ويمكنهــم أن يــؤدوا دورًا 
ــي  ــر إشــراكهم ف ــدة الشــعبية عب ــى مســتوى القاع ــر عل ــي إشــراك الجماهي ــيًا ف رئيس
عمليــة صنــع القــرار، إذ يشــجع اإللتــزام السياســي الجــاد ورصــد المخصصــات الماليــة 
الكافيــة الشــباب علــى امتــاك الطمــوح والتطلعــات والقــدرة علــى صنــع التحــول األكثــر 

فعاليــة الرامــي إلــى جعــل العالــم مكانــًا أفضــل للجميــع.
ويمكن تحديد مجموعة من األدوار التي يناط للشباب فيها لتحقيق أهداف التنمية املستدامة يف : 

1. مفكــرون نقديــون:  إن جــزًءا مــن طبيعــة الشــباب ينطــوي علــى محاولــة فهــم التجــارب 
ــى  ــدرة عل ــم الق ــباب لديه ــم. فالش ــن حوله ــم م ــن العال ــئلة ع ــرح األس ــخصية وط الش
ــر، وكشــف  ــوق التغيي ــي تع ــة والحواجــز الت ــاكل الســلطة القائم ــد وتحــدي هي تحدي

ــزات. ــات والتحي التناقض
2. صنــاع تغيــر:  يتمتــع الشــباب أيًضــا بســلطة التصــرف وحشــد اآلخرين. ويشــهد النشــاط 
الشــبابي تزايــًدا فــي العالــم أجمــع، مدعوًمــا بنطــاق أوســع مــن التواصــل والوصــول إلــى 

وســائل التواصــل االجتماعي.
3. مبتكــرون  : باإلضافــة إلــى طــرح وجهــات نظــر جديــدة، غالًبــا مــا يكــون لــدى الشــباب 
معرفــة مباشــرة ورؤى متعمقــة حــول قضايــا ال يمكــن للبالغيــن الوصــول إليهــا. فالشــباب 
هــم األقــدر علــى فهــم المشــاكل التــي يواجهونهــا ويمكنهــم طــرح أفــكار جديــدة وحلول 

. يلة بد
4. إعالميــون:  خــارج قطــاع التنميــة الدوليــة، يــدرك عــدد قليــل مــن النــاس أن زعمــاء 
العالــم قــد توصلــوا إلــى اتفــاق تاريخــي بعيــد المــدى لتحســين حيــاة البشــر والكوكــب 
ــى  ــة إل ــوا شــركاء فــي نقــل خطــة التنمي ــول عــام 2030. ويمكــن للشــباب أن يكون بحل

أقرانهــم ومجتمعاتهــم علــى المســتوى المحلــي، وكذلــك عبــر البلــدان والمناطــق.
5.قــادة:  عندمــا يتــم تمكيــن الشــباب بمعرفــة حقوقهــم مــع تزويدهــم بمهــارات القيــادة، 
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ــز  ــم وتعزي ــذا، يجــب دع ــم. ل ــم وبلدانه ــي مجتمعاته ــر ف ــادة التغيي ــم قي ــم يمكنه فإنه
ــا تســهم فــي  ــى وجــه الخصــوص، ألنه ــي يقودهــا الشــباب، عل الشــبكات والمنظمــات الت

تنميــة المهــارات القياديــة المدنيــة بيــن الشــباب، وخاصــًة الشــباب المهمــش.
ــية  ــة ال سياس ــة تطوعي ــا حركــة تربوي ــفية بصفته ــي دور الحركــة الكش ــا يأت وهن
مفتوحــة للجميــع دون تميــز فــي األصــل أو الجنــس أو العقيــدة ، وفقــًا للهــدف والمبــادئ 
ــة  والطريقــة التــي وضعهــا مؤســس الحركــة ، ومــن ثــم فهــي تتســق وأهــداف التنمي
ــة  ــى كاف ــي عل ــفية تقض ــة الكش ــدة، فالحرك ــم المتح ــا األم ــي وضعته ــتدامة الت المس
أشــكال التمييــز بيــن العــرق والجنــس واللــون ، كمــا أنهــا تعمــل علــى تربيــة الفتيــة 
والشــباب علــى حيــاة الخــاء واإلعتمــاد علــى الطبيعــة وحمايتهــا والعمــل علــى توفيــر 
بيئــة ســليمة آمنــة للحيــاة، يتعــاون فيهــا الجميــع مــن أجــل تحقيــق غــٍد أفضــل بعيــدًا 
ــة الحركــة الكشــفية وهــي  ــذ بداي ــع ، فمن ــوث ، ومشــاركة الجمي عــن النزاعــات والتل
ــر  ــداث تغيي ــن إح ــورة م ــن أركان المعم ــن م ــن كل رك ــباب م ــافة الش ــن الكش ، تمك
إيجابــي فــي مجتمعاتهــم ، مــن خــال العمــل علــى التحديــات واالحتياجــات علــى جميــع 
ــن  ــي تمكي ــا المنحــى للمســاهمة ف ــا عملًي ــا تعليمًي مســتويات المجتمــع. يســتخدم منهًج

ــن نشــطين. ــن عالميي الشــباب وتطورهــم كأفــراد مســتقلين ومواطني
الكشافة وأهداف التنمية املستدامة

1.يمّكن برنامج الشباب أن يصبحوا مواطنني عامليني نشطني من أجل أهداف التنمية املستدامة :
ــون  ــطين يتمتع ــن نش ــن عالميي ــتدامة مواطني ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــب تحقي يتطل
ــي  ــاعدة ف ــة. للمس ــية القادم ــات الرئيس ــة التحدي ــة لمواجه ــدة الازم ــاءات المعق بالكف
تطويــر هــذه الكفــاءات ، والتعليــم هــو المفتــاح. ولكــن بشــكل أكثــر تحديــدًا ، هنــاك 
ــا« . ــه ذاتًي ــم الموج ــم التعل ــة المنحــى ، تدع ــة عملي ــة تعليمي ــى »بيداغوجي حاجــة إل

2.الوصول إىل الجميع : 
الحركــة الكشــفية مفتوحــة للجميــع، وتراعــي الجميــع وتضــم الجميــع دون التفرقــة 
بيــن الجنــس واللــون والعــرق، وتســعى إلــى الوصــول إلــى الجميــع مــن خــال برامجهــا 

التــي تدعــم التنميــة المســتدامة وتحقــق أهدافهــا.
3.رؤية مشرتكة : 

تتماشــى أهــداف التنميــة المســتدامة الســبعة عشــر مــع رســالة الكشــفية بشــكل تــام 
فــي »المســاعدة فــي بنــاء عالــم أفضــل يكــون فيــه األفــراد قادريــن علــى تحقيــق أنفســهم 
كأفــراد ويلعبــون دوًرا بنــاًء فــي المجتمــع«. عــاوة علــى ذلــك ، تهــدف رؤيــة الكشــفية 
ــدة  ــة الرائ ــباب التربوي ــا »حركــة الش ــفية باعتباره ــر الحركــة الكش ــى تطوي 2023 إل
لتمكيــن 100 مليــون شــاب بحلــول عــام 2023 ليكونــوا مواطنيــن فاعيــن يحدثــون تغييــرات 

إيجابيــة فــي مجتمعاتهــم وفــي العالــم« .
4.الكشفية تسعى إللهام الشباب :

تؤمــن الحركــة الكشــفية بــأن كل شــاب هــو فــرد فريــد لديــه القــدرة علــى التطــور 
بجميــع أبعــاده )جســديًا، فكريــًا، شــخصيًا، عاطفيــًا، اجتماعيــًا، روحيــًا( كأعضــاء فاعليــن 
فــي مجتمعاتهــم مــن حيــث )المســؤولية، اإللتــزام، اإلســتقال، والدعــم، التواصــل الثقافي( 

5.الكشيفة تمكن الشباب من خلق عالم أفضل :
ــم أفضــل  ــق عال ــة وخل ــى إمكاناتهــم الكامل تمكــن الكشــيفة الشــباب مــن الوصــول إل
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مــن خــال برنامــج الشــباب ، وأســلوب التعليــم الكشــفي غيــر الرســمي. أي ضمــن مبــادرة 
إطــار عالــم أفضــل أو نشــاط مرتبــط بأهــداف التنميــة المســتدامة المقدمــة فــي الكشــفية 
والتــي تعتبــر فــرص تعليميــة فــي إطــار برنامــج الشــباب. وهــذا يشــمل التعليــم مــن أجــل 

أهــداف التنميــة المســتدامة. 
6.الكشافة من أجل أهداف التنمية املستدامة: 

ــفية  ــع الكش ــتدامة ، تتمت ــة المس ــوض بالتنمي ــل بالنه ــل األج ــزام طوي ــال الت ــن خ م
بالقــدرة علــى إشــراك الشــباب فــي جهــد غيــر مســبوق لمعالجــة بعــض أكثــر التحديــات 
االجتماعيــة والبيئيــة واالقتصاديــة إلحاًحــا التــي تواجــه كوكبنــا، وتعتبــر الكشــافة مــن 
أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة أكبــر نشــاط منســق فــي العالــم للشــباب يشــارك فيــه 
50 مليــون شــاب فــي مليونــي نشــاط محلــي يتعلــق باألهــداف الســبعة عشــر ويقــدم ثاثــة 

مليــارات ســاعة إضافيــة مــن خدمــة المجتمــع مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة. 
ومســاهمة الكشــافة الشــعبية فــي أهــداف التنميــة المســتدامة تحــدث كل يــوم ، وبالتالي 
، فــإن الكشــافة مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة ليســت برنامًجــا جديــًدا أو جائــزة 
ــم  ــادرات إطــار عال ــج الشــباب ومب ــن برنام ــد منهجــي لاســتفادة م ــه جه ــة، ولكن عالمي
ــادرة رســل الســام الرائــدة للحركــة الكشــفية ، مــن أجــل  أفضــل ، بمــا فــي ذلــك مب

رفــع مســتوى الوعــي واتخــاذ إجــراءات مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة.
مــن خــال التوفيــق بيــن مبــادرات إطــار عالــم أفضــل واألهــداف الســبعة عشــر باإلضافة 
ــز  ــى تعزي ــة المســتدامة عل ــة ، تعمــل كشــافة أهــداف التنمي ــر مــوارد إضافي ــى توفي إل
ــي تحــدث مــن خــال  ــة المســتدامة الت ــي التنمي ــة ف ــم المســاهمة الهائل ــة وتقيي ومراقب

أنشــطة الكشــفية فــي جميــع أنحــاء العالــم فــي إطــار نهجنــا التعليمــي غيــر الرســمي.
إطار عالم أفضل سبيل لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

إن إطــار عالــم أفضــل هــو مجموعــة مــن البرامــج والحمــات المنســقة والدعــوات إلــى 
ــن  ــن عالميي ــوا مواطني ــباب ليصبح ــاءات الش ــر كف ــة لتطوي ــات المصمم ــل والفعالي العم

فاعليــن مــن خــال اتخــاذ إجــراءات بشــأن القضايــا المتعلقــة بالتنميــة المســتدامة.
ويســاعد إطــار عالــم أفضــل علــى مواءمة أهــداف الكشــفية المتعلقــة بالمواطنــة العالمية 
الفاعلــة وعملهــا علــى تنميــة المجتمــع مــع األهــداف العالميــة المشــتركة، كمــا يمكــن 
ــادرات تنميــة المجتمــع  أن تســتخدم الكشــفية إطــار عالــم أفضــل كوســيلة لمواءمــة مب
واتســاقها مــع أهــداف التنميــة المســتدامة المحــددة ، ومــن خــال مواءمــة هــذه المبــادرات 
ــم  ــى نظــام مشــترك للرصــد والتقيي ــن للكشــفية أن تنضــم إل ــة واحــدة يمك تحــت مظل
وتشــترك فيــه لقيــاس إجمالــي مســاهمة الكشــافة فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
وتســعى المنظمــة الكشــفية العالميــة علــى تشــجيع المنظمــات الكشــفية المحليــة علــى 
تنفيــذ المبــادرات التــي مــن شــأنها أن تدعــم إطــار عالــم أفضــل ومن بيــن تلك المبــادرات 

مايلــي : 
1.رسل السالم :

يشــجع برنامــج رســل الســام الكشــافة علــى المســاهمة فــي بنــاء ثقافــة الســام مــن 
خــال إجــراءات خدمــة فرديــة أو مجتمعيــة، ومــن ثــم فالكشــافين مدعــوون للقيــام بعمــل 
فــي المجتمــع ومعــه ومشــاركة قصتــه. عندمــا يتشــاركون بمــا يقومــون بــه ككشــافين 
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إلنشــاء ثقافــة ســام ، فإنهــم ينضمــون إلــى شــبكة عالميــة مــن الكشــافة تخلــق أيًضــا 
تغييــًرا إيجابًيــا.

2.وسام كشافى العالم : 
 هــو برنامــج عالمــي يتحــدى الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 26 عاًمــا ، ســواء 
ــا  ــي يقدرونه ــة الت ــا العالمي ــي القضاي ــر ف ــافين ، للتفكي ــر كش ــافين وغي ــوا كش أكان
والعمــل عليهــا فــي مجتمعهــم المحلــي. وهــي تتكــون مــن مرحلــة اكتشــاف مدتهــا 21 

ســاعة ، وخدمــة تطوعيــة مدتهــا 80 ســاعة.
3.شارة باتريمونيتو الكشفية )الكشافة العاملية – برنامج الرتاث العاملي لليونسكو( 

يتحــدى الشــباب الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 15 و 26 عاًمــا ، ســواء أكانــوا كشــافين أو 
غيــر كشــافين ، لتنفيــذ اكتشــافهم لوســام كشــافي العالــم والخدمــة التطوعيــة فــي أحد 
ــع مســتوى  ــى رف ــة لليونســكو. يهــدف هــذا البرنامــج إل ــراث العالمــي التابع ــع الت مواق
ــي  ــراث العالم ــى الت ــاظ عل ــي الحف ــاعدة ف ــاركة والمس ــباب للمش ــة الش ــي وتعبئ الوع

وتعزيــزه.
4.برنامج البيئة الكشفي العاملي 

ــي  ــر ف ــة ، والتفكي ــع الطبيع ــل م ــى التواص ــباب عل ــجع الش ــي يش ــج عالم ــو برنام   ه
ــدأ الكشــافة باستكشــاف  ــا. تب ــة ، واتخــاذ إجــراءات لحمايته ــة تفاعلــك مــع البيئ كيفي
ــراءات  ــاذ إج ــم اتخ ــة ، ث ــطة المضّمن ــال األنش ــن خ ــة م ــة بالبيئ ــات المتعلق الموضوع

ــم! ــي مجتمعاته ــا ف لحمايته
5.برنامج الكشافة والطاقة الشمسية

  هــي مجموعــة مــن األنشــطة للمســاعدة فــي خلــق الوعــي وزيــادة المعرفــة وتطويــر 
ــذه  ــي ه ــاركة ف ــال المش ــن خ ــية. م ــة الشمس ــق بالطاق ــا يتعل ــافة فيم ــارات الكش مه

ــن للشــباب كســب شــارة الكشــفية الشمســية. ــي مركــز الكشــفية ، يمك األنشــطة ف
6.برنامج الحوار من أجل السالم :

   يشــجع الكشــافة علــى التعلــم عــن الحــوار وبنــاء الســام واكتســاب الكفــاءات المتعلقــة 
بهــذه المواضيــع. يمكــن للكشــافة بعــد ذلــك تطبيــق مــا تعلمــوه فــي حياتهــم الشــخصية 

أو تطويــر مشــروع الحــوار إلنشــاء ثقافــة ســام بشــكل أفضــل.
He For She  7.مبادرة

ــاة  ــي أن يصبحــوا دع ــم ف ــاء العال ــع أنح ــي جمي ــافة ف ــاعدة الكش ــا لمس ــم تصميمه ت
للمســاواة بيــن الجنســين وااللتــزام بـــHe For She بحلــول عــام 2020. تــم تطويــر 
مجموعــة العمــل بالتعــاون مــع منظمــة األمــم المتحــدة للمــرأة لتشــجيع الكشــافة فــي 
ــى  ــن الجنســين وفهــم مت ــا المســاواة بي ــر فــي قضاي ــى التفكي ــم عل ــع أنحــاء العال جمي

ــًا. ــم العمــل مع ــف يمكنه وكي
ويمكــن ألي منظمــة كشــفية وطنيــة أو اقليميــة أو عالميــة أن تتبنــى أي مــن هــذه 
البرامــج أو جميعهــا ضمــن إطــار عالــم أفضــل وذلــك مــن أجــل تعزيــز ودعــم أهــداف 
ــم  ــة وطنه ــًا لخدم ــن مجتمعي ــطين وفاعلي ــباب ناش ــال ش ــن خ ــتدامة م ــة المس التنمي

وســامة الكوكــب.
التعليم من أجل أهداف التنمية املستدامة:

ــي  ــًيا ف ــب دوًرا رئيس ــن أن تلع ــي ، يمك ــم ، وبالتال ــو التعلي ــافة ه ــن الكش ــرض م الغ
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التعليــم مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة ، كمــا هــو معتــرف بــه فــي الهــدف 4 ، 
والغــرض 4.7 ، فالكشــفية تعــزز العمليــة التعليميــة المســتمرة مــن خــال مراعــاة الكفاءات 
الرئيســية لتحقيــق االســتدامة وإدماجــه فــي برامجهــا، فالمواطــن العالمــي النشــط يوصــف 

فــي الكشــفية بأنــه مســؤول ، ملتــزم ، مســتقل ، داعــم ، وحســاس ثقافًيــا.
برنامج الشباب وأهداف التنمية املستدامة

تســاهم الكشــفية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال تحقيــق هدفهــا: 
ــباب  ــج الش ــال برنام ــن خ ــك م ــم ذل ــة، ويت ــم الكامل ــق إمكاناته ــباب لتحقي ــم الش تعلي

ــاد الشــخصية اإلنســانية. ــع أبع ــار جمي ومنهجــه الشــمولي الــذي يأخــذ فــي االعتب
هــذا يعنــي أن كل مــا نفعلــه فــي الكشــافة يســاعد الشــباب علــى النمــو فــي ســتة مجــاالت 
مختلفــة )النمــو الشــخصي، الروحــي، الجســدي، الفكــري، الشــخصي، العاطفــي، االجتماعــي( 
ــن  ــة تمكي ــفية الوطني ــات الكش ــن للمؤسس ــباب ، يمك ــج الش ــز برنام ــال تعزي ــن خ ، وم

الشــباب والكبــار مــن المســاهمة فــي أهــداف التنميــة المســتدامة.
ويعــد برنامــج الشــباب أحــد الطــرق الكثيــرة التــي يمكــن مــن خالهــا دمــج أهــداف 
التنميــة المســتدامة فــي الكشــافة. ولتحقيــق األهــداف التعليميــة ، وتحتــاج الكشــافة إلــى 
مواءمــة بيئــة التعلــم التــي توفرهــا مــع أهــداف التنميــة المســتدامة. وهــذا يعنــي إعــادة 
التفكيــر فــي جميــع مجــاالت عمــل المنظمــة ووضــع خطــة لجعلهــا أكثــر اســتدامة حتــى 

تصبــح نموذًجــا يحتــذى بــه للشــباب الذيــن يقومــون بتعليمهــم.
مبادرات جمعية كشافة اإلمارات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة 

مخيم املرموم الكشفي
ــة  ــس الدول ــب رئي ــوم نائ ــد آل مكت ــن راش ــد ب ــيخ محم ــمو الش ــب الس ــن صاح أعل
رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبي،عــن تحديــد 10 % مــن مســاحة إمــارة دبــي كمحميــة 
ــة  ــة والمهاجــرة تحــت مســمى » محمي ــور المحلي ــات والطي ــات والحيوان ــة للنبات طبيعي
المرمــوم »؛ لتكــون بذلــك أكبــر وجهــة بيئيــة ســياحية تشــارك فيهــا 9 جهــات حكوميــة، 
ــون زائــر ســنويًا. ــًا تســتهدف اســتقطاب ملي ــر مــن 20 مشــروعًا حيوي ــذ أكث ــر تنفي عب
رة  وتعــد »محميــة المرمــوم« أول محميــة صحراويــة فــي الدولــة غيــر ُمســوَّ
الدولــة  فــي  النباتيــة  للحيــاة  مشــتل  أكبــر  وتحتضــن  للجمهــور،  ومفتوحــة 
علــى مســاحة 40 هكتــارًا، وتضــم أكثــر مــن مليــون شــتلة مــن مختلــف أنــواع 
النباتــات المحليــة، وذلــك للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي فــي إمــارة دبــي.
وتضــم المحميــة أكثــر مــن 20 مشــروعًا بيئيــًا وترفيهيــًا وثقافيــًا ورياضيــًا، تشــترك 
ــة،  ــات البري ــة الحيوان ــات لمراقب ــا 10 منص ــن بينه ــة، م ــات حكومي ــا 9 جه ــي تنفيذه ف
ــي  ــرح خارج ــا، ومس ــة اليوغ ــمس، وممارس ــروب الش ــوم، وغ ــة النج ــور، ومراقب والطي
يســتضيف عروضــًا مــن مختلــف أنحــاء العالــم ويتســع لـــ 350 شــخصًا، إضافــة إلــى مجمع 
محمــد بــن راشــد آل مكتــوم للطاقــة الشمســية األكبــر مــن نوعــه فــي موقــع واحــد فــي 

ــول العــام 2030.  ــم، بقــدرة 5000 ميغــاوات بحل العال
ويســعى مشــروع كشــافة المرمــوم إلــى االســتفادة مــن محميــة المرمــوم فــي إطــار 
مبــادرات حمايــة البيئــة الطبيعيــة والــذي يتوافــق مــع الهــدف )15( مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة ، والتــي تحــرص جمعيــة كشــافة اإلمــارات علــى العمــل علــى تحقيقهــا فــي 
إطــار مجموعــة مــن البرامــج والشــارات التــي تتيحهــا للكشــافين وغيــر الكشــافين مــن 
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ــة  ــة اإلماراتي ــى دمــج روح األصال ــة إل ــم ، باإلضاف ــي أنشــطة المخي خــال المشــاركة ف
ــًا وثقافيــًا. ضمــن قيــم الكشــافة، بهــدف تنميــة قــدرات ومهــارات األجيــال الناشــئة بدني

ــرية  ــة البش ــة والتنمي ــة المعرف ــن هيئ ــر بي ــاون مثم ــرة تع ــادرة ثم ــذه المب ــد ه وتع
ــار  ــي إط ــذا ف ــي ه ــارات، ويأت ــافة اإلم ــة كش ــي وجمعي ــافة دب ــة كش ــي ومفوضي بدب
تحقيــق الهــدف الـــ)17( مــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي عقــد الشــراكات الراميــة إلى 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وهــو أحــد األهــداف األساســية التــي تســعى لتحقيقهــا 
جمعيــة كشــافة اإلمــارات، ويتيــح المخيــم للكشــافة الشــباب االرتبــاط بــاألرض والتواصــل 
اإليجابــي مــع البيئــة الطبيعيــة، مــن خــال الشــارات واألوســمة المتنوعــة التــي تجمــع بين 
األصالــة والحداثــة عبــر اســتحداث شــارات للتواصــل االجتماعــي، باإلضافــة إلــى حزمــة 
متنوعــة مــن األنشــطة المختلفــة التــي تــم تصميمهــا خّصيصــًا لمحميــة المرمــوم، لتعــّزز 
مفاهيــم حمايــة البيئــة والحيــاة البريــة والصحراويــة الغنيــة التــي تتميــز بهــا المحميــة، 
ــاف  ــة، واستكش ــم اإليجابي ــرس القي ــة، وغ ــم بالممارس ــة التعّل ــش تجرب ــى عي ــاوًة عل ع

الــذات، والتحــدي، والقــدرة علــى حــل المشــكات. 
أوسمة وشارات املرموم

 أواًل : وسام املرموم :
أعلى وسام كشفي تمنحه المحمية، وُيمَنح وفقًا للشروط التالية:

الحصول على شارة كشافة المرموم )الواردة في البند الثاني أدناه(.  .1
الحصــول علــى 4 شــارات مــن شــارات الهوايــة البيئيــة لمحميــة المرمــوم )الــواردة   .2

فــي البنــد الثالــث أدنــاه(.
الحصــول علــى 4 شــارات مــن شــارات أنشــطة المرمــوم )الــواردة فــي البنــد الرابــع   .3

أدنــاه(.
 ثانيًا : شارة كشافة املرموم :

ــة  ــكيلها لمحمي ــيتم تش ــي س ــافة الت ــرق الكش ــن ف ــكل عضــو م ــارة ل ــذه الش ــح ه ُتمَن
ــة،  ــارة المحمي ــتقوم بزي ــي س ــفية الت ــرق الكش ــة كان( أو الف ــي أي مرحل ــوم )ف المرم
وتوضــع الشــارة علــى زيهــم الكشــفي منتصــف كــم الــذراع األيســر للقميــص الكشــفي، 

ــوم.  ــة المرم ــافة محمي ــرق كش ــم لف ــى انتمائه ــة عل كدالل
 ثالثًا : شارات الهواية البيئية ملحمية املرموم :

ــفية،  ــنية الكش ــق المراحــل الس ــا وف ــات متدرجــة للحصــول عليه ــيتم وضــع متطلب س
ويحصــل كل مــن يجتــاز هــذه المتطلبــات وفــق مرحلتــه الكشــفية علــى شــارة الهوايــة، 

ويتــم منحــه شــهادة اجتيــاز الشــارة، وتلــك الشــارات هــي:
شارة هواية المحافظة على البيئة الصحراوية.  .1

2.  شارة هواية صديق المرموم.
3.  شارة هواية صديق غزال الريم.

4.  شارة هواية صديق الضب.

5.  شارة هواية صديق النسر.
6.  شارة هواية صديق المها.

7.  شارة هواية صديق طيور الحبارى.
8.  شارة هواية صديق الغاف.
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9.  شارة هواية صديق الواحات.
 رابعًا : شارات أنشطة املرموم: 

مجموعــة مــن الشــارات ُتمنــح لكافــة المشــاركين فــي األنشــطة، ويشــترط للحصــول 
علــى كل منهــا ممارســة النشــاط الــدال عليهــا. 

شارة المرموم للجميع )وتمنح ألعضاء فرق الكشافة والزائرين من المعاقين(.  .1
شــارة حلِّــق فــي ســماء المرمــوم )تمنــح لــكل مــن يقــوم بجولــة للتحليــق فــي ســماء   .2

المرمــوم ســواء بمنطــاد أو طائــرة شــراعية(.
ــة فــي  ــح لــكل عضــو مــن الكشــافة قــام بالمبيــت ليل ــم المرمــوم )تمن شــارة مخي  .3

ــوم(. ــة المرم محمي
ــبوك  ــر الفيس ــر عب ــاهم بالنش ــاف س ــكل كش ــح ل ــوم )تمن ــبوك المرم ــارة فيس ش  .4

ــوم(. ــة المرم ــج لمحمي ــدة للتروي ــات مفي بموضوع
ــو  ــر محطــة رادي ــام بالتواصــل عب ــكل كشــاف ق ــح ل ــوم )تمن ــو المرم شــارة رادي  .5
ــا  ــة وم ــم بالمحمي ــم، لتعريفه ــلكي حــول العال ــواة الاس ــع ه ــوم م ــلكي المرم الس

ــطة(. ــات وأنش ــن فعالي ــه م تتضمن
شــارة اصدقــاء المرمــوم حــول العالــم )تمنــح لــكل عضــو مــن الكشــافة حــول العالــم   .6

ــم فيهــا(. قــام بزيــارة محميــة المرمــوم أو خيَّ
شــارة المرصــد البيئــي )تمنــح لــكل عضــو مــن الكشــافة قــام بعمليــة رصــد للطبيعــة   .7
ــى  ــد البيئ ــة أو المرص ــرات الفخي ــال الكامي ــن خ ــوم، أو م ــة المرم ــي محمي ف

ــة( . بالمحمي
مجاالت تفعيل الكشفية ألهداف التنمية املستدامة :

1. مجال اإلتصاالت :
ــة 	  ــداف التنمي ــدة أله ــبابية الرائ ــة الش ــا المنظم ــفية باعتباره ــز صــورة الكش تعزي

ــة الرســائل حــول هــذا الموضــوع المســتدامة مــن خــال تنمي
ربط مشاريع خدمة المجتمع بأهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بها.	 
إظهــار التــزام الكشــفية وذلــك مــن خــال عــدم تــرك أي شــخص فــي ذو عاقــة 	 

ــوع  ــة التن ــاالت الجمعي ــس اتص ــان أن تعك ــفية وضم ــة الكش ــع المنظم ــة م إعامي
ــا(. ــة وغيره ــو واللغ ــع الفيدي ــور ومقاط ــمول )الص والش

القيــام بحملــة اعاميــة مدتهــا 17 أســبوعًا تقــدم أهــداف التنمية المســتدامة أســبوعيًا 	 
ــافة.  إلى الكش

البــدء بنشــرة إخباريــة عــن »الكشــافة مــن أجــل أهــداف التنميــة المســتدامة« كل 	 
شــهر.

ــة 	  ــول كيفي ــفية ح ــة الكش ــاص بالمنظم ــب الخ ــع الوي ــى موق ــة عل ــاء صفح إنش
ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــي أه ــدك ف ــي بل ــافة ف ــاهمة الكش مس

المســاهمة فــي توعيــة الجمهــور بأهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال اســتهداف 	 
غيــر الكشــافة فــي اإلتصــاالت .

2. مجال الشراكات :
 العمل مع اآلخرين لتعزيز االقتراح التعليمي الخاص بالمنظمة الكشفية. 	 
 ربــط مقترحــات المشــاريع التــي تتبناهــا أو تنفذهــا المنظمــة الكشــفية بمســاهمتها 	 
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فــي أهــداف التنميــة المســتدامة عنــد البحــث عــن فــرص تمويــل جديــدة.
 المشاركة مع منظمة بيئية لتطوير مجموعة عمل للتنوع البيولوجي للقادة.	 
 المشــاركة كمنظمــة فــي األحــداث الوطنيــة التــي تركــز علــى أهــداف التنميــة 	 

المســتدامة وأخــذ زمــام المبــادرة فــي الخطــاب الوطنــي حــول التعليــم مــن أجــل 
المواطنــة العالميــة والتنميــة المســتدامة.

ــع 	  ــفية وم ــة الكش ــي المنظم ــتدامة ف ــأن االس ــات بش ــل الممارس ــاركة أفض مش
ــًا. ــًا وعالمي ــرى إقليمي ــفية األخ ــات الكش المنظم

المشــاركة مــع المؤسســات العامــة وصنــاع القــرار للمشــاركة فــي الخطــة الوطنية 	 
لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة ، ودعمهــم بالمعرفــة ووجهــات النظــر والبيانــات 

المتعلقــة بالشــباب.
مساءلة المؤسسات األخرى محليًا عن التزاماتها تجاه أهداف التنمية المستدامة.	 

3. مجال الحوكمة والسياسة : إضفاء الطابع املؤسسي على أهداف التنمية املستدامة
 تضميــن أهــداف التنميــة المســتدامة فــي الخطــة اإلســتراتيجية مــن خــال إنشــاء 	 

إجــراءات ونتائــج ملموســة لتحســين االســتدامة فــي الجمعيــة.
 تطوير وتنفيذ سياسة بيئية.	 
 تعميــم مراعــاة منظــور المســاواة بيــن الجنســين فــي جميــع أنحــاء إدارة المنظمــة 	 

الكشــفية وإدارتهــا.
عمل خطة تهدف للوصول إلى الجميع.	 
 ضمــان تعزيــز التمثيــل فــي صنــع القــرار لألصــوات الممثلــة لألقليــات فــي الســياق 	 

ــي للمنظمة الكشــفية. الوطن
ــا 	  ــي تقريره ــتدامة ف ــي االس ــفية ف ــة الكش ــاهمة المنظم ــول مس ــًا ح أدراج فص

ــنوي. الس
ــتدامة ، إذا كان 	  ــة لاس ــاء األولوي ــت إعط ــة وتوقي طــرح موضــوع مناقشــة كيفي

ــس اإلدارة . ــي مجل ــات( ف ــة إدارة األولوي ــع مشــكلة أخــرى )كيفي ــارض م يتع
المشاركة في التدريب على التنمية المستدامة.	 
تعييــن »لجنــة لمتابعــة أهــداف التنمية المســتدامة« فــي المنظمــة الكشــفية لمتابعة 	 

مــا إذا كانــت القــرارات تتماشــى مــع التنمية المســتدامة.
ــع 	  ــى م ــفية تتماش ــة الكش ــوال المنظم ــع أم ــتثمارات أو مواض ــن أن اس ــد م التأك

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي أه
4. مجال العمليات: إعادة التفكر يف بيئة التعلم الخاصة باملنظمة الكشفية.

 دعــم مراكــز الكشــافة بالمنظمــة الكشــفية لتصبــح مراكــز تميــز للكشــف عــن 	 
ــة واالســتدامة. الطبيعــة والبيئ

 جعل األحداث الكشفية في المنظمة الكشفية صفر النفايات.	 
ــي 	  ــف ف ــذي تخل ــن ال ــفية: م ــة الكش ــى المنظم ــن عل ــى القائمي ــؤال عل ــرح س  ط

ــاملة! ــع وش ــاول الجمي ــي متن ــا ف ــا؟ اجعله جمعين
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الخاتمة 
تتمتــع الكشــافة بفرصــة رائعــة للعــب دور فاعــل فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 
، مــن خــال تحقيــق هــدف الكشــفية المتمثــل فــي تثقيــف الشــباب لتمكينهــم أن يكونــوا 
مواطنيــن عالمييــن نشــطين يتمتعــون بالوفــاء الذاتــي مــن خــال برنامــج شــبابي يتوافــق 
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة ، يمكننــا تمكيــن الشــباب مــن أن يصبحــوا قــادة التنميــة 
المســتدامة الضروريــة لعالــم اليــوم وغــًدا، وهــو مــا يشــير إلــى أهميــة تبنــي المنظمــات 
الكشــفية المحليــة واإلقليميــة للبرامــج التــي مــن شــأنها أن تدعــم وتحقــق أهــداف التنمية 
المســتدامة بشــكل يعــزز مــن مكانــة الحركــة الكشــفية علــى كافــة األصعــدة ويســاعد في 
رســم مســتقبل أفضــل للشــباب ويقضــي علــى كافــة أنــواع التمييــز بيــن البشــر ويؤصــل 
لمــا نــادى بــه مؤســس الحركــة الكشــفية ومــا أقــره دســتورها ورؤيتهــا فــي أن تكــون 
حركــة الشــباب التربويــة الرائــدة لتمكيــن 100 مليــون شــاب بحلــول عــام 2023 ليكونــوا 

مواطنيــن فاعيــن يحدثــون تغييــرات إيجابيــة فــي مجتمعاتهــم وفــي العالــم. 
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد: د. فوزي الزراعي
عضو القيادة العامة للكشافة التونسية

 
املقــــدمة

تبّيــن كل التقاريــر الدوليــة الخاّصــة بالبيئــة أن العالــم دخــل مرحلــة حرجــة، تتســم بتدهــور 
ــادر  ــط بمص ــي المرتب ــّرف المناخ ــراري والتط ــاس الح ــره اإلحتب ــن مظاه ــي م ــع البيئ الوض
التلــوث متعــددة المصــادر. وال يمكــن الحديــث عــن نمــاء لإلنســانية جمعــاء دون ضمــان بيئــة 
ــان  ــوق اإلنس ــا أن حق ــة. كم ــة واإلجتماعي ــة االقتصادي ــق التنمي ــع تحقي ــية م ــليمة متماش س
ــود  ــة ورك ــات المالي ــن األزم ــًا ع ــم فض ــدان العال ــد بل ــي عدي ــاكات ف ــد اإلنته ــهد عدي تش

ــرة.  ــة األخي ــة العالمي ــة المالي ــخ األزم ــذ ســنة 2008 تاري ــي خاصــة من االقتصــاد العالم
ومنــذ أواخــر ثمانينــات القــرن الماضــي صــدر تقريــر عــن الّلجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة 
التابــع لألمــم المتحــدة، مؤكــدًا علــى أهميــة حمايــة البيئــة وتنميتهــا والحــرص على تماســك 
ــة  ــم خاص ــاء العال ــي كّل انح ــان ف ــوض باإلنس ــروات، والنه ــادل للث ــع الع ــاد والتوزي االقتص

ــوًا.  ــدان األقــل نم بالبل
هــذا ويبقــى، التحــّدي األكبــر فــي القــرن الحالــي بالنســبة لمســتقبل اإلنســانية، هــو كيــف 
ــق  ــى التوفي ــانية عل ــدر اإلنس ق ــف تَُ ــب األرض، وكي ــوارد كوك ــى م ــة عل ــن المحافظ يمك
ــدول  ــاع ال ــتدامة وإقن ــة مس ــن تنمي ــه م ــب علي ــا يترت ــة وم ــن ناحي ــرية م ــدم البش ــن تق بي
والمواطنيــن بقبــول القيــود الّازمــة لحمايــة البيئــة مــن ناحيــة ثانيــة. وكيــف يمكــن تحســن 
ــر  ــة وتوفي ظــروف عيــش الســكان والحــد مــن الحــروب واإلرهــاب ومقاومــة الفقــر واألمي

ــل؟ ــد أفض ــي غ ــل ف ــحة األم ــن فس ــه م ــباب وتمكين ــل للش ــرص عم ف
ولئــن تشــهد جــّل بلــدان العالــم تدهــورًا ُمتســارعًا للمنظومــات البيئّيــة وظهــور أزمــة اقتصادية 
ــكل  ــة ب ــة المتوحش ــن العولم ــي زم ــة ف ــات اإلجتماعي ــن الفئ ــاالت بي ــي اإلخت ــة وتنام خانق
ــًا، فــإن جهــود الحــد مــن هــذه المشــاكل محــدودة وغيــر مؤثــرة بمــا  أقطــار العالــم تقريب

فيــه الكفايــة.
 وســنعرض فــي الورقــة التأليفيــة التاليــة الّرهانــات التــي دفعــت باألمــم المتحــدة إلــى التأكيد 
علــى حتميــة تضافــر الجهــود للحــّد مــن اختــاالت االقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئيــة من خال 
اعتمــاد منظومــة التنميــة المســتدامة. كمــا ســنبرز مــدى تاقــي مبــادئ التنميــة المســتدامة 
ــام كيــف تحقــق الحركــة الكشــفّية أهــداف  ــادئ الحركــة الكشــفية وســنبّين فــي الخت ومب

ــتدامة؟ التنمية المس
I-دواعي تأكيد الخرباء على ضرورة الحدّ من اختالالت االقتصادية واإلجتماعية والبيئية من خالل اعتماد 

منظومة التنمية املستدامة
1.التفاوت يف التنمية بني العالم النامي واملتقدم وبني األقطار )م ت ب(

تبــرز تقاريــر األمــم المتحــدة حــول الســكان تفاوتــًا كبيــرًا بيــن الــدول فــي مســتوى التنميــة 
ــي  ــم النام ــة بالعال ــا خاص ــل مجتمعاته ــة داخ ــات اإلجتماعي ــن الفئ ــااًل بي ــة واخت ــن ناحي م
ــة  ــاوت مؤشــر التنمي ــى هــذا التف ــة عل ــرز المؤشــرات الّدال ــة. ولعــل مــن أب ــة ثاني مــن ناحي
البشــرية)1(، ففــي حيــن تســجل البلــدان المتقدمــة مؤشــرات تفــوق 0.9 تصــل مثــًا بالنورفيــج 
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0.953 تنــزل إلــى أقــل مــن 0.4 بالبلــدان الناميــة األكثــر فقــرًا إذ تبلــغ مثــَا فــي النيجــر 
ــتويات  ــي مس ــاالت ف ــي اخت ــرية يخف ــة البش ــر التنمي ــي مؤش ــاوت ف ــذا التف 0.354 . وه

العيــش داخــل المجتمعــات.
2. تعدد املشاكل االجتماعية وأبرزها الفقر واألميّة.

تعاني عديد البلدان النامية من المجاعة وسوء التغذية )يصل عدد الذين يعانون من سوء التغذية 
إلى قرابة مليار أنسان في العالم(. كما أن التفاوت بين األقطار يبرز من خال التفاوت في وفيات 

الّرضع وأمل الحياة عند الوالدة.
          أمل الحياة عند الوالدة ونسبة وفيات الرضع ببعض حسب القارات واالقاليم في سنة 2017

أمل الحياة عند الوالدة )بالسنوات(النسبة األلفية لوفيات الّرضعأقاليم العالم / البلدان
47،663افريقيا

15،476أمريكا الاتينية والكاريبي
4،980،2أمريكا الشمالية

25.473.2آسيا
4،278،4أوروبا
18،479أوقيانوسيا
29،772،3العالم

المصدر: األمم المتحدة.

)1( يمتد مقياس التنمية البشرية من صفر إلى واحد

ــي  ــف وه ــة 48 باألل ــى قراب ــا إل ــات الّرضــع بإفريقي ــاع وفي ــي ارتف ــرز الجــدول اإلحصائ يب
ــة  ــة الصّح ــة التحتّي ــف البني ــش وضع ــروف العي ــردي ظ ــبب ت ــم بس ــي العال ــبة ف ــى نس أعل
ــدان  ــى البل ــم عل ــذا يحت ــراء. وه ــوب الصح ــا جن ــيما منه ــة الس ــار اإلفريقي ــب األقط ــي أغل ف
ــم  ــة دع ــرية وبالصح ــة البش ــى بالتنمي ــي تعن ــرى الت ــة الكب ــات الدولي ــة والمنظم المتقدم
ــات  ــاج والتخفيــض مــن الوفي ــة والع ــة لتحســين مســتوى الوقاي ــات اإلفريقي ــود الحكوم جه
ــة  ــى التحتي ــور البن ــكان وتط ــش الس ــتوى عي ــن مس ــرا لتحّس ــع. ونظ ــات الرض ــة ووفي العام
الصحّيــة وارتفــاع مســتوى التمــدرس تنخفــض وفيــات الرضــع فــي البلــدان األوروبيــة لتصــل 
4،2 باأللــف فقــط فــي أرويــا و4،9 باأللــف فــي أمريــكا الشــمالية. كمــا يصــل أمــل الحيــاة 
عنــد الــوالدة أكثــر مــن 80 ســنة بأمريــكا الشــمالية وقرابــة 79 ســنة فــي أوروبــا لكــن ينــزل 

إلــى 63 ســنة فقــط فــي إفريقيــا.
ــة  ــة الوطني ــة والســلطات العمومي ــر فــي إســناد الجهــود الدولي وللمجتمــع المدنــي دور كبي
فــي الحــّد مــن عــدم المســاواة بيــن النــاس وتمكينهــم مــن حقوقهــم األساســية فــي الصحــة 
ــر انتشــارها بيــن  ــة هامــة فــي هــذا الســياق عب ــم والمــاء. وللحركــة الكشــفية منزل والتعلي
الشــباب وفــي كل البلــدان. ولعــل مــن أبــرز المســائل التــي تهــّدد كوكــب األرض منــذ مطلــع 

ــة. ــة حرج ــى درج ــة إل ــوث البيئ ــة تل ــة خاص ــة الثالث األلفي
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3.تدهور كبر للبيئة يف العالم
ــة  ــة الحال ــة العالمي ــة البيئ ــة عــن المنظوم ــة الدافع ــر الحكومي ــات غي ــر المنظم ــن تقاري تبّي
ــدد األشــكال  ــوث المتع ــم مــن جــراء التل ــي العال ــة ف ــوارد الطبيعي ــت الم ــي أصاب ــة الت الرديئ
ــات  ــات والكائن ــن الحيوان ــدة م ــل عدي ــى فصائ ــاء عل ــة والقض ــروات الطبيعي ــتنزاف الث واس

ــة. ــة عام ــة بصف الطبيعي
ــّوث  ــوارد األرض، ويل ــب م ــو ينه ــتدام، فه ــر مس ــم غي ــي العال ــة ف ــي للتنمي ــوذج الحال إن النم
البيئــة، ويدّمــر التنــوع البيولوجــي بطريقــة مثيــرة للقلــق. وبحلــول عــام 2050، ســيصل عــدد 
ســكان العالــم إلــى 9.3 مليــار نســمة. وهنــا يطــرح مشــكًا عويصــًا وســؤال كبيــر وهــو كيــف 
يمكــن توفيــر الغــذاء للجميــع، عندمــا تصبــح المــوارد شــحيحة وتتدهــور حالــة البيئــة بصفــة 

متســارعة؟
ويجــد هــذا الســؤال ســبيله للّطــرح، إذا مــا علمنــا تعــّدد مظاهــر اختــاالت التوازنــات الطبيعّيــة 
ــاالت  ــات اخت ــي تجلي ــا ه ــة. م ــدان النامي ــي البل ــا ف ــغ أقصاه ــي تبل ــا وه ــا وتنّوعه وحّدته

ــة؟   ــر الّرشــيدة لإلنســان فــي الطبيع ــة الناتجــة عــن التدخــات غي البيئ
أ.تلّوث الهواء

 حســب المنظمــة العالميــة للصّحــة قرابــة 40% مــن الوفيــات فــي العالــم مرتبكــة نتيجــة 
ــخص  ــن ش ــاث مايي ــاة ث ــي وف ــبب ف ــة يس ــات الصناعي ــواء بالّنفي ــوث اله ــوث. فتل للتل
ســنويًا. وبتحســين الوضــع الصحــي والحــّد مــن مصــادر التلــوث يمكــن توفيــر ظــروف 
ــي  ــات ف ــباب الوفي ــي أس ــوث ثان ــر التل ــات. ويعتب ــن الوفي ــب مايي ــاة وتجن ــل للحي أفض

ــم. العال
ــا فــي  ــع نفاياته ــة حيــث ُتلقــي المصان ــدان النامي ــوث أقصــاه فــي البل ــغ مشــكل التل ويبل
الهــواء بــدون أخــذ اإلحتياطــات الّازمــة للّتوقــي ولحمايــة المحيــط. كمــا ُتلقــي بالميــاه 
المســتعملة الصناعيــة الملوثــة فــي الوديــان وفــي البحيــرات والبحــار الشــيء يزيــد فــي 

حــدة المشــاكل البيئيــة.
أّمــا البلــدان العظمــى كالواليــات المتحــدة وأنقلتــرا فتعتبــر مــن المتســببين الكبــار فــي 
التلــوث الهوائــي واإلحتبــاس الحــراري فــي عاقــة بمــا تنفثهــا مصانعهــا مــن نفايــات مــن 
ــا  ــاري والمحيطــات التــي له ناحيــة ونتيجــة للتجــارب النوويــة التــي تجــرى فــي الصّح
آثــارا وخيمــة علــى البيئــة مــن ناحيــة ثانيــة. وقــد بيــن موقــع »معهــد األمــن النــووي« أن 
بيــن ســنتي 1945 و1980 أجريــت 2400 تجربــة نوويــة منهــا 543 تجربــة فــي الهــواء 

والفضــاء، كان لهــا الوقــع الســيئ علــى البيئــة والمــوارد الطبيعيــة.
ب. الَتحطيب والقضاء على الغطاء النباتي الطبيعي 

تتراجــع المســاحات الغابيــة فــي العالــم بســبب التحطيــب الجائــر وجــراء توســيع األراضــي 
ــة وبســبب التحضــر  ــي الصناع ــاف مــن األشــجار ف ــف ألصن ــة واالســتغال المكث الزراعي
ــة  ــر الرئ ــي تعتب ــات الت ــع الغاب ــي تراج ــبب األّول ف ــان المتس ــّد اإلنس ــوائي. وُيع العش
ــا تتنفــس وتعيــش. وتقــدر مســاحة الغطــاء الغابــي ســنويا بـــ13  األساســية لــألرض، به
ــر مســتوى لتراجــع هــذا  ــارة تشــهد أكب ــة أول ق ــكا الجنوبي ــّد أمري ــار. وُتع ــون هكت ملي

ــار مــن الغابــات. الغطــاء، إذ تخســر ســنويا 4.3 مليــون هكت
ت.انجراف األراضي الزراعية

بّينــت عديــد الدراســات العلميــة أن اإلنســان يســاهم فــي تعريــة التربــة الّصالحــة للزراعــة 
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ــى الغطــاء  ــة والقضــاء عل ــة فــي األنشــطة الفاحي ــر مواتي ــاج طــرق غي مــن خــال انته
النباتــي الطبيعــي الشــيء الــذي ُيعــّرض التربــة لإلنجــراف إثــر نــزول األمطــار العنيفــة. 
ويعتبــر اإلنجــراف أحــد أســباب ظهــور خطــري الفيضانــات والتصّحــر فــي عديــد بلــدان 

العالــم ومنهــا البلــدان العربيــة.
ث.انجراف قاع البحر وتقّلص الثروة السمكّية

ــي  ــكال تدهورالوضــع البيئ ــن أكبرأش ــات م ــار والمحيط ــان البح ــر قيع ــكل التصّح ُيش
ــدة مــن األســماك  ــواع عدي ــار أن ــل فــي اندث ــر يتمث ــم. وهــذا المشــكل الكبي فــي العال
والرخويــات والكائنــات البحريــة نتيجــة للتلّوث)إلقــاء نفايــات المصانــع والميــاه 
المســتعملة غيرالمعالجــة فــي البحــر والنفايــات المتســربة إثــر حــوادث ناقــات النفــط 
والمــواد الكيماوية...(مــن ناحيــة والّصيــد البحــري العشــوائي)الصيد فــي غيــر أوقاتــه 
ــة. ــة ثاني ــا( مــن ناحي ــا تدريجي ــروة الســمكية والقضــاء عليه ــر الث ُيســبب فــي عــدم تكاث
إذا كان اإلنســان يســاهم بممارســاته غيــر الّرشــيدة فــي تــرّدي المحيــط البيئــي الــذي 
يهــّدد وجــود اإلنســان والّتقليــص فــي رفاهيتــه خاصــة بالبلــدان الّنامية، فيمكنــه كذلك 
الحــّد مــن تــرّدي عناصــر البيئــة والمســاهمة فــي تنميتهــا وإيجــاد الحلــول لمشــاكلها. 

II-املبادئ العامة للتنمية املستدامة ومبادئ الحركة الكشفية: أهداف وغايات مشرتكة.
1.مفهوم التنمية املستدامة: الشمولية والديمومة

ــي  ــي. وه ــاني واالجتماع ــور اإلنس ــتقرار والتط ــي لاس ــر أساس ــي عنص ــة: ه ــف التنمي تعري
عمليــة تطــور شــامل أو جزئــي مســتمر وتتخــذ أشــكااًل مختلفــة تهــدف إلــى الرقــي بالوضــع 
اإلنســاني إلــى الرفــاه واالســتقرار والتطــور بمــا يتوافــق مــع احتياجاتــه وإمكانياتــه 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والفكريــة. ويعــرف علمــاء االقتصــاد مثــا يعرفــون التنميــة بأنهــا 
الزيــادة الســريعة فــي مســتوى اإلنتــاج االقتصــادي والدخــل القومــي واألســري..في حيــن يــري 
ــتهدف  ــي مقصــود ومخطــط يس ــر اجتماع ــي تغيي ــة ه ــى أن التنمي ــاع عل ــم االجتم ــاء عل علم
تغييــر الســلوكيات والثقافــات حتــى تكــون ايجابيــة ومنفتحــة ومرنــة ومنتجــة. بينمــا نجــد 
علمــاء علــم السياســة بــأن التنميــة هــي عمليــة إقامــة المؤسســات السياســية والتزامهــا بالنهــج 

الديمقراطــي وإتاحتهــا مشــاركة المواطنين 
ــوم  ــاء عل ــا علم ــرارات. أّم ــع الق ــي صن ف
البيئــة يهتمــون فــي تعريفهــم للتنميــة علــى 
البعــد البيئــي والمحافظــة عليهــا مــن كافــة 

أنــواع التلــوث.
وفــي ختــام هــذه اآلراء المتنوعــة والمختلفة 
أحيانــا فــي وجهــات النظــر، يمكــن أن نقــول 
أن التنميــة هــي كل األبعــاد الســابق ذكرها، 
واجتماعــي  اقتصــادي  بعــد  لهــا  فهــي 
ــق كل  ــا أن تحق ــي ، وعليه ــي وبيئ وسياس
ــوازن فيمــا  ــاد وتراعــي أيضــا الت هــذه األبع

بينهــم.
 المجاالت الكبرى للتنمية المستدامة

المصدر: أبو النصر ومدحت محّمد، 2017.
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ــة والمتوســطة  ــرة والغني ــدان الفقي ــع البل ــوة جمي ــي دع ــم المتحــدة »ه ــع األم وحســب موق
الدخــل للعمــل لتعزيــز االزدهــار مــع األخــذ باالعتبــار حمايــة كوكــب األرض. وتــدرك هــذه 
االهــداف بــأن القضــاء علــى الفقــر يجــب أن يســير جنبــًا إلــى جنــب مــع االســتراتيجيات التــي 
تبنــي النمــو االقتصــادي كمــا وتتنــاول مجموعــة مــن االحتياجــات االجتماعيــة بمــا فــي ذلــك 
التعليــم والصحــة والحمايــة االجتماعيــة وفــرص العمــل مــع معالجــة تغيــر المنــاخ وحمايــة 

البيئــة.«
2-خالصة مسار تطور وعي واهتمام املجتمع الدولي بالتنمية املستدامة )2( 

عــّرف تقريــر بورتانــد الــذي أصدرتــه اللجنــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة )1987(: التنميــة 
المســتدامة هــي التنميــة التــي تلبــي احتياجــات الحاضــر دون أن يعــرض للخطــر قــدرة األجيال 

التاليــة علــى إشــباع احتياجاتهــا:
ــل وهــو قمــة األرض وقمــة  ــرو بالبرازي ــودي جاني ــاد مؤتمــر فــي ري فــي عــام 1992 م انعق
كوبنهاجــن 1995 وقمــة المــرأة فــي بكيــن 1995 أكــدت علــى ضــرورة التنميــة المســتدامة.

ــوب  ــي »جوهانســبرج« بجن ــة المســتدامة ف ــر العالمــي للتنمي ــد المؤتم ــام 2002 عق ــي ع وف
ــدرة  ــر وتحســين ق ــى الفق ــة المشــتركة والقضــاء عل ــة البيئ ــر ضــرورة حماي ــا وأق أفريقي
الــدول الناميــة علــى التصــدي لتحديــات العولمــة ومجابهتهــا والحــد مــن المشــاكل الصحيــة 

ــة. ــة بالبيئ المتصل
ــدول  ــة ال ــي جامع ــرب ف ــط الع ــة والتخطي ــئون االجتماعي ــر وزراء الش ــام 2005 أق ــي ع وف
العربيــة االتجــاه التنمــوي الجديــد المتعلــق بالتنميــة المســتدامة الخــاص باألهــداف التنمويــة 
لأللفيــة بغــرض تمكيــن الفئــات التــي ينبغــي أن تكــون أكثــر مشــاركة فــي تحقيــق التنميــة 
ــث  ــي، وأكــد ذلــك المؤتمــر الثال كالمــرأة والشــباب ومشــاركة منظمــات المجتمــع المدن
لمنظمــة المــرأة العربيــة فــي تونــس عــام 2010 تحــت شــعار »المــرأة شــريك أساســي فــي 

عمليــة األوليــات الّســبع عشــر للتنميــة المســتدامة حتــى أفــق 2030.
ذكرت اهداف التنمية المستدامة في قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة في 25 أيلول/

سبتمبر2015 و أدرجت في 1 كانون الثاني / يناير 2016، أهداف التنمية المستدامة السبع عشرة  
في خطة التنمية المستدامة .

يوجــد ارتبــاط متيــن بيــن األهــداف الكبــرى للتنميــة وتشــمل مجموعــة كبيــرة مــن القضايــا 
ــر  ــم - تغي ــر – الجــوع – الصحــة – التعلي ــة )الفق ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنموي
ــة  ــة - العدال ــة – البيئ ــاه - الصــرف الصحــي – الطاق ــن الجنســين – المي ــاخ - المســاواة بي المن
ــو النصــر ومدحــت محمــد )2017( أن  ــا جــاء ذلــك فــي مؤلــف أب االجتماعــي. ويمكــن كم

نقــدم عناصــر أهــداف التنميــة المســتدامة فــي 7 أهــداف شــاملة ومفصلــة وهــي التاليــة:
المحافظــة علــى التــوازن بيــن المــوارد المتاحــة والحاجــة األساســية للبشــر معــًا علــى 	 

ــتخدامات  ــات لاس ــع أولوي ــوارد ووض ــة الم ــتثمار كاف ــيد اس ــع ترش ــد، م ــدى البعي الم
المخلفــة لتلــك المــوارد.

 تحقيــق النمــو االقتصــادي المقتــرن بتحقيــق الرفاهيــة االجتماعيــة واإلنســانية معتمدة 	 
ــن كل  ــة بي ــة والتكاملي ــات التبادلي ــوي والعاق ــر حي ــرية كعنص ــة البش ــى التنمي عل
ــي  ــة والنهــوض بالمســتوى االقتصــادي واالجتماعــي والبيئ ــوارد والبيئ مــن الســكان والم

 )2(  مصدر التواريخ والمناسبات التي صدرت فيها القرارات موسوعة ويكبيديا )انظر قائمة المراجع(
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والعمرانــي.
تحقيــق مزيــد مــن العدالــة للفئــات األكثــر حرمانــًا أو المتعرضــة للخطر فــي المجتمع 	 

وتحســين جــودة الحيــاة والعمــل علــى منــح القــوة أو تمكيــن اإلنســان مــع إعطــاء اهتمــام 
لــكل مــن اإلنســان وبيئتــه والعاقــات بينهمــا.

ــاركة 	  ــة لمش ــة فرص ــة وإتاح ــة والمجتمعي ــة والجماعي ــاركة الفردي ــم المش تدعي
اإلنســان بطريقــة أساســية فــي إحــداث التغييــر المرغــوب فــي شــخصيته أو فــي البيئــة أو 

فــي كليهمــا.
ــا مــن أن 	  ــة القــدرات البشــرية فــي المجتمعــات بمــا يمكننه اكتشــاف وتشــجيع وتنمي

ــا المناســبة للواقــع المجتمعــي والتــي  تكــون مبدعــة وقــادرة علــى اســتخدام التكنولوجي
تنظــم وتوجــه اســتخدام المــوارد المجتمعيــة بمــا يســهم فــي وجــود تــوازن بيــن ديناميكية 

بنــاء المــوارد الطبيعيــة فــي المجتمــع وجهــود المــورد البشــري.
المســاهمة فــي بنــاء القــدرات المؤسســية فــي المجتمــع بحيــث تكــون أكثــر كفــاءة 	 

وفاعليــة فــي توجيــه المــورد البشــري وتفعيــل مشــاركته فــي اســتخدام المــوارد الماليــة 
والماديــة والتنظيميــة مــع المســاهمة فــي توفيــر قــدرات إداريــة تتمتــع بدرجــة عاليــة من 

الكفــاءة فــي صنــع وتنفيــذ وتقويــم سياســات التنميــة فــي المجتمــع حاضــرًا ومســتقبًا.
تشــجيع اســتخدام التكنولوجيــا النظيفــة ذات المخلفــات المحــدودة وغيــر الملوثــة مــع 	 

ترشــيد وحســن اختيــار المواقــع الصناعيــة وتنميــة المــوارد الطبيعيــة المتجــددة وغيــر 
ــدم  ــع ع ــارة م ــال الحض ــتخدام لألجي ــة االس ــق عدال ــي يحق ــار زمن ــي إط ــددة ف المتج

ــك. ــي ذل ــة ف ــال القادم ــق األجي ــل ح تجاه
ــن  ــات، لك ــًا للحكوم ــة قانون ــت ملزم ــتدامة ليس ــة المس ــداف التنمي ــن أن أه ــم م ــى الّرغ وعل

ــى  ــل عل ــًا أن تعم ــا أخاقي ــروح عليه مط
األطــر  إيجــاد  خــال  مــن  تحقيقهــا 
والبرامــج لذلــك. وللمنظمــات الشــبابية 
لتحقيــق  بــه  يســتهان  ال  دور  الكبــرى 
هــذه األهــداف ومنهــا المنظمــة الكشــفية 
ــاب  ــون ش ــع 50 ملي ــي تجم ــة الت العالمي

فــي كل قــارات العالــم.
ــم  ــار العال ــراط أقط ــن انخ ــم م وبالّرغ
وحكوماتهــا فــي تحقيــق أهــداف التنميــة 
المبذولــة  الجهــود  فــإن  المســتدامة، 
ــا محــدودة جــدا، لذلــك صــرح  لتحقيقه

األميــن العــام لألمــم المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش 15 أفريــل 2019، »إننــا نواجــه تحديــات 
خطيــرة ومخاطــر متناميــة، مشــيرا إلــى أن النمــو غيــر المتســاوي، وارتفــاع مســتويات الديون، 
واحتمــال حــدوث تقلبــات ماليــة، وتوتــرات التجــارة العالميــة المتزايــدة، تعقــد تنفيــذ أهــداف 
التنميــة المســتدامة« )موقــع واب األمــم المتحــدة اهــداف التنميــة المســتدام.(. لذلــك يتنــزل 
الــدور الهــام للمنظمــات غيــر الحكوميــة -إلــى جانــب الحكومــات- فــي العمــل مــن اجــل الحــّد 
مــن الفــوارق بيــن الســكان والحــّد مــن الفقــر وتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة وفــي هــذا 

ــال للوصــول لألهــداف المســطرة. ــة إســهام فّع ــة والوطني الصــّدد للكشــافة العالمي
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كيف تحقق الحركة الكشفيّة أهداف التنمية املستدامة؟  -III
ــق  ــي بتحقي ــدم والنام ــن المتق ــات بالعالمي ــة والحكوم ــات الدولي ــد المنظم ــت عدي ــد اهتم لق
أهــداف التنميــة المســتدامة مــن خــال العمــل علــى تطبيــق األولويــات الســبع عشــرة. ومــن 
ــي »اليونيســيف« و«  ــذا الموضــوع منظمت ــي اهتمــت به ــرى الت ــة الكب ــن المنظمــات الدولي بي
األغذيــة والزراعــة«. وتعتبــر الحركــة الكشــفية مــن أبــرز الحــركات الشــبابية العالميــة التي 
ركــزت علــى تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة عبــر المنظمــة الكشــفية العالميــة والمنظمــة 
اإلرشــادية العالميــة و«الصداقــة العالميــة«. ســنبرز فيمــا يلــي ســبل إســهام الحركــة الكشــفية 

فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.
1.مبادئ الحركة الكشفية أرضية صلبة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

ــيها  ــن تماش ــن م ــل، يتيق ــي العم ــا ف ــفية وطريقته ــة الكش ــادئ الحرك ــي مب ــل ف إن المتأم
ــي  ــل التطوع ــي. فالعم ــتويين النظــري والتطبيق ــى المس ــتدامة، عل ــة المس ــداف التنمي ــع أه م
فــي الحركــة الكشــفية يرتقــي إلــى رتبــة الواجــب باعتبــاره مقتــرن باإللتــزام. فالكشــاف لــه 
واجبــات نحــو اهلل ونحــو ذاتــه ونحــو االخريــن )المجتمــع(. وإن اقتــران التطــوع باإلخــاص 
ــاعد  ــن يس ــو االخري ــو اهلل ونح ــب نح ــام بالواج ــى القي ــرص عل ــال الح ــن خ ــل م ــي العم ف

ــع. ــة بالمجتم ــق التنمي ــى تحقي ــوة عل بق
هــذا وتوفــر الطريقــة الكشــفية آليــة عمــل جيــدة وفــق تمشــي بيداغوجــي واضــح يجمــع بيــن 
ــفيين  ــون الكش ــد والقان ــل الوع ــاع. ولع ــين األوض ــطة لتحس ــة أنش ــم وممارس ــاع بالقي اإلقتن
يمثــان المنطلــق واألســاس الدافــع لتغييــر األوضــاع نحــو األفضــل. باعتبــار أن ذلــك يحــث 
الشــباب علــى االلتــزام تطوعيــا وإراديــا علــى العمــل مــن اجــل الســلم والتضامــن علــى مختلــف 

المســتويات.
مــن ناحيــة أخــرى فــإن التعلــم بالممارســة ال تمكــن الشــباب مــن فهــم المشــاكل المجتمعيــة 
فقــط بــل تســاهم فــي تنميــة قدراتهــم وتقــوي ارادتهــم للفعــل. وهــذا الــوازع يتدّعــم بمنظومة 
العمــل فــي إطــار مجموعــات وفــرق وبذلــك تعــم روح تضامــن المجموعــة مــن ناحيــة ويكــّون 

شــبابا لــه قــدرة علــى القيــادة مــن ناحيــة ثانيــة.
وفضــا عــن ذلــك تمثــل األنشــطة الكشــفية الملتصقــة بالطبيعــة عامــا مقوّيــا لحــّس الشــباب 
ــات  ــا المنظوم ــاط بقضاي ــن اإلرتب ــم م ــا وتمكنه ــة عليه ــرورة المحافظ ــة وبض ــا البيئ بقضاي

الطبيعيــة لكوكــب األرض.
وإن دعــم الراشــدين للشــباب يمثــل بــدون ريــب فرصــة لدعــم التكامــل بيــن األجيــال وتقــوي 
ــن  ــم م ــع بدع ــا المجتم ــم قضاي ــباب فه ــى الش ــر عل ــا تيس ــة كم ــن ناحي ــم م ــط بينه الرواب

ــة. ــة ثاني الراشــدين مــن ناحي
وفــي الحتــام يمثــل مبــدأ التقــدم الشــخصي الــذي تتبنــاه الحركــة الكشــفية فرصــة لتنميــة 

القــدرات مــن أجــل اإلســهام الفاعــل فــي التنميــة المســتدامة.
2.الكشفية مؤثرة يف املجتمع املحلي وال تستثني أحدا

إن انتشــار الحركــة الكشــفية بالمســتوى الوطنــي فــي كل بلــدان العالــم فــي مختلــف األقاليــم 
والوســطين الحضــري والريفــي ُيســاهم فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة محليــا. فبالمســتوى 
المحلــي هــو أســاس كل عمــل تنمــوي يرنــو للنجاعــة وللتأثيــر فــي أكثــر عــدد ممكــن مــن 
النــاس. فعلــي ســبيل المثــال تنتشــر الحركــة الكشــفية فــي تونــس بـــ24 واليــة )محافظــة( 
وتجمــع 42000 منخــرط وقرابــة 100000 ناشــط موزعيــن علــى 400 فــوج. ويمثل المســتوى 
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المحلــي بتنوعــه طبيعيــًا وبشــريًا واقتصاديــًا فرصــة للتأثيــر فــي أكثــر مــا يمكــن مــن الّنــاس 
وتشــريك أكثــر مــا يمكــن مــن الشــباب فــي عمليــة التغييــر والتأثيــر فــي بيئــات طبيعيــة 

متنوعــة لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة.
إن مبــدأ االنفتــاح علــى الجميــع ونبــذ كل شــكل مــن اشــكال اإلقصــاء حســب النــوع أو الّلغــة 
أو الديــن أو اإلنتمــاء االجتماعــي يمثــل فضــاء واســع لتشــريك كل فئــات المجتمــع والحــّد من 

الفجــوة بيــن الفئــات االجتماعيــة وتشــريك أكبــر عــدد ممكــن مــن النــاس.
ويمكــن أن نقــول فــي الختــام أن أهــداف التنميــة المســتدامة الســبع عشــرة تلتقــي مــع مهمــة 
الحركــة الكشــفية التــي تركــز علــى العمــل علــى تحقيــق عالــم أفضــل مــن خــال عمــل كل 
شــخص علــى القيــام بــدور بّنــاء فــي المجتمــع. كمــا أن رؤيــة الحركــة الكشــفية حتــى أفــق 
2023 تهــدف إلــى تمكيــن قرابــة 100 مــن القيــام بــأدوار إيجابيــة فــي مجتمعاتهــم كمواطنين 

مــن خــال انجــاز تغييــر إيجابــي فــي مجتمعاتهــم المحليــة والوطنيــة والعالميــة.

مســاهمة الحركــة الكشــفية فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة ترتكــز أساســا علــى 
تربيــة الشــباب. ويســاهم الشــباب مــن خــال مشــاريعهم وأعمالهــم التطوعيــة والقيــم التــي 

يحملونهــا فــي التأثيــر اإليجابــي داخــل الحركــة وخارجهــا.

التعلم بالممارسة 
حسب الطريقة 

الكشفية ووفق 
األهداف التربوية  

تنمية قدرات الشباب 
من أجل تكريس 

وازع المواطنة 
محليًا ووطنيًا 

ودوليًا

تنشئة شباب متحمس وواع 
من أجل المساهمة في 

حل الرهانات المجتمعية 
واالقتصادية والبيئية للعالم

3-الكشفية توّفر للشباب باقة من الربامج اإلقليمية والعاملية والوطنية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة
أ .الربامج اإلقليمية والعاملية

ــة مــن  ــة باق ــم الكشــفية والمنظمــات الوطني ــة واألقالي توفــر المنظمــة الكشــفية العالمي
البرامــج التــي يمكــن اســتثمارها فــي إطــار الســعي لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة. 
ــم« »الحــوار مــن اجــل  ومــن هــذه البرامــج نذكــر »رســل الســام« و » كشــافو العال
ــي  ــفي العرب ــم الكش ــا اإلقلي ــفية ومنه ــم الكش ــم األقالي ــت وتنظ ــا نظم ــام«. كم الس
نــدوات ومحاضــرات وورشــات تدريبيــة لإلرشــاد والتوجيــه فــي مجــال التنمية المســتدامة. 
ــى أســاس  ــي عل ــة تنبن ــة لوضــع اســتراتيجيات تربوي ودعــت المنظمــات الكشــفية الوطني
اهــداف التنميــة المســتدامة كإســهام مــن الحركــة الكشــفية لتحقيــق المبــادئ الســامية 

ســابقة الذكــر.
وتمثــل أهــداف التنميــة المســتدامة أرضيــة للعمــل تمكــن الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة من 
اســتنباط أنشــطة تنمويــة تتائــم مــع البيئــة المحلّيــة. كمــا يمكــن تنزيــل النشــطة التــي 
دأبــت علــى إنجازهــا مختلــف الهيــاكل الكشــفية والتــي لهــا عاقــة بالطريقــة الكشــفية 
وهدفهــا فــي تنميــة القــدرات العقليــة والّروحيــة والجســدّية واإلجتماعيــة والعاطفيــة فــي 

إطــار اهــداف التنميــة المســتدامة.
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ب - الربامج الوطنية: املثال التونسي
ــذ  ــّد وتنف ــة تع ــا المنظمــات العربي ــم ومنه ــا ســابقا أن المنظمــات الكشــفية فــي العال بّين
أنشــطة متنّوعــة تتمّيــز بالشــمولية لإلســهام فــي تكويــن الناشــئة التكويــن المتــوازن الــذي 
ــى  ــي عل ــعاع اإليجاب ــن اإلش ــل م ــم الشــخصية ب ــي حياته ــاح ف ــن النج ــن ال م ــم م يمكنه

ــد.  ــب والبعي ــم القري محيطه
وإن صــدور أهــداف التنميــة المســتدامة تنخــرط فــي الحقيقــة فيمــا تقــوم بهــا الهيــاكل 
ــفية  ــات الكش ــى المنظم ــروح عل ــات.  مط ــة الغاي ــة متنّوع ــطة متنوع ــن أنش ــفية م الكش
تنزيــل أنشــطتها وتوجيههــا لخدمــة األهــداف الســامية للتنميــة المســتدامة. كمــا يمكــن 

لهــا إعــداد وتنفيــذ أنشــطة خصوصيــة موجهــة لتحقيــق مجموعــة مــن األهــداف 17. 
واعتمــادا علــى المثــال التونســية يمكــن أن نقــدم بعــض األنشــطة الكبيــرة المنظّمــة حاليــا 
ــا والتــي تمــس  إلــى جانــب األنشــطة العاديــة التقليديــة التــي توفرهــا للمنخرطيــن فيه
بــدون ريــب أهــداف التنميــة المســتدامة. نذكــر مــن هــذه األنشــطة ملتقيــات اإلستكشــاف 
ــال  ــن خ ــم م ــم الدع ــة وتقدي ــام الصحي ــة والي ــام البيئي ــة واألي ــرة بالطبيع والمغام
اعمــال تطوعيــة لبعــض الفئــات الهشــة مــن المجتمــع كالمعاقيــن والمكفوفيــن والمســنين 

وغيرهــم. وبذلــك تنفــذ جوانــب مــن بنــود اهــداف التنميــة المســتدامة.
ب1- تعزيــز الشــراكات: حرصــت الكشــافة التونســية منــذ عشــريتين علــى األقــل علــى تدعيــم 
الشــراكات مــع الــوزارات ومنظمــات المجتمــع المدنــي لتســير ظــروف تنفيــذ النشــطة 

الكشــفية مناخيــة واإلســتفادة مــن التعــاون الثنائــي المعنــوي والمــادي.
كمــا أبرمــت شــراكات مــع منظمــات كشــفية اخــرة لعــل اكبرهــا اتفاقيــة الشــراكة 

مــع الكشــافة الدانماركيــة« منــذ ســنة 2007.
ب2- الشــراكة مــع الكشــافة الدانماركيــة: تمثــل هــذه الشــراكة آليــة لتحقيــق عــدد مــن أهداف 
ــباب  ــدرات الش ــة ق ــة لتنمي ــطة متنوع ــى أنش ــج عل ــتمل البرنام ــتدامة.  اش ــة المس التنمي
ــات  ــن الفئ ــادة فضــا عــن المســاهمة فــي الحــّد فــي الفجــوة بي ــادرة والّري وحســن المب
والجهــات والمســاهمة فــي بنــاء ثقافــة ديمقراطيــة قويــة خاصــة لــدى فئــة الشــباب فــي 

تونــس بعــد الثــورة.
وبإيجــاز نقــدم المرحلــة األخيــرة الممتــدة مــن جانفــي 2018 إلــى ديســمبر 2021 

مــن االتفاقيــة المذكــورة. وتبلــغ ميزانيــة المشــروع 1.3 مليــون أورو تقريبــا
ــوف الشــباب  ــي صف ــة بالحــد مــن االســتقطاب والتطــرف ف ــام: التوعي ــدف الع اله
فــي المناطــق المهمشــة فــي تونــس مــن خــال تعزيــز قدراتهــم وبنــاء مهاراتهــم 
عبــر الحلقــات التكوينيــة والمنتديــات التعليميــة والتدريــب علــى الحــوار وتعزيــز 
حضــور األفــواج الكشــفية ودعــم إنشــاء أفــواج جديــدة، وتركيــز مفهــوم الكشــفية 
للعائــات صلــب جمعيــة الكشــافة التونســية، فضــا عــن توفيــر منّصــات للمشــاريع 

ــا. ــذ محلي ــي تنف ــة الت االجتماعي
أمــا الهــدف اإلنمائــي للمشــروع فيتمثــل بالخصــوص فــي الحــد مــن االســتقطاب 

ــس. ــي تون ــة ف ــق المهمش ــي المناط ــباب ف ــوف الش ــي صف ــرف ف والتط
 يهــدف المشــروع الــى احــداث تغييــرات ســواء علــى المســتوى الفــردي أو المحلــي 
أو المجتمعــي وبنــاء علــى هــذه التغييــرات المنشــودة تــم ضبــط األهــداف المباشــرة 

والمتمثلــة فــي: 
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ــي  ــم وف ــي حياته ــة ف ــرات إيجابي ــداث تغيي ــي إح ــباب ف ــاركة الش ــم مش دع  -
مجتمعاتهــم    المحليــة، وذلــك باســتخدام كفاءاتهــم ومهاراتهــم الشــخصية بنشــاط.

ــم  ــعروا بأنه ــابات ليش ــباب والش ــة للش ــر جاذبي ــفية أكث ــواج الكش ــل األف جع  -
ــع. ــي المجتم ــمولون ف مش

تعزيز مشاركة الشباب في التحول الديمقراطي في تونس.  -
يتكون المشروع من 4 مشاريع فرعية وهي:

ــة  ــارات الازم ــه المه ــي ومنح ــباب التونس ــن الش ــة: تمكي ــال االجتماعي ــادة األعم - ري
إلنجــاز مشــاريع اجتماعيــة فــي محيطــه المحليــة بغــرض جعــل هــذه المجتمعــات 

أكثــر مرونــة وأكثــر قــدرة علــى ادمــاج الشــباب المهمــش. 
ــات  ــر منص ــى توفي ــي إل ــروع الفرع ــذا المش ــدف ه ــي: يه ــع املدن ــاءات املجتم - فض
للشــباب قــادرة علــى جعلهــم فــي موقــع التقديــر والمشــاركة واالحتــرام. 
ــاكل  ــف الهي ــة لمختل ــات الازم ــر اإلمكاني ــى توفي ــروع عل ــرص المش ــك ح لذل
ــي  ــة ف ــفية خاص ــواج الكش ــار األف ــق انتش ــى تحقي ــم عل ــم قدرته ــادات لدع والقي

ــك.  ــة لذل ــر الحاج ــث تكب ــة حي ــق المهمش المناط
ــفراء  ــث س ــي الثال ــمه الفرع ــال قس ــن خ ــروع م ــدف المش ــر: يه ــفراء التغي -س
ــي  ــاج ف ــى االندم ــه عل ــي قدرت ــي ف ــباب التونس ــة الش ــز ثق ــى تعزي ــر إل التغيي
ــي  ــن ف ــاهمين محتملي ــاركين ومس ــهم مش ــرون أنفس ــث يعتب ــة حي ــاة العام الحي
المجتمــع عبــر تدريبهــم علــى الحــوار وإقامــة حمــات المناصــرة مــن أجــل بنــاء 
ــة  ــا االجتماعي ــف القضاي ــادة حــول مختل ــع الق ــي التعامــل م ــة ف ــارات الازم المه

ــي  ــاهمة ف ــن المس ــد ذلــك م ــم بع ــي ســوف تمكنه والت
ــة.  ــمواًل وديمقراطي ــر ش ــي أكث ــع محل ــاء مجتم إنش

يّتضــح مــن خــال برامــج الشــراكة المذكــورة تحقيــق 
عــدد مــن بنــود أهــداف التنميــة المســتدامة مثــل الهــدف 
والهــدف  األهــداف(  لتحقيــق  شــراكات  )عقــد   17
ــر  ــدف العاش ــين( واله ــن الجنس ــاواة بي ــس )المس الخام

ــا. ــاواة( وغيره ــدم المس ــه ع ــن أوج )الحــد م
ب3- برنامــج »قافلــة السّــالم«: وهــو برنامــج تشــترك فــي الكشــافة 
ــي.  ــاد األوروب ــا اإلتح ــركاء منه ــن الش ــدد م ــع ع ــية م التونس

ــت«  ــج »ميدياي ــر برنام ــاد عب ــات الب ــوب كل والي ــة تج ــية قافل ــافة التونس ــد الكش تع
ــة  ــر ثقاف ــوم لنش ــة للعم ــيطية مفتوح ــج تنش ــة وبرام ــات تفاعلي ــة ورش ــرح القافل وتقت
ــة ووســائل اإلعــام.  ــي والســلط المحلي ــن والمجتمــع المدن التســامح للشــباب والمواطني
ــي  ــة الت ــن والمواطن ــم التضام ــز قي ــام وتعزي ــا الس ــم لقضاي ــدف لكســب الدع ــا يه كم
جــاءت فــي أهــدف التنميــة المســتدامة. وبيــن ديســمبر 2018 و14 أفريــل 2019 
ــغ عــدد المشــاركين  ــا المتطوعــون 2750 ســاعة عمــل وبل ــة وفــر فيه أنجــزت 32 قافل

ــتفيدين 30970. ــدد المس 12230 وع
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الخاتمة 
يعانــي عالمنــا مــن عديــد المشــاكل االقتصاديــة واإلجتماعيــة والبيئيــة. لذلــك أكــد المجتمع 
ــي تأخــذ بعــي  ــة المســتدامة الت ــق التنمي ــى ضــرورة تحقي ــر األمــم المتحــدة عل ــي عب الدول
ــدان  ــن البل ــي بتضام ــك ف ــم ذل ــن ان يت ــابقا. وال يمك ــتويات المذكــرة س ــار كل المس اإلعتب
ــاكلها  ــا لحــل مش ــة ومرافقته ــدان النامي ــازم للبل ــتيكي ال ــي واللوجس ــم المال ــم الدع وتقدي
مــن ناحيــة وكــف البلــدان القويــة علــى اســتغال خيــرات العالــم وتبديدهــا فــي زمــن العولمة 

االقتصاديــة المتوحشــة.
وللكشــفّية دور كبيــر فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة خصوصــا وان مبــادئ الحركــة 
ــة علــى حــّب الخيــر للغيــر والعمــل مــن أجــل التضامــن داخــل نفــس  الكشــفية وهدفهــا مبنّي

المجتمــع وبيــن المجتمعــات. 
كمــا أن تربيــة الكشــفية الشــاملة األبعــاد، ُتكــّون للمجتمعــات بشــباب يحمــل قيــم المواطنــة 
ويعمــل علــى جعــل العالــم أفضــل. وإن جهــود المنظمــات الكشــفية ال يمكــن أن تنجــح وتحقــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة إاّل بعقــد الشــراكات مــن ناحيــة وتركيــز العمــل علــى الشــباب 

بالمســتويات الجهويــة والمحليــة وفــق حاجيــات البيئــة الســائدة.
ــة فــي  ــا التربوي ــة تنزيــل اســتراتيجياتها وخططه ومطلــوب مــن المنظمــات الكشــفية الوطني
ــرا  ــة الشــباب بذلــك. وبذلــك تســهم اســهاما كبي ــة المســتدامة وتوعي إطــار اهــداف التنمي
فــي الحــّد مــن الفــوارق بيــن الفئــات اإلجتماعيــة والحــّد مــن تداعيــات األزمــات االقتصاديــة 

ــة. فالكشــفية هــي نبــض المجتمــع. ــى البيئ والمحافظــة قــدر اإلمــكان عل
ــي مجــال  ــاح ف ــام لألمــم المتحــدة إلن ســنة 2019 هــي الســنة المفت ــن الع ــد أكــد األمي وق
ــار  ــا للمس ــي مخططن ــتدامة ه ــة المس ــداف التنمي ــتدامة فـ«أه ــة المس ــج التنمي ــاز برام إنج
العــادل والمســتدام لتنميــة ال تتــرك وراءهــا أحــدا. هــذه األهــداف أكثــر بكثيــر مــن مجــرد 
ــن  ــات المايي ــاة مئ ــن حي ــن أن تحس ــي يمك ــات الت ــة للسياس ــة ملموس ــي خط ــل ه ــار، ب إط
مــن النســاء والفتيــات والرجــال والفتيــان فــي جميع أنحــاء العالــم.  2019 هي الســنة الحاســمة 

لتنفيــذ أهــداف التنميــة المســتدامة واتفــاق باريــس.« )موقــع واب األمــم المتحــدة(
املراجع

ــا،  ــة المســتدامة: مفهومه  -  أبــو النصــر )مدحــت( ومدخــت محمــد )ياســمين(، 2017، التنمي
ــة للتدريــب والنشــر، 100 ص. ــا، مؤشــراتها،    المجموعــة العربي أبعاده

/https://ar.wikipedia.org ،»موسوعة ويكبيديا، »أهداف التنمية المستدامة-
https://www.un.org/،»المســتدامة التنميــة  »أهــداف  المتحــدة،«  األمــم  -منظمــة 

 /sustainabledevelopment/ar
ــة  ــل التنمي ــن اج ــة م ــة، 2013، التربي ــم والثقاف ــة والعل ــدة للتربي ــم المتح ــة األم -منظم

ص.  المســتدامة، 52 
-زارعي )فوزي(، التصّحر ودور الكشافة في مقاومته، مجّلة »السبيل« عدد سنة 2010.

.p 8 ,objectifs du développement durable 17 FAO et les ,2015,FAO
 Créer un Monde Meilleur : Permettre aux citoyens du monde ,2018,OMMS
.p 52 ,d›atteindre les objectifs de développement durable
)LES OBJECTIFS DE DE� VELOPPEMENT DURABLE (ODD ,2016,UNICEF
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد : د. فواز بن علي الغامدي
مفوض العالقات العامة واالعالم 

 
املقــــدمة

ــة  ــم الديني ــض القي ــدول ببع ــن ال ــا م ــن غيره ــعودية ع ــة الس ــة العربي ــز المملك    تتمي
واالجتماعيــة التــي نشــأ عليهــا المجتمــع، ومــن أهمهــا تلــك التــي تتعلــق بالدعم والمســاعدة 
ــت  ــة حقق ــات تجاري ــي إنتاجــه بكمي ــدء ف ــط والب ــاف النف ــد اكتش ــاء. وبع ــذل والعط والب
ــي  ــادة ف ــا زي ــة واكبته ــا المالي ــي ميزانيته ــرة ف ــادة كبي ــة الســعودية زي ــة العربي المملك
الخطــط التنمويــة، والتــي اهتمــت اهتماًمــا كبيــًرا بتحقيــق برامــج التنميــة. فقــد أكــدت 
كل مــن خطــط التنميــة الســابعة والثامنــة والتاســعة علــى ضــرورة تفعيــل برامــج التنميــة 
ــق أقصــى اســتفادة مــن المكــون الرئيســي للمجتمــع وهــو االنســان كمــا  البشــرية لتحقي
أكــدت علــى ضــرورة تضافــر للجهــود المبذولــة بيــن جميــع القطاعــات الحكوميــة واألهليــة 
ــة المســتدامة  ــك التنمي ــق تل ــل لتحقي ــاون أمث ــة مــن أجــل تع ــر ربحي ــة أو الغي والخيري
وذلــك فــي المجــاالت االجتماعيــة والصحيــة والتعليميــة والبيئيــة ودعــم الفئــات المحتاجــة 
وتمكينهــم وإشــراكهم فــي عمليــة التنميــة وإيــاء اهتمــام خــاص بفئــات الشــباب والمــرأة 
ــافة  ــة الكش ــا جمعي ــة ومنه ــات االجتماعي ــأت المؤسس ــد نش ــك فق ــة لذل ــل. ونتيج والطف
العربيــة الســعودية بهــدف إيجــاد مــا يعــرف بـــ« التأثيــر االجتماعــي » الــذي يــؤدي إلــى 
تعزيــز مهمــة تلــك المؤسســات )أوبــري، 2012(، ويتضمــن هــذا التأثيــر االجتماعي االســتدامة 
واالســتمرارية لجيــل بعــد جيــل. وقــد أكــد برنامــج الرؤيــة الوطنيــة 2030 والــذي أعلنتــه 
الســعودية مؤخــرًا علــى الــدور الفاعــل والكبيــر للمجتمــع وضــرورة التركيــز علــى تعظيــم 

النتائــج وتعظيــم األثــر.

•مشكلة الدراسة  
تعتبــر المنظمــات غيــر الربحيــة ومنهــا جمعيــة الكشــافة شــريك أساســي وفاعــل جنبــًا الــى 
جنــب مــع الدولــة للقيــام بواجبــات التنميــة وتحقيــق االســتدامة، مــن أجــل ذلــك تحــرص 
الجهــات ذات الصلــة بهــذه المنظمــات علــى تذليــل العقبــات أمامهــا لتحقــق أهدافها المنســجمة 
مــع أهــداف التنميــة المســتدامة لبرنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي وعددهــا ســبعة عشــر.  
لذلــك تعمــد الحكومــات وتهتــم كثيــرًا بتحســين أحــوال مجتمعاتهــا المحليــة والنهــوض 
بهــا مــن خــال برامجهــا التنمويــة الموجهــة، فقــد أولــت الكثيــر مــن المنظمــات الدوليــة 
اهتمامــًا كبيــرًا بالتنميــة المســتدامة للمنظمــات غيــر الربحيــة مثــل )هيئــة األمــم المتحدة، 
اليونســكو، اليونســيف، منظمــة العمــل الدوليــة، مؤسســة فــورد. إلــخ(، وتقــوم هــذه الهيئــات 
ــاق  ــا واالتف ــة به ــا المتصل ــة القضاي ــرات لمناقش ــم المؤتم ــات وتنظي ــات بالدراس والمؤسس
بشــأنها)الصالح،1432هـ(. ويؤكــد »وبلبــرت مورونيــل ســملزز« أن مــا حدث فــي دول العالم 
الثالــث مــن تغيــرات اجتماعيــة واســعة النطــاق لفتــت أنظــار الباحثيــن االجتماعييــن لاهتمام 
بقضايــا التنميــة المســتدامة المعاصــرة ودفعتهــم إلــى الدراســة والبحــث لتقديــم إضافــات 
ــذه  ــج ه ــت برام ــد توزع ــن، 1977(. وق ــد )حس ــال الجدي ــذا المج ــي ه ــرة ف ــول مبتك وحل
الجمعيــات أو المنظمــات علــى عــدة مجــاالت، مثــل: )التعليــم، واإلســكان، والصحــة، والبيئــة، 
والتدريــب، والدراســات والبحــوث، والمؤتمــرات والنــدوات( ممــا يجعــل هــذا القطــاع رافــدًا 
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ــي  ــة ف ــادات الميزاني ــت اعتم ــد بلغ ــتدامة. وق ــة المس ــق التنمي ــي لتحقي ــاع الحكوم ــع القط ــًا م مهم
المملكــة العربيــة الســعودية لقطاعــات التنميــة خــال ســنوات خطــة التنميــة الثامنــة 863.9 بليــون ريــال 
بزيــادة تقــدر بنحــو 78% عــن اعتمــادات خطــة التنميــة الســابعة )التقريــر الســنوي لــوزارة االقتصــاد 
والتخطيــط، 1437-1438هـــ(، كمــا وضــع برنامــج الرؤيــة الوطنيــة 2030 هدفــًا تنمويــًا واقتصاديــًا لهــذه 
الجمعيــات يتمثــل فــي رفــع مســاهمتها فــي الناتــج المحلــي ليصــل إلــى 6% وهــي النســبة العالميــة. ممــا 

يعنــي أن هــذه الجمعيــات متناســقة مــع حكوماتهــا فــي تفعيــل برامــج التنميــة المســتدامة.
وممــا ســبق يمكننــا تحديــد مشــكلة الورقــة البحثيــة فــي التســاؤل الرئيــس التالــي: مــا اســهام الحركة 

الكشــفية بالمملكــة العربيــة الســعودية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتها؟ 

•أهداف الدراسة
ــدى اســهام الحركــة  ــى م ــرف عل ــو التع ــق هــدف رئيســي وه ــى تحقي ــذه الدراســة ال ــدف ه      ته

ــا.  ــتدامة وغاياته ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــي المملك ــفية ف الكش

اإلطار النظري 
•تمهيد 

    تعتبــر جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودة واحــدة مــن ضمــن المنظمــات غيــر الربحيــة التــي تعمــل 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي تســاهم مــع بقيــة الجمعيــات والمؤسســات الغيــر هادفــة للربــح 
الــى تحقيــق برامــج الرؤيــة الوطنيــة 2030 حيــث تشــير األرقــام الصــادرة عــن برنامــج الرؤية أن نســبة 
مســاهمة القطــاع غيــر الربحــي فــي الناتــج المحلــي أقــل مــن 1% وأن النســبة العالميــة هــي 5%، وهــذه 
النســبة ال تتناســب مــع متطلبــات التنميــة االجتماعيــة المســتدامة؛ خاصــة إذا مــا قورنــت مــع بعــض 
الــدول األخــرى، ويوضــح الجــدول اآلتــي إســهام المنظمــات غيــر الربحيــة فــي الناتــج المحلــي لبعــض 

لدول: ا

جدول اسهام املنظمات غر الربحية يف الناتج املحلي لبعض الدول

نسبة مساهمة القطاع غير الربحيالدولةالرقم
في الناتج المحلي

7.0%كندا1
5.5%الواليات المتحدة األمريكية2
5.1%بلجيكا3
3.3%فرنسا4
2.8%نيوزيلندا5
2.0%البرتغال6

)املركز الدولي لألبحاث والدراسات، 2018(
    ويتضح من الجدول ارتفاع نسبة مساهمة القطاع غر الربحي يف الناتج املحلي لكثر من الدول املتقدمة مقارنًة 

باململكة العربية السعودية. 
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• مفاهيم الدراسة
أواًل: الحركة الكشفية: 

    الحركــة الكشــفية كمــا قدمهــا الدســتور والقوانيــن الداخليــة المتبعــة فــي المنظمــة 
ــة  ــية، موجه ــر سياس ــة غي ــة تطوعي ــة تربوي ــي »حرك ــفية- ه ــة الكش ــة للحرك العالمي
للفتيــة والشــباب وهــي مفتوحــة للجميــع دون تمييــز فــي األصــل أو الجنــس أو العقيــدة، 
ــادئ والطريقــة التــي عبــر عنهــا مؤســس الحركــة الكشــفية«  وهــذا وفقــا للهــدف والمب

ــي، 1977، 1(. ــفي العالم ــب الكش )المكت
  كمــا عرفهــا الفهــد بأنهــا »هــي حركــة تربويــة ذات طابــع وطنــي وإقليمــي وعالمــي على 
الســواء، وأن هدفهــا إعــداد شــباب يمتــاز بســامة البــدن ومتانــة الخلــق وســمو الــروح، مــن 
خــال مبــادئ وأســاليب وبرامــج كشــفية محــددة« )الفهــد، 2001، 245(. »وتعتبــر الحركــة 
الكشــفية مــن أكبــر الحــركات فــي العالــم حيــث بلــغ عــدد أعضائهــا   250 مليــون عضــوًا 
تقريبــا فــي 200 دولــة مــن مختلــف أنحــاء العالــم، فهــي تســعى إلــى إحــداث تغييــرات نحــو 
ــات والمنظمــات والمؤسســات المختلفــة«  ــاون مــع الهيئ ــات بالتع ــر المجتمع األفضــل لتغيي

)العجمــي، 2016، 152(. 
»ويؤكــد هــدف الحركــة الكشــفية، كمــا أوضحــت بعــض اآلراء التربويــة علــى الخاصيــة 
ــة لقــدرات الفــرد مــن النواحــي  التربويــة للحركــة، والتــي تهــدف إلــى التنميــة المتكامل
البدنيــة واالجتماعيــة والفكريــة والروحيــة، وهــي جوانــب ال يمكــن أن تتطــور بمعــزل عــن 
بعضهــا؟ فالهــدف مــن الحركــة الكشــفية هــدف تربــوي يتســق مــع النظــرة الحديثــة لمفهوم 
التربيــة وذلــك لمســايرته لاتجاهــات التربويــة والسياســات االجتماعيــة للمجتمــع ؛ بهــدف 
تنميــة الشــخصية المتكاملــة  والمتوازنــة وأعدادهــا اإلعــداد الجيــد للحيــاة  و صــوال إلــى 
ــق  ــم والحقائ ــة والمفاهي ــزود بالمعرف ــى الت ــشء عل ــا تســاعد الن ــة الصالحــة ،كم المواطن
وتدريبهــم علــى ممارســة األنشــطة المتنوعــة بطريقــة عمليــة  ومرغوبــة مــن خــال األلعاب 
ــع  ــي جمي ــددة ف ــارات المتع ــاب المه ــارة واكتس ــات المخت والمعســكرات والرحــات والهواي

المجــاالت مــن خــال التعلــم الذاتــي والموجــه فــي الممارســات العملية«)ســعيد،2015، 18(.
ثانيًا: الحركة الكشفية يف اململكة العربية السعودية:

    تعــد بدايــة اهتمــام المملكــة العربيــة الســعودية بالحركــة الكشــفية منــذ عهــد المؤســس 
الملــك عبــد العزيــز ـ رحمــة اهلل فــي عــام 1356هـــ حيــث أعجــب بفكــرة الكشــافة وأهدافهــا 
وطلــب دراســتها وإمكانيــة إقامتهــا فــي المملكــة. هنــاك بدايــات قليــة فــي هــذا المجــال لعدد 
ــة  ــام فرق ــة والخاصــة وأســفر عــن ذلــك قي ــة الحكومي ــة المكرم ــي مك ــدارس ف مــن الم
كشــفية عــام 1363هـــ فــي مدرســة تحضيــر البعثــات والمعهــد العلمــي الســعودي فــي مكــة 
المكرمــة. وفــي عــام 1363هـــ أنشــئت إدارة التربيــة الرياضيــة واالجتماعيــة وأســند أليهــا 
نشــر الحركــة الكشــفية فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ثــم جــاء بعــد ذلــك تأســيس 
جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية عــام 1381هـــ، بموجــب المرســوم الملكــي الكريــم رقــم 
22 وتاريــخ 1381/4/9هـــ. وفــي عــام 1382هـــ / 1963م تــم االعتــراف العربــي والدولــي بجمعية 
ــافة  ــة الكش ــان. فجمعي ــر باليون ــادي عش ــكر الح ــي المعس ــعودية ف ــة الس ــافة العربي الكش
العربيــة الســعودية، هيئــة ذات شــخصية اعتباريــة ومقرهــا الرئيســي فــي الريــاض، وتعمــل 
ــدان  ــة فــي مي ــة العامل ــات االجتماعي ــة وبالهيئ ــا بالمؤسســات التعليمي ــق عاقاته ــى توثي عل
ــة  ــة واإلســامية والدولي ــات الكشــفية العربي ــة، والهيئ رعايــة الشــباب والمياديــن االجتماعي

)الموقــع الرســمي لجمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية(.
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   شــاع اســتخدام مفهــوم التنميــة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، ليشــير إلــى الــدول التــي 
أخــذت تســتقل سياســيًا واقتصاديــًا، وبــدأت فــي تحســين األحــوال المعيشــية ألفــراد المجتمــع 
لديهــم. فقــد ظهــرت كلمــة تنميــة لوصــف التغيــرات التــي طــرأت علــى االقتصــاد، وظهــور 
دول متقدمــة وأخــرى متخلفــة، وكذلــك ظهــور نظريــات التنميــة. )غنيــم وآخــرون، 2008(.
و تعتبــر التنميــة هــي عمليــة حضاريــة شــاملة تقتضــي القضــاء علــى أنمــاط التبعيــة، وتنهــض 
بقيــام عاقــات جديــدة علــى مبــدأ المصالــح، ودائمــًا مــا تهــدف إلــى بعــض التغييــرات البنائيــة 
ــرية  ــات البش ــة اإلمكان ــى تعبئ ــة عل ــوم التنمي ــية، وتق ــة – السياس ــة – االقتصادي االجتماعي
ــياق  ــذا الس ــي ه ــة، وف ــن الرفاهي ــتوى م ــى مس ــق أعل ــح، لتحقي ــف الصحي ــا التوظي وتوظيفه
يعــد اإلنســان محــور عمليــة التنميــة والمحــرك األساســي لهــا، فهــي عمليــة اجتماعيــة تعتمــد 
علــى جهــود اإلنســان فــي تعاملــه مــع بيئتــه الطبيعيــة. )الطــراح وســنو، 2004(. ومعنــى ذلــك 
ــة بمــا يحقــق الثــروة  ــة تؤكــد دفــع القــوى المنتجــة فــي الدول ــة متكامل ــة عملي أن التنمي
القوميــة، ويولــد الفائــض االقتصــادي، باإلضافــة إلــى رفــع المســتوى االجتماعــي واالقتصــادي 
والعمرانــي، وتوفيــر بيئــة صحيــة عمرانيــة مناســبة. )ســالم، 2000(. وتقــدم األمــم المتحــدة 
تعريفــًا للتنميــة يتضمــن: »العمليــات التــي يمكــن بهــا توحيــد جهــود المواطنيــن والحكومــة 
لتحســين األحــوال االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة فــي المجتمعــات المحليــة، ومســاعدتها 
ــدر مســتطاع« . )األمــم  ــا بأقصــى ق ــاة األمــة، واإلســهام فــي تقدمه ــى االندمــاج فــي حي عل
المتحــدة، 2000، 86(. وقــد أعــاد البنــك الدولــي النظــر فــي مفهــوم التنميــة، فــكان تركيــزه 
علــى المــوارد البشــرية؛ نظــًرا إلــى أنهــا الجانــب الحيــوي لعمليــة التنميــة، ويتجلــى ذلــك في 
اهتمــام تلــك الهيئــات والمؤسســات ببرامــج التعليــم والتدريــب والصحــة واإلســكان والتغذيــة 
فــي العالــم النامــي، كمــا يهتــم بالبيئــة وحمايتهــا، وذلــك علــى أســاس أن المــوارد الطبيعيــة 
ــم،  ــًا. )إبراهي ــة أيض ــال القادم ــك لألجي ــا مل ــب، ولكنه ــي فحس ــل الحال ــكًا للجي ــت مل ليس
1996(.  لذلــك فــإن جوهــر التنميــة يعنــي أنهــا عمليــة تغييــر جــذري مقصــود يصيــب الحيــاة 
االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة والسياســية والبشــرية بأوجههــا المختلفــة، وهــي ليســت 
ــا  ــب منه ــي جان ــر ف ــة أو التقصي ــة، وأن اإلضاف ــة معين ــذا القطــاع أو لفئ ــات له مجــرد خدم
يجــد أثــره وصــداه فــي الجوانــب األخــرى، بــل ويجــب أن ترتكــز أيضــًا علــى تنميــة المــوارد 

البشــرية والمــوارد الطبيعيــة والبيئيــة. )الخضــوري، 2004(.
ومن خال ما سبق فإن تعريف التنمية يرتكز على العناصر اآلتية:

1- التغيير اإلرادي الواعي الشامل باستخدام التخطيط العلمي.
ــة  ــداث نقل ــره؛ إلح ــع وتطوي ــر المجتم ــتهدف تغيي ــة تس ــة وكيفي ــة كمي ــا عملي 2-أنه

ــه. ــاملة ل ــة ش حضاري
3-أنها عملية متكاملة، بحيث تعمل على تغيير كل قطاعات المجتمع وأقاليمه.

ــع  ــر جمي ــر حص ــوب، عب ــر المرغ ــداث التغيي ــع إلح ــة المجتم ــن أواًل تهيئ ــا تتضم 4-أنه
المــوارد الطبيعيــة والبشــرية، وتحويلهــا إلــى مخرجــات، وفــق خطــة وإســتراتيجية علميــة 

وفــي زمــن معيــن.
5-أنهــا عمليــة تكامليــة، ويعني ذلــك ارتباط كل مســتويات التنميــة االقتصاديــة واالجتماعية 

والثقافيــة والسياســية...إلخ( في بوتقــة واحدة.
ــة، وهــم صانعوهــا، ويتضمــن ذلــك عمليــة المشــاركة أو  6-أن البشــر هــم محــور التنمي

التشــاركية لــكل فئــات المجتمــع فــي تحقيــق التنميــة.
7-تداخــل هــذا المفهــوم مــع مفاهيــم أخــرى، مثــل: النمــو، والتطــور، والتقــدم، والتغيــر.....

إلخ.
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ــا  ــا بوصفه ــر إليه ــتدامة Sustainable development، ينظ ــة المس ــإن التنمي ــا ف ــن هن    وم
مــن المفاهيــم الحديثــة، بــل مــن أكثــر المفاهيــم شــيوعًا فــي أدبيــات التنميــة فــي الوقــت الراهــن، 
ــم  ــة، ورغ ــة المتواصل ــرون بالتنمي اها اآلخ ــمَّ ــتمرة، وس ــة مس ــا تنمي ــى أنه ــم عل ــا بعضه ــث يراه حي
اختــاف المســميات إال أن هنــاك اتفاقــًا علــى أنهــا: إشــباع حاجــات الســكان فــي الوقــت الحاضــر دون 
اإلضــرار بحاجــات األجيــال القادمــة، وذلــك بالحفــاظ علــى البيئــة، ويعرفهــا باربيــر بأنهــا الفكــرة 
الداخليــة للتنميــة، وتشــمل التبــادل بيــن أهــداف متناقضــة ترتكــز علــى ثاثــة أنظمــة أساســية، وهــي: 
ــج  ــا البرنام ــا يعرفه ــي.)Jahan.1992(. كم ــام البيئ ــي، والنظ ــام االجتماع ــادي، والنظ ــام االقتص النظ
ــع األفــراد مــن توســيع قدراتهــم البشــرية إلــى أقصــى  اإلنمائــي لألمــم المتحــدة بأنهــا تمكيــن جمي
درجــة، وتوظيــف تلــك القــدرات أفضــل توظيــف ممكــن فــي جميــع المياديــن االقتصاديــة واالجتماعيــة 
والسياســية والثقافيــة مــع الوضــع فــي الحســبان اإلنصــاف فــي التوزيــع بتقاســم الفــرص اإلنمائيــة 
ــد  ــدة، 1998(. ويؤك ــم المتح ــي لألم ــج اإلنمائ ــة. )البرنام ــال القادم ــرة واألجي ــال الحاض ــن األجي بي
ســليمان )1999( أن التنميــة المســتدامة هــي التــي تلبــي حاجــات الحاضــر دون أن تعــرض قــدرة األجيــال 

القادمــة للخطــر ومســاعدتها علــى تلبيــة حاجاتهــا الخاصــة. 
ــرو  ــودي جاني ــة المســتدامة فــي مؤتمــر قمــة األرض فــي ري    وقــد عرفــت األمــم المتحــدة التنمي
عــام 1992، وأيضــًا فــي جوهانســبرج 2002، بوصفهــا تعنــي االســتدامة، والتــي تتضــح مــن خــال اســتجابة 
التنــوع الحيــوي بجميــع عناصــره ليقابــل متطلبــات الســكان، نحــو: اســتخدام المــوارد لتحقيــق التنميــة 
الكاملــة، وإنجــاز المســتويات العالميــة مــن المعيشــة، كمــا يشــمل اصطــاح االســتدامة صيانــة المــوارد 
ــن  ــة يمك ــذه الظــروف والهيكل ــًا له ــة، ووفق ــال الحاضــرة والاحق ــن األجي ــكل م ــا ل ــة وإنتاجه الحي
أن يتحقــق األمــن الغذائــي المســتدام فــي أي إقليــم وفــي أي دولــة، عــادة بضمــان اســتدامة المــوارد 
الطبيعيــة، واســتدامة التنــوع الحيــوي، والزيــادة الســكانية المناســبة. )عبــد اهلل، 2010(. وَيعــدُّ تركــي 
)1984( التنميــة مســتدامة إذا مــا أتاحــت لألجيــال القادمــة الفرصــة للعيــش فــي تــوازن مســتمر مــع 
البيئــة، وإذا مــا نجحــت فــي تحقيــق تــوازن يجعــل األفــراد قادريــن علــى أن يعيشــوا حيــاة كريمــة 

علــى نحــو مســتمر. 

   رابعًا:أهداف التنمية املستدامة:
ــتدامة  ــة المس ــداف التنمي ــم المتحــدة الرســمي )https://www.un.org( أه ــع األم      نشــر موق
الســبعة عشــر والتــي اتفــق عليهــا قــادة دول العالــم فــي ســبتمبر 2015 فــي قمــة أمميــة تاريخيــة، وقــد 
بــدأ رســميا فــي اليــوم األول مــن ينايــر 2016م ســريان هــذه األهــداف الـــ 17 لخطــة التنميــة المســتدامة 
ــذه  ــا ه ــة نصــب أعينه ــة — واضع ــنة المقبل ــر س ــة عش ــال الخمس ــدان خ ــتعمل البل ــام 2030، وس لع

األهــداف الجديــدة التــي تنطبــق عالميــا علــى الجميــع.
 ،)MDGs( وقــد بنيــت أهــداف التنميــة المســتدامة علــى نجــاح أهــداف التنميــة المســتدامة لأللفيــة
وهــي تهــدف إلــى المضــي ُقدمــًا إلنهــاء كافــة أشــكال الفقــر. واألهــداف الجديــدة متفــردة مــن ناحيــة 
أنهــا تدعــو جميــع الــدول الفقيــرة، والغنيــة ومتوســطة الدخــل إلــى العمــل لتعزيــز الرفاهيــة فــي 
ذات الوقــت الــذي تحمــي فيــه الكــون. كمــا أنهــا تقــر بــأن إنهــاء الفقــر يجــب أن يمضــي يــد بيــد 
مــع االســتراتيجيات التــي تبنــي النمــو االقتصــادي وتعالــج سلســلة مــن الحاجــات االجتماعيــة بمــا فيهــا 
ــه  ــم في ــذي يت ــي ذات الوقــت ال ــر فــرص العمــل، ف ــة، وتوفي ــة االجتماعي ــم، والصحــة، والحماي التعلي

معالجــة التغييــرات المناخيــة والحمايــة البيئيــة.
وعلــى الرغــم مــن أن أهــداف التنميــة المســتدامة ليســت ملزمــة قانونــًا، فــإن مــن المتوقــع أن تأخــذ 
الحكومــات زمــام ملكيتهــا وتضــع أطــر وطنيــة لتحقيقهــا. ولــذا فالــدول هــي التــي تتحمــل المســؤولية 
ــة — يســهل  ــات نوعي ــع بيان ــب جم ــا يتطل ــدم المحــرز واســتعراضه، مم ــة التق الرئيســية عــن متابع
الوصــول إليهــا — فــي الوقــت المناســب، بحيــث تســتند المتابعــة واالســتعراض علــى الصعيــد اإلقليمــي 
ــى  ــي، وبمــا يســاهم فــي المتابعــة والمراجعــة عل ــد الوطن ــى الصعي ــى التحليــات التــي تجــري عل إل

الصعيــد العالمــي.
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الهدف 1: القضاء على الفقر
ضــت معــدالت الفقــر المدقــع إلــى النصــف منــذ عــام م1990م. ورغــم عظمــة ذلــك اإلنجــاز، ال      ُخفِّ
يــزال هنــاك واحــد مــن كل خمســة مــن ســكان المناطــق الناميــة يعيــش علــى أقــل مــن 1.25 دوالر 
ــن  ــرون الذي ــاك الكثي ــا هن ــا، بينم ــك قلي ــن ذل ــر م ــون أكث ــن أخــرى يحقق ــاك مايي ــا، وهن يومي

يواجهــون خطــر االنحــدار إلــى هــوة الفقــر مــن جديــد.
إن الفقــر أكثــر مــن مجــرد االفتقــار إلــى الدخــل والمــوارد ضمانــا لمصــدر رزق مســتدام، حيــث إن 
مظاهــره تشــمل الجــوع وســوء التغذيــة، وضآلــة إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم وغيــره مــن الخدمات 
األساســية، والتمييــز االجتماعــي، واالســتبعاد مــن المجتمــع، عــاوة علــى عــدم المشــاركة فــي اتخــاذ 
القــرارات. لــذا، يتعيــن أن يكــون النمــو االقتصــادي جامعــا بحيــث يوفــر الوظائــف المســتدامة ويشــجع 

علــى وجــود التكافــؤ.

الهدف 2: القضاء التام على الجوع
ــي القضــاء  ــًا ف ــا مركزي ــد قطاع ــة، ويع ــوال رئيســية للتنمي ــة حل ــة والزراع ــدم قطــاع األغذي     يق
ــي  ــوع البيولوج ــات والتن ــات والغاب ــة والمحيط ــاه العذب ــة والمي ــن الترب ــر. ولك ــوع والفق ــى الج عل
كلهــا تتعــرض للتدهــور الســريع. ويشــكل تغيــر المنــاخ ضغطــا إضافيــًا علــى المــوارد التــي نعتمــد 
عليهــا، ممــا يزيــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالكــوارث مثــل الجفــاف والفيضانــات. ولــم يعــد كثيــر 
مــن الريفييــن – رجــاال ونســاًء – قادريــن علــى تغطيــة نفقاتهــم علــى أراضيهــم، ممــا يجبرهــم علــى 
الهجــرة إلــى المــدن بحثــا عــن الفــرص. ونحــن اليــوم بحاجــة إلــى تغييــر عميــق فــي نظــام األغذيــة 
والزراعــة العالمــي إذا مــا أردنــا تغذيــة 795 مليــون جائــع اليــوم، باإلضافــة إلــى مليــاري شــخص آخرين 

متوقعيــن بحلــول عــام 2050. 

الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية
ــات األطفــال علــى مســتوى  ــى 50% فــي الحــد مــن وفي ــذ عــام 1990م، حــدث انخفــاض يزيــد عل    من
العالــم. كمــا انخفضــت نســبة وفيــات األمهــات بحوالــي 45 بالمائــة فــي كل العالــم. كمــا انخفضــت 
نســبة اإلصابــات الجديــدة بمــرض نقــص المناعــة المكتســبة )اإليــدز( بحوالــي 30 بالمائــة بيــن أعــوام 

2000 إلــى 2003، كمــا تــم انقــاذ حيــاة أكثــر مــن 6.2 مليــون شــخص مــن الماريــا.
ــون كل  ــل يموت ــون طف ــر مــن 6 ملي ــاك أكث ــدم الواضــح، إال أن هن ــى الرغــم مــن هــذا التق    وعل
عــام قبــل وصولهــم إلــى ســن الخامســة؛ ممــا يعنــي أن هنــاك 16.000 طفــل يموتــون كل يــوم مــن 
األمــراض الوقائيــة مثــل الحصبــة والســل الرئــوي. وفــي كل يــوم تمــوت مئــات النســاء أثنــاء الحمــل 
أو مــن التعقيــدات المرتبطــة بالــوالدة. وفــي كثيــر مــن المناطــق الريفيــة، يحصــل فقــط 56 بالمائــة 
مــن المواليــد علــى الرعايــة علــى أيــدي مهنييــن مهــرة. ويمثــل مــرض اإليــدز اآلن الســبب الرئيســي 
للوفــاة بيــن المراهقيــن فــي الحــزام شــبه الصحــراوي بأفريقيــا. إن هــذه الوفيــات يمكــن تجنبهــا مــن 
خــال المعالجــة الوقائيــة، والتعليــم، وحمــات التحصيــن، والرعايــة الجنســية واإلنجابيــة. وهــذا مــن 
شــأنه أن يــؤدى إلــى تغطيــة صحيــة عالميــة، وتوفيــر األدويــة والتحصينــات اآلمنــة وبســعر معقــول 

لكافــة النــاس. 
 الهدف 4: التعليم الجيد 

     يشــكل الحصــول علــى تعليــم جيــد األســاس الــذي يرتكــز عليــه تحســين حيــاة النــاس وتحقيــق 
التنميــة المســتدامة. وقــد ُأحــرز تقــدم جوهــري صــوب زيــادة إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم بــكل 
ــنت  ــد تحس ــات. وق ــاء والفتي ــبة للنس ــة خصوصــا بالنس ــاق بالدراس ــدالت االلتح ــادة مع ــه، وزي مراحل
بقــدر هائــل مهــارات القــراءة والكتابــة، إال أن ثمــة حاجــة إلــى بــذل جهــود أكثــر جســارة كفيلــة 
بتحقيــق قفــزات فــي إنجــاز األهــداف العالميــة المحــددة للتعليــم. فعلــى ســبيل المثــال، حقــق العالــم 
التكافــؤ بيــن البنــات والبنيــن فــي التعليــم االبتدائــي، ولكــن عــدد البلــدان التــي تمكنــت مــن تحقيــق 
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ذلــك الهــدف بجميــع مراحــل التعليــم لــم يــزل قليــا.

الهدف 5: املساواة بني الجنسني
    رغــم أن العالــم قــد أحــرز تقدمــا فــي المســاواة بيــن الجنســين بموجــب األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة 
)بمــا يشــمل التكافــؤ فــي الحصــول علــى التعليــم االبتدائــي بيــن البنــات والبنيــن(، ال تــزال النســاء 

والفتيــات يعانيــن مــن التمييــز والعنــف فــي كل بقعــة مــن بقــاع العالــم.
إن المســاواة بيــن الجنســين تشــكل ليــس فحســب حقــا أساســيًا مــن حقــوق اإلنســان، ولكــن أيضــا أســاس 

مــن األســس الضروريــة الازمــة إلحــال الســام والرخــاء واالســتدامة فــي العالم.
ــة،  ــة الصحي ــم، والرعاي ــى التعلي ــي الحصــول عل ــات ف ــاء والفتي ــام النس ــؤ أم ــر التكاف ــا أن توفي كم
ــة  ــرارات ســيكون بمثاب ــة واتخــاذ الق ــات السياســية واالقتصادي ــي العملي ــل ف ــق، والتمثي ــل الائ والعم

ــاء. ــانية جمع ــات واإلنس ــيفيد المجتمع ــتدامة وس ــادات المس ــود لاقتص وق
  الهدف 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية 

    إن توافــر ميــاه نقيــة ويســهل الحصــول عليهــا بالنســبة للجميــع هــو جــزء أساســي مــن العالــم الــذي 
نريــد أن نحيــا  فيــه. وتوجــد ميــاه عذبــة كافيــة علــى كوكــب األرض لتحقيــق هــذا الحلــم. ولكــن 
نتيجــة لســوء البرامــج  االقتصاديــة أو لضعــف البنيــة التحتيــة يمــوت كل ســنة ماييــن مــن البشــر، 
معظمهــم أطفــال مــن جــراء  أمــراض مرتبطــة بقصــور إمــدادات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 

العامــة.
شــح الميــاه وســوء نوعيتهــا  وقصــور الصــرف الصحــي هــي عوامــل تؤثــر ســلبًا علــى األمــن الغذائــي 
ــم.  ــاء العال ــف أنح ــي مختل ــرة ف ــر الفقي ــبة لألس ــم بالنس ــرص  التعلي ــة وف ــبل المعيش ــارات س واختي
ويعانــي بعــض أشــد بلــدان العالــم فقــرًا مــن الجفــاف،  ممــا يــؤدي إلــى زيــادة الجــوع وســوء التغذيــة 

ســوًءا.

الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة
    تعتبــر الطاقــة محوريــة بالنســبة لــكل تحــد رئيســي يواجــه العالــم وبالنســبة لــكل فرصــة متاحــة 
أمــام العالــم اآلن.  فإمكانيــة حصــول الجميــع علــى الطاقــة جوهريــة ســواء مــن أجــل فــرص العمــل أو 
األمــن أو تغيــر المنــاخ أو  إنتــاج األغذيــة أو زيــادة الدخــل. وتلــزم طاقــة مســتدامة مــن أجــل تعزيــز 

االقتصادات.
   الطاقــة المســتدامة فرصة-لتحويــل الحيــاة، واالقتصاديــات والكــون. وتقــود األمــم المتحــدة مبــادرة 
الطاقــة للجميــع لضمــان توفــر خدمــات الطاقــة الحديثــة، وتحســين فاعليــة وزيــادة اســتخدام المــوارد 

المتجــددة لــكل العالــم.
 الهدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

    إن اســتمرار انعــدام فــرص العمــل الائــق، وعــدم كفايــة االســتثمارات، وقلــة االســتهاك يفضــي 
إلــى تضــاؤل العقــد االجتماعــي األساســي الــذي ترتكــز عليــه المجتمعــات الديمقراطيــة وهــو: اقتضــاء 
مشــاركة الجميــع فــي التقــدم. وســتظل تهيئــة فــرص العمــل الجيــد تحديــًا مــن التحديــات الرئيســية 
ــو  ــي النم ــوف يقتض ــام 2015. وس ــد ع ــا بع ــا فيم ــا تقريب ــادات جميعه ــا االقتص ــوف تواجهه ــي س الت
االقتصــادي المســتدام أن تعمــل المجتمعــات علــى تهيئــة الظــروف التــي تتيــح للنــاس الحصــول علــى 
ــز االقتصــاد دون اإلضــرار بالبيئــة. كمــا ينبغــي أيضــا إتاحــة فــرص العمــل  فــرص عمــل جيــد تحفِّ

وخلــق ظــروف عمــل الئقــة أمــام جميــع مــن هــم فــي ســن العمــل مــن الســكان.

الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
    إن االســتثمار فــي البنيــة األساســية –النقــل، والــري، والطاقــة، وتكنولوجيــا المعلومــات واالتصــاالت 
ــن  ــر م ــي كثي ــات ف ــن للمجتمع ــة المســتدامة والتمكي ــق التنمي ــن عناصــر تحقي ــوي م – عنصــر حي
البلــدان. وهنــاك إقــرار منــذ زمــن بعيــد بــأن النمــو فــي اإلنتاجيــة والدخــل وتحســين النتائــج الصحية 

والتعليميــة يقتضيــان االســتثمار فــي البنيــة األساســية.
إن التنميــة الصناعيــة المســتدامة الشــاملة تعتبــر مصــدرًا هامــًا إلدرار الدخــل، وتســاعد فــي الزيــادة 
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الســريعة المســتدامة فــي مســتوى حيــاة النــاس، كمــا تســاعد إيجــاد الحلــول التقنيــة إلقامــة الصناعــات 
الصديقــة للبيئــة.

ــة  ــادة المــوارد وفاعلي ــة، مثــل زي التطــور التقنــي يعتبــر أساســًا لمجهــودات تحقيــق المقاصــد البيئي
الطاقــة، حيــث أنــه بــدون وجــود صناعــة ال يمكــن أن يحــدث نمــو.

الهدف 10: الحد من أوجه عدم املساواة
     خطــى المجتمــع الدولــي خطــوات واســعة صــوب رفــع النــاس مــن هــوة الفقــر. وال تــزال أشــد 
ــرة  ــة الصغي ــدول الجزري ــر الســاحلية، وال ــة غي ــدان النامي ــدان نمــوًا، والبل ــًا – أقــل البل ــدول ضعف ال
الناميــة – تشــق طريقهــا صــوب خفــض حــدة الفقــر. بيــد أن التبايــن ال يــزال متواصــًا، حيــث هنــاك 
تباينــات واســعة فــي إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وغيــر ذلــك مــن األصــول 

اإلنتاجيــة.
   وعــاوة علــى ذلــك، ورغــم احتمــال حــدوث خفــض فــي التبايــن فــي الدخــل بيــن البلــدان، فــإن 
التبايــن داخــل البلــدان آخــذ فــي االرتفــاع. وهنــاك توافــق متزايــد فــي اآلراء علــى أن النمــو االقتصــادي 
ــع، وال يتضمــن األبعــاد  ــًا لخفــض حــدة الفقــر إذا كان ذلــك النمــو غيــر شــامل للجمي ليــس كافي

الثاثــة للتنميــة المســتدامة وهــي األبعــاد االقتصاديــة واالجتماعيــة والبيئيــة.
وســعيًا إلــى خفــض التبايــن، تــم التوصيــة باتبــاع سياســات شــاملة مــن حيــث المبــدأ، علــى أن تولــي 
االهتمــام فــي الوقــت ذاتــه باحتياجــات الفئــات الســكانية المســتضعفة والمهمشــة، وهــو مــا أكــد عليــه 

اتجــاه التمكيــن االجتماعــي. 
 الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة

   إن المــدن هــي مراكــز األفــكار والتجــارة والثقافــة والعلــم واإلنتاجيــة والتنميــة االجتماعيــة ومــا 
ــًا  ــدم اجتماعي ــا، مــن التق ــي أفضــل حاالته ــاس، ف ــت الن ــر. فالمــدن مّكن ــك بكثي ــر مــن  ذل هــو أكث

ــًا. واقتصادي
ــى نحــو يســتمر معــه إيجــاد  ــة المــدن عل ــد أن ثمــة تحديــات  كثيــرة تقــف فــي طريــق صيان    بي
ــتركة  ــات المش ــمل التحدي ــوارد. وتش ــاد األرض والم ــدم  إجه ــع ع ــاء م ــق الرخ ــل وتحقي ــرص عم ف
ــكان  ــص اإلس ــية، ونق ــات األساس ــم الخدم ــوال  لتقدي ــر أم ــدم تواف ــاظ، وع ــدن االكتظ ــة بالم المتعلق

ــة. ــة التحتي ــور البني ــق، وتده الائ
   ومــن الممكــن التغلــب علــى  التحديــات التــي تواجههــا المــدن بطــرق تتيــح لتلــك المــدن مواصلــة 
االنتعــاش والنمــو، مــع تحســين فــي الوقــت  ذاتــه اســتخدام المــوارد ومــع تخفيضهــا للتلــوث والفقــر. 
وينطــوي المســتقبل الــذي نبتغيــه علــى مــدن تتوافــر فيهــا  الفــرص، ويتــاح فيهــا للجميــع الحصــول 
علــى الخدمــات األساســية والطاقــة واإلســكان والنقــل ومــا هــو أكثــر مــن  ذلــك. وذلــك يتوافــق مــع 
مــا أشــارت إليــه النظريــة األيكولوجيــة التــي تهتــم باألثــر المتبــادل بيــن المؤسســات والبيئــات التــي 

توجــد فيهــا. 
 الهدف 12: االستهالك واإلنتاج

    تتعلــق أنمــاط االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة بتشــجيع الكفــاءة فــي المــوارد والطاقــة، واســتدامة 
البنيــة األساســية، وتوفيــر إمكانيــة الحصــول علــى الخدمــات األساســية، وتوفيــر فــرص العمــل الائــق 
وغيــر المضــر بالبيئــة، وتحســين جــودة الحيــاة لصالــح الجميــع. ويســاعد تطبيــق أنمــاط االســتهاك 
ــة  ــة والبيئي ــف االقتصادي ــة الشــاملة، وخفــض التكالي ــى إنجــاز خطــط التنمي ــاج المســتدامة عل واإلنت

واالجتماعيــة مســتقبا، وتوطيــد القــدرة التنافســية االقتصاديــة، وخفــض حــدة الفقــر.
   وتســتهدف أنمــاط االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة” إنتــاج المزيــد بشــكل أفضــل وبتكلفــة أقــل“، 
وزيــادة المكاســب الصافيــة فــي الرفاهيــة الناشــئة عــن األنشــطة االقتصاديــة بخفــض اســتعمال المــوارد 
وتقليــل تدهورهــا ومــا ينشــأ عنهــا مــن تلــوث، وهــي تقتضــي أيضــا اتبــاع المنهجيــة فــي النهــوض 
والتعــاون فيمــا بيــن الجهــات الفاعلــة العاملــة فــي سلســلة اإلمــداد، بــدءا مــن المنتــج وحتى المســتهلك 
ــاة  ــاط االســتهاك والحي ــف بأنم ــة والتثقي ــن خــال التوعي ــتهلكين م ــر. وتشــمل إشــراك المس األخي
ــات  ــات والملصق ــال المواصف ــن خ ــات م ــن معلوم ــي م ــا يكف ــتهلكين بم ــد المس ــتدامة، وتزوي المس
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التعريفيــة، واالنخــراط فــي المشــتريات العامــة المســتدامة وغيرهــا. وهــذا مــا أكــد عليــه االتجــاه 
ــح  ــق المصال ــم لتحقي ــا بينه ــع فيم ــراد المجتم ــع أف ــن جمي ــاركة بي ــن ضــرورة المش ــاركي م التش
المشــتركة لمجتمعهــم المحلــي والرقــي بمســتواه وتحقيــق اإلنتــاج المثالــي واالســتهاك التوفيــري. 

 الهدف 13: العمل املناخي
    يؤثــر التغييــر المناخــي حاليــًا علــى كل دولــة فــي أي قــارة مــن القــارات. ويعطــل التغييــر المناخي 
االقتصــادات الوطنيــة ويؤثــر علــى أنــواع الحيــاة، ويلقــى باألعبــاء الماليــة علــى النــاس، والمجتمعــات 

والــدول غالبــًا وفــي الغالــب األعــم غــدًا.
   ويمثــل التغييــر المناخــي تحديــًا عالميــًا ال يحتــرم الحــدود الدوليــة. كمــا أن االنبعاثــات فــي أي 
ــواًل هــي بحاجــة  ــب حل ــة تتطل ــة مــن المناطــق. فهــي قضي ــاس فــي أي منطق ــى الن ــر عل مــكان تؤث
إلــى ترتيــب علــى المســتوى الدولــي كمــا أنهــا تتطلــب تعاونــًا دوليــًا لمســاعدة الــدول الناميــة علــى 

التحــرك باتجــاه اقتصــادات ذات نســبة كربــون قليلــة.
   ولمعالجــة قضيــة التغييــر المناخــي، فقــد تبنــت الــدول اتفاقيــة باريــس فــي مؤتمــر باريــس لتغييــر 
المنــاخ 21 فــي باريــس بتاريــخ 21ديســمبر2015م. فــي هــذه االتفاقيــة، وافقــت كافــة الــدول علــى العمــل 
مــن أجــل الحــد مــن ارتفــاع درجــة الحــرارة فــي العالــم إلــى مــا دون 2 درجــة مئويــة، كمــا طرحــت 

المخاطــر المميتــة للســعي مــن أجــل اإلبقــاء عليهــا عنــد 1.5درجــة مئويــة.
   أن تطبيــق اتفاقيــة باريــس أمــر هــام لتحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، وتقديــم خارطــة طريــق 

للعمــل المناخــي الــذي ســوف يقلــل مــن االنبعاثــات الحراريــة وخلــق المرونــة المناخيــة.
  الهدف 14: الحياة تحت املياه

ـ هــي التي  ـــ درجــة حرارتهــا والكيميــاء الخاصــة بهــا وتياراتهــا والحيــاة فيهــاـ     إن محيطــات العالــمـ 
تقــف وراء  النظــم العالميــة التــي تجعــل كوكــب األرض صالحًا للســكنى بالنســبة للبشــرية.

   فميــاه أمطارنــا وميــاه شــربنا  وطقســنا ومناخنــا وســواحلنا وقــدر كبيــر مــن غذائنــا، بــل وحتــى 
األكســجين الموجــود فــي الهــواء الــذي نتنفــس،  توفرهــا البحــار وتنظمهــا جميعــًا فــي نهايــة المطــاف. 
وقــد كانــت المحيطــات والبحــار علــى مــر التاريــخ قنــوات  حيويــة للتجــارة والنقــل. وتمثــل إدارة 

هــذا المــورد العالمــي الجوهــري بعنايــة ســمة أساســية مــن ســمات مســتقبل  مســتدام.
الهدف 15: الحياة يف الرب

     تغطــي الغابــات مســاحة 30 بالمائــة مــن ســطح األرض، وعــاوة علــى أنهــا توفــر األمــن الغذائــي 
والمــأوى، فإنهــا عنصــر مهــم مــن عناصــر مكافحــة تغيــر المنــاخ، وحمايــة التنــوع البيئــي وأوطــان 
ســكان الشــعوب األصليــة. وُيفقــد ســنويا 13 مليــون هكتــار مــن الغابــات، فــي الوقــت الــذي أفضــى فيــه 

التدهــور الدائــم فــي األراضــي الجافــة إلــى تصحــر 3.6 بليــون هكتــار.
    إن إزالــة الغابــات والتصحــر –الناشــئين عــن األنشــطة البشــرية وتغيــر المنــاخ – يشــكان تحدييــن 
رئيســيين أمــام التنميــة المســتدامة، ومــا برحــا يؤثــران فــي حيــاة ومصــادر رزق ماييــن النــاس فــي 

ســياق الحــرب ضــد الفقــر. وُتبــذل الجهــود ســعيا إلــى إدارة الغابــات ومكافحــة التصحــر.
 الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية 

يعتبــر هــذا الهــدف مكــرس لتهيئــة المجتمعــات الســلمية والجامعــة للتنميــة المســتدامة، وإتاحــة العدالة 
للجميــع، وبنــاء مؤسســات فاعلــة علــى كافــة المســتويات. ويهتــم بالتقليــل الملمــوس لكافــة أشــكال 
ــول  ــات األخــرى بإيجــاد الحل ــا ومــع المجتمع ــف، ومشــاركة الحكومــات مــن خــال العمــل معه العن

النهائيــة للصراعــات وانعــدام األمــن.
إن تعزيــز حكــم القانــون وترســيخ حقــوق اإلنســان أمريــن هاميــن لهــذا اإلجــراء، وأيضــًا تقليــل تدفــق 
ــة  ــة العالمي ــات الحوكم ــي مؤسس ــة ف ــدول النامي ــاركة ال ــز مش ــرعية وتعزي ــة ش ــلحة بطريق األس

والقضــاء علــى كل أشــكال الفســاد.  
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 الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف
    إن العمــل الجــاد والناجــح يتطلــب عمــل شــراكات بيــن الحكومــات والقطــاع الخــاص والمجتمــع 
المدنــي. وهــذه الشــراكات الشــاملة ُتبنــى علــى قواعــد وقيــم ورؤيــة مشــتركة وأهــداف مشــتركة 
ــة  ــد العالمي ــى الصع ــات عل ــا متطلب ــود، وجميعه ــب هــذه الجه ــي قل ــة األطــراف ف ــاس وبقي تضــع الن

واإلقليميــة والُقطريــة والمحليــة. وهــو مــا أكــد عليــه وتبنــاه االتجــاه التشــاركي.
ــا، فعندمــا  ــي منه ــا ونقــاط ضعــف يعان ــز به ــه نقــاط قــوة يتمي     فــكل قطــاع مــن القطاعــات لدي
تحصــل الشــراكات بينهــا يتــم تعزيــز نقــاط القــوة والتقليــل مــن حــدة نقــاط الضعــف وهــذا مــن 
شــأنه يحقــق التكامــل بيــن تلــك القطاعــات ممــا يســرع فــي عمليــة التنميــة ويحقــق االســتدامة فيهــا. 

  •النظريات املفسرة للدراسة:

أواًل: االتجاه التشاركي
    يعتبــر االتجــاه التشــاركي أساســًا لتحقيــق التنميــة فــي المجتمــع المحلــي وذلــك انطاقــًا مــن 
دور الشــراكة كنظــام تســيير جديــد يعيــد تحديــد دور الدولــة. فهــي )االتجــاه التشــاركي( تتمثــل 
فــي الشــراكة بيــن الجهــود الحكوميــة والمجتمــع المدنــي المحلــي والقطــاع الخــاص فهــي تعبيــر عــن 
ــي؛ يســتهدف اشــراكه فــي  ــة التشــاركية، التــي تعتبــر عرضــًا مؤسســيًا للمواطــن المحل الديمقراطي
عمليــة مناقشــة البدائــل واالســتراتيجيات، وكذلــك اتخــاذ القــرارات بخصوصهــا فــي إطــار تحســين 
ــاه  ــي االتج ــح الزيان ــّرف صال ــد ع ــاي،2017 :274(. وق ــرد« )ب ــها الف ــي يعيش ــية الت ــروف المعيش الظ
ــن  ــي م ــون أساس ــو مك ــي وه ــوح الديمقراط ــع المفت ــط بالمجتم ــوم مرتب ــا » مفه ــاركي بأنه التش
مكونــات التنميــة البشــرية، يســعى مــن أجــل تحقيقهــا برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. فهــي تعنــي 
بشــكل مبســط أن يكــون للمواطنيــن دورًا ورأيــًا فــي صناعــة القــرارات التــي تؤثــر فــي حياتهــم ســواًء 
بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ويقــوم مثــل هــذا النــوع مــن المشــاركة الواســعة علــى حريــة التنظيــم 
والتعبيــر وعلــى قــدرات المشــاركة البنــاءة« )األميــن، 2015: 55(.  ويعتمــد االتجــاه التشــاركي علــى 
وضــع اإلنســان فــي مركــز االهتمــام دون النظــر الــى خصائصــه الجنســية أو العمريــة أو المعرفيــة أو 
الطبقيــة. كمــا اهتــم االتجــاه علــى إشــراك كل األطــراف والجماعــات فــي المجتمــع لتســيير وتنفيــذ 
ــاء  ــباب العاطــل والنس ــن الش ــة، م ــة والمهمش ــات الضعيف ــى الجماع ــي عل ــك فه ــة، لذل ــج التنمي برام
ــب 1436ه(. ويؤكــد  ــم )بوطال ــي تحمــل مســؤولية مجتمعه ــوة واشــراكهم ف ــم الق ــال لمنحه واألطف
عالــم االجتمــاع االقتصــادي األمريكــي )مانكــور ألوســون( فــي كتابــه مناطــق الفعــل الجماعــي: »أن 
ــى االســتفادة مــن  ــذي يعمــل عل ــي ال ــاع سياســة الراكــب الخف ــى اتب ــدوام إل ــى ال ــرد يطمــح عل الف
اســتثمارات اآلخريــن، فالمقاربــة التشــاركية تنطلــق مــن عــدة تســاؤالت عــدة ترتبــط بالشــروط التــي 
يجــب تحقيقهــا لتمكيــن مجموعــة بشــرية مــن الدفــاع عــن مصالــح أعضائهــا مــن جهــة، والعمــل علــى 

تنميــة الشــعور بأهميــة الفعــل الجماعــي مــن جهــة أخــرى« )بوطالــب، 1436: 140(
  وتؤكــد »ريــان فــوت« أن الديمقراطيــة التشــاركية الكاملــة كمــا وصفتهــا »تتطلــب قــدرًا كبيــرًا 
جــدًا مــن العمــل التطوعــي مــن كل مواطــن عــادي )تفعيــل دور جمعيــات المجتمــع المدنــي(، وليــس 
ــال، واألكثــر مــن هــذا حســب »ريــان« أن المواطنيــن  بإمكانهــا أن تفســح مجــااًل لقــرار ســريع وفعَّ
ــة(،  ــًا عــن الحكوم ــس بدي ــي كل المجــاالت )المواطــن لي ــاءة ف ــًا ذا كف ــون تقويم ــن ال يملك العاديي
ــاع القــرار استشــارة النــاس المعنييــن  ولكــن حتــى يكــون القــرار مائمــًا ورشــيدًا، ينبغــي علــى صنَّ
بهــذه السياســة« )بكــر والشيشــكلي،2004: 195(. مــن ثــمَّ فالديمقراطيــة التشــاركية مــا هــي إال نظــام 
إليجــاد الفــرص لجميــع المواطنيــن علــى قــدم المســاواة، لتقديــم إســهامات قيمــة فــي رســم السياســات 
العامــة وصنــع القــرار، وذلــك من منطلــق زيــادة الشــفافية، والمســاءلة، والفهــم، واالحتــواء االجتماعي، 
ويتوقــف نجــاح هــذه العمليــة علــى مــدى مشــاركة الحــركات الجمعيــة والمجتمــع المدنــي في الشــأن 

العــام وكذلــك إســهام الفئــات االجتماعيــة المختلفــة.



39

وتعتبــر المشــاركة المجتمعيــة: »هــي إحــدى أهــم األدوات المســتخدمة فــي تطبيــق التنميــة 
البشــرية المســتدامة، وتأتــي أهميــة دورهــا مــن أنهــا تفســح المجــال لجميــع أفــراد المجتمــع 
ليســهموا فــي صنــع التنميــة وجنــي ثمارهــا، وتعــد المشــاركة الشــعبية وســيلة وغايــة فــي 
الوقــت ذاتــه؛ فالنــاس هــم وســيلة الوصــل للتنميــة البشــرية المســتدامة، وهــم أيضــًا الهــدف 
منهــا، فالمشــاركة الشــعبية تقــوم علــى تفعيــل جميــع أطــراف المجتمــع، ممــا يســتلزم وجــود 
إســتراتيجية شــاملة، وذلــك لرســم خطــة العمــل القــادرة علــى تنظيــم الجماهيــر وقيادتهــا 

لتحقيــق التنميــة المســتهدفة« )خميــس، 2003: 24(.

ثانيًا: اتجاه التمكني االجتماعي
ــا  ــث إنهم ــط بالمشــاركة، حي ــن يرتب ــى أن »التمكي ــم )2014: 181( إل ــد الكري     يؤكــد العب
يمثــان وجهيــن لعملــة واحــدة فــي إطــار التنميــة؛ فالمشــاركة ال تســتهدف تنميــة المجتمــع 
فقــط، بــل تســتهدف كذلــك الــذات وإظهــار قدرتهــا وإمكانيتهــا ووجودهــا الفاعــل المؤثــر 
فــي الحيــاة علــى أصعدتهــا المختلفــة، ويعــرف التمكيــن فــي قامــوس الخدمــة االجتماعيــة: 
ــادة  ــى زي ــات عل ــات والمجتمع ــات والتنظيم ــر والجماع ــراد واألس ــاعدة األف ــة مس ــه عملي بأن
قدراتهــم الشــخصية، والجماعيــة، واالقتصاديــة واالجتماعيــة، واســتثمارها فــي تحســين ظروفهم 
وأوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، كمــا يســتهدف التمكيــن تنميــة مواطــن القــوة والمزايــا 
اإليجابيــة لديهــم«. ويشــير ماريــل إلــى أن التمكيــن بمنزلــة عمليــة وعــي وتأســيس قــدرات 
تقــود إلــى إمكانــات أكثــر، وقــوة فــي التحكــم وصنــع القــرار، وممارســة الفعــل مــن أجــل 

.)14 .1995 :Marilee( ــر إحــداث تغيي
     إن تحقيــق التنميــة المســتدامة يحتــاج إلــى تبنــي آليــات وأســاليب واقعيــة مــن أهمهــا: 
ــات والشــرائح وخاصــًة المهمشــة  التمكيــن بالمعنــى الشــامل؛ والــذي ينظــر إلــى جميــع الفئ
 )218 :1996 .Turner( »والضعيفــة فــي نطاقــات مختلفــة. وارتباطــًا بذلــك يشــير »تيرنــر
ــة،  ــن ناحي ــة م ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــن العدال ــط بي ــى الرب ــوم عل ــن يق ــى أن التمكي »إل
ــن  ــوم التمكي ــدم مفه ــرى. ويق ــة أخ ــن ناحي ــرد م ــه الف ــي من ــذي يعان ــم ال ــاة واألل والمعان
منهجــًا شــامًا متكامــًا يهــدف إلــى الوفــاء بحاجــات المجموعــات البشــرية التــي تعانــي مــن 
القمــع. ويتبنــى مفهــوم التمكيــن المدخــل األيكولوجــي الــذي يتيــح لنــا أن نــدرك االعتمــاد 
المتبــادل بيــن جميــع النظــم الحيــة وغيــر الحيــة، والطبيعــة العمليــة للعاقــات القائمــة بيــن 

ــا. مكوناته
ــد  ــي ض ــل الجماع ــي العم ــا ه ــاد عليه ــن االعتم ــي يمك ــات الت ــر الطاق ــل مظاه      إن أفض
ــات  ــاء الجماع ــاء أعض ــي إعط ــن االجتماع ــاول التمكي ــا يتن ــًا م ــة. وغالب ــات الخاطئ الممارس
ــرار،  ــع الق ــات صن ــال عملي ــن خ ــي م ــز االجتماع ــات التميي ــاوز عملي ــة تج ــة فرص الضعيف
الــذي يعتمــد علــى الرعايــة االجتماعيــة عــن طريــق توفيــر المســاعدة وإرجــاع الثقــة بالنفــس 
واإلرادة الذاتيــة، وهكــذا فــإن »التمكيــن هــو إعطــاء الفــرص للمحروميــن والمهمشــين، وذلــك 
عــن طريــق المنظمــات التــي تســعى إلــى مواجهــة عمليــات الحرمــان والتهميــش والحيلولــة 
ــات التمكيــن المــادي والمعنــوي  دونهــا، وقــد توســع اســتعمال المصطلــح للداللــة علــى عملي
فــي عمليــة التنميــة اإلنســانية الشــاملة: )اقتصاديــا وصحيــا واجتماعيــا وقانونيــا، وسياســيًا( 

ــب، 1436ه: 153ـ(.  ــة« )بوطال ــة والفاعل ــة الكامل ــق المواطن ــى تحقي وصــواًل إل
»وعلــى الرغــم مــن تعــدد الرؤى حــول قضيــة التمكيــن واختافهــا باختاف الســياق والشــرائح 
ــان  ــاواة وضم ــدم المس ــى كل أشــكال ع ــًا حــول القضــاء عل ــا دارت جميع ــة، إال أنه االجتماعي

الفــرص المتكافئــة لألفــراد، وذلــك مــن خــال ثاثــة محــاور أساســية هــي:
ــريعية أم  ــة أم تش ــت قانوني ــواء كان ــن؛ س ــة التمكي ــوق عملي ــي تع ــات الت ــة كل العقب 1-إزال
اجتماعيــة تتعلــق بالعــادات والتقاليــد واألعــراف المتبعــة أم غيرهــا مــن الســلوكيات النمطيــة 
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التــي تضــع الفئــات المهمشــة )النســاء، األقليــات اإلثنيــة والدينيــة، الفقــراء... إلــخ( أو األقــل حظــًا فــي 
مراتــب أدنــى.

ــى مظاهــر اإلقصــاء  ــاكل ومؤسســات تقضــي عل ــي سياســات وإجــراءات وتشــريعات، وإقامــة هي 2-تبن
ــن. ــة التمكي ــى عملي ــش، وتتول والتهمي

3-تزويــد الفئــات المهمشــة بالمعــارف والمعلومــات، والمهــارات والمــوارد، والقــدرات علــى النحــو الــذي 
يكفــل لهــا مشــاركة فعالــة وفــرص متكافئــة اقتصاديــًا واجتماعيــًا وسياســيًا« )مســعود،2006: 5(.

ــي  ــي ف ــك الدول ــن والبن ــة والمانحي ــات الدولي ــل المؤسس ــن قب ــن م ــوم التمكي ــد ُاســتخدم مفه »وق
لغتهــم وخطاباتهــم، وبغــض النظــر عــن اختــاف الــرؤى حــول تعريفــه وتأصيلــه نظريــًا، فــإن التمكيــن 
عامــة يهــدف إلــى إحــداث تغييــر فــي هيــاكل القــوة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية التــي يعيــش 
فيهــا األفــراد بمــا يتضمنــه ذلــك مــن ضــرورة توافــر ثقــة الفــرد بنفســه وبقدراتــه وإمكاناتــه ومــن 

ثــمَّ اســتعداده النفســي لاختيــار بيــن البدائــل المختلفــة« )زكريــاء، 2011 :43(.
وهكــذا يتبيــن مــن خــال مــا ســبق، كيــف تركــز مقاربــة التمكيــن علــى دعــم األفــراد وتقويتهــم 
ــة  ــة االجتماعي ــت التنمي ــإذا كان ــا ف ــم، وهن ــع بيئاته ــل م ــل أفض ــم تفاع ــح له ــا يتي ــم بم وتعزيزه
المســتدامة تقــوم علــى المشــاركة أو التشــاركية مــع األفــراد والجماعــات؛ خاصــة إذا كان المســتهدف 
هــو تغييــر بيئاتهــم ومجتمعاتهــم المحليــة وتنميتهــا، فــإن ذلــك لــن يتأتــى إال بتمكيــن هــؤالء مــن 
ــدة  ــود بالفائ ــات تع ــج وسياس ــى برام ــا إل ــارات وتحويله ــاد الخي ــى إيج ــم عل ــين قدراته ــال تحس خ
علــى الجميــع وتحقيــق نتائــج جيــدة، وبصــورة خاصــة بالنســبة إلــى الفئــات المهمشــة أو المحرومــة، 
بمــا يتطلــب مواجهــة كل أشــكال التمييــز والقضــاء عليهــا، وكذلــك محاربــة اإلقصــاء واالســتبعاد 
االجتماعــي بحــل المشــكات المختلفــة، وإعطــاء الحقــوق والمســاواة فــي المعاملــة، ورفــع الضغــوط عن 
كاهلهــم بمــا يــؤدي إلــى تنميــة روح االنتمــاء والمســؤولية االجتماعيــة لديهــم ومــن ثــمَّ تحفيزهــم 

واســتثمار قدراتهــم للمشــاركة فــي التنميــة المرجــوة.

ثالثًا: النظرية األيكولوجية:
ــادل بيــن المؤسســات والبيئــات التــي توجــد فيهــا، وتلــك     تقــوم هــذه النظريــة علــى األثــر المتب
المؤسســة التــي تعكــس البنــاء القيمــي لبيئتهــا االجتماعيــة، وتســتمد مــن البيئــة شــرعيتها ومبــررات 
ــرى  ــات األخ ــة بالمؤسس ــر المؤسس ــب تأث ــى جان ــذا إل ــا، ه ــن تحقيقه ــي يمك ــداف الت ــا واأله وجوده
الموجــودة بالبيئــة، والتــي يتــم التفاعــل معهــا فــي عــدة صور مــن التعــاون والصــراع والتأثــر والتأثير. 
ومعنــى ذلــك أنــه ال يمكــن إغفــال التأثيــر المتبــادل بيــن المنظمــة والتغيــرات البيئيــة والتكنولوجيــة 
والتحــوالت فــي نمــط الحيــاة، والعاقــات االجتماعيــة، وأنمــاط المشــاركة، ومــن ثــم تغيــر الدوافــع 
واالتجاهــات والقيــم، ممــا يتطلــب اعتمــاد الممارســة المهنيــة علــى نظــرة أكثــر شــمولية فــي التعامــل 

  .)1997:742.Elaine( مــع القضايــا والمشــكات المعاصــرة
ــة  ــع البيئ ــراد م ــف األف ــدى تكي ــن م ــث يكشــف ع ــة، حي ــرًا بالبيئ ــاع كثي ــم االجتم ــم عل ــد اهت   وق
الفيزيقيــة، وأثــر ذلــك فــي تحديــد نــوع العاقــات االجتماعيــة الســائدة فــي هــذا المجتمــع، وكــذا 
ــن  ــل الذي ــرواد األوائ ــن ال ــدون« م ــن خل ــد »اب ــذا اإلطــار، يع ــي ه ــي.  وف ــم االجتماع صــور التنظي
ــابهها،  ــات وتش ــن المجتمع ــر تباي ــة س ــفاره الطويل ــن خــال أس ــث أدرك م ــا، حي ــوا باأليكولوجي اهتم
وأرجعهــا إلــى أثــر البيئــة والعوامــل الجغرافيــة، ومــن ثــم معرفــة أوجــه االختــاف بيــن المجتمعــات 
فــي العــادات والتقاليــد والنظــم االجتماعيــة الســائدة )جلبــي وآخــرون، 1998(. وكذلــك فقــد اهتــم 
ــًا  ــد عام ــكان وخصائصــه يع ــى أن الم ــة إل ــة، باإلضاف ــة الجغرافي ــى الحتمي ــد عل ــكيو بالتأكي مونتس
أساســيًا فــي التنــوع الثقافــي واالجتماعــي، وأهميــة العوامــل الجغرافيــة فــي تشــكيل النظــم االجتماعيــة؛ 
ــد  ــيد، 1989(.  وق ــي )الس ــي واالجتماع ــا الثقاف ــرية بفرعيه ــا البش ــر األيكولوجي ــى تطوي ــا أدى إل مم
أوضــح هربــرت سبنســر مــن خــال المماثلــة العضويــة فكــرة النســق التــي تشــير إلــى أن أي كائــن 
ــادل، وبذلــك يشــكل  يمكــن تصــوره بوصفــه كل مركــب متســاند األجــزاء علــى نحــو وظيفــي متب
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النســق بهــذا المعنــى فكــرة محوريــة ذات أهميــة وتاريــخ طويــل فــي التحليــل األيكولوجــي، أمــا 
ماكــس فيبــر فقــد أكــد أن البيئــة قضيــة مشــتركة بيــن كل مــن علمــاء االجتمــاع والعلــوم 
األخــرى، ولقــد كانــت آراء فيبــر حــول التغييــر والثقافــة واالقتصــاد والديــن والســلطة تســهم 
ــة التــي يوجــد فيهــا )ســالم،  ــم االجتماعــي والبيئ ــة بيــن التنظي فــي توضيــح العاقــة المتبادل

 .)2016
     ويرجــع الفضــل فــي التطــور الــذي لحــق بالدراســات األيكولوجيــة فــي ميــدان علــم االجتماع 
إلــى روبــرت »بــارك« و«آرنســت بيرجــس« المؤسســين األوائــل للمدرســة األيكولوجيــة فــي 
ــم االجتمــاع األمريكــي »تشــارلز  ــات عال ــة فــي كتاب ــت البداي ــث كان ــة »شــيكاغو« حي جامع
ــي اهتمــت  ــًرا مــن الدراســات الت ــد 1925 كثي ــرة مــا بع ــد ذلــك فت ــن«، وقــد شــهدت بع جالب
بتطويــر الكثيــر مــن المفاهيــم األيكولوجيــة والمدخــل األيكولوجــي فــي علــم االجتمــاع. وقــد 
صــارت قضيــة البيئــة بانعقــاد مؤتمــر ســتوكهولم 1972، قضيــة أساســية علــى جميــع المســتويات 
ــرد  ــن مج ــة م ــة البيئ ــاع بدراس ــاء االجتم ــام علم ــدى اهتم ــم تع ــن ث ــة، وم ــة والعالمي المحلي
ــاة األفــراد والمجتمعــات إلــى دراســة أبعــاد أخــرى  التعــرف إلــى مــدى تأثيــر البيئــة فــي حي
جديــدة لــم يهتــم بهــا أحــد مــن قبــل، مثــل: عاقــة الثقافــة بالبيئــة، والوعــي البيئــي، وتأثيــر 
أنمــاط االســتهاك علــى البيئــة... إلــخ )ســالم، 2016(. ولقــد أخــذ نشــاط األمــم المتحــدة فــي 
مجــال حمايــة البيئــة نقطــة تحــول جديــدة، حيــث نشــرت اللجنــة العالميــة للبيئــة والتنميــة 
ســنة 1987 تقريرهــا المعنــون بـــ »مســتقبلنا المشــترك« وألمــح هــذا التقريــر علــى ضــرورة 
تغييــر النمــط المســتخدم لتحقيــق التنميــة، واســتبداله بنمــط جديــد هــو التنميــة المســتدامة 
)نافعــة، 1995(. وتجــدر اإلشــارة إلــى أن التنظيمــات غيــر الحكوميــة لهــا دورهــا فــي حركــة 
حمايــة البيئــة منــذ بداياتهــا األولــى، فقــد قامــت المنظمــات غيــر الحكوميــة بــدور رائــد فــي 
تشــكيل وعــي عــام وممارســة ضغــوط سياســية حملــت الحكومــة علــى التحــرك، كمــا قامــت 
بــدور مهــم فــي مؤتمــر األمــم المتحــدة حــول بيئــة اإلنســان فــي ســتوكهولم )ســالم، 2016(. 
ومــن ثــمَّ فــإن االهتمــام بدراســة أيكولوجيــة المؤسســات والمنظمــات هــي محاولــة موضوعيــة 
لفهمهــا والتعــرف إلــى التفاعــل المســتمر بينهمــا وبيــن البيئــة التــي تعيــش فيهــا بمــا تضمنــه 
مــن مؤسســات ومنظمــات ومــوارد وإمكانــات، ورغــم أن المنظمــة لهــا كيانهــا كبنــاء رســمي أو 
كنظــام اجتماعــي إال أنهــا تعتمــد علــى البيئــة التــي تعيــش فيهــا فــي تدبيــر وجودها وشــرعيتها 

وفاعليتهــا وأداء أدوارهــا )العمــري، 2000(.
    وتقوم هذه النظرية على مجموعة من األسس منها:

1-أن المنظمة ال يمكن أن تنمو دون التعامل مع البيئة المحيطة بها.
ــع  ــراد المجتم ــدات وأف ــن وح ــادل بي ــاد المتب ــو االعتم ــي ه ــم االجتماع ــر التنظي 2-أن جوه

ــة. ــة المحيط ــن البيئ ــم وبي ــا بينه ــل فيم والتفاع
3-أن هنــاك صعوبــات تواجــه المنظمــة وأن حــل هــذه الصعوبــات تكمــن فــي االتصــال الوثيــق 

بالبيئــة.
4-أن البيئــة المحيطــة بالمنظمــة تحتــوي علــى درجــة معينــة مــن التعقيــد ناتــج عــن ظهــور 
حاجــات ومؤثــرات جديــدة باســتمرار، والمنظمــة الفاعلــة هــي التــي تتأثــر وتؤثــر فــي هــذه 

المتغيــرات بطريقــة مناســبة )عبــد اللطيــف، 2003(.
وبالتالــي، فــإن المقاربــة األيكولوجيــة، تقــوم علــى الربــط بيــن العوامــل البيئيــة المختلفــة 
والتحــوالت المجتمعيــة مــن جانــب وكذلــك النســق االجتماعــي ســواء كان فــردًا أو جماعــة 
أو منظمــة أو مؤسســة مــن جانــب آخــر، فممــا ال شــك فيــه أنــه يجــب النظــر إلــى النســق 
ــة  ــكان واألحــوال االجتماعي ــان والم ــرات الزم ــى متغي ــًا عل ــقًا مفتوح ــه نس ــي بوصف االجتماع
والثقافيــة والسياســية واالقتصاديــة، وبخاصــة أن المنظمــات غيــر الربحيــة تواجــه العديــد مــن 
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الصعوبــات والمعوقــات الخارجيــة والداخليــة فــي إطــار تحقيــق هدفهــا األساســي للتنميــة 
ــة  ــة والفكري ــات النظري ــود والممارس ــذل الجه ــى ب ــع إل ــذي يدف ــر ال ــتدامة، األم المس
والتطبيقيــة لمواجهــة هــذه التحديــات التــي تتنامــى، فــي الوقــت الــذي تتصاعــد فيــه وبنفس 

الدرجــة أهميــة التنميــة المســتدامة فــي الوقــت الراهــن.
•الدراسات السابقة: 

أواًل: الدراسات التي تناولت التنمية املستدامة وعالقتها بمؤسسات املجتمع املدني
•دراســة أوبابــا Obalappa )1994( بعنــوان »تمويــل الحكومــة األمريكيــة لمنظمــات العمــل 

التطوعــي فــي مصــر بعــض الــدالالت إلســتراتيجيات التنميــة المســتدامة«
تهــدف الدراســة إلــى معرفــة مــا إذا كانــت منظمــات العمــل التطوعــي فــي مصــر: تســتطيع 
ــذه  ــه ه ــل علي ــا تحص ــال م ــن خ ــا م ــتدامة وتطوره ــة المس ــتراتيجيات التنمي ــجيع إس تش
المنظمــات مــن تمويــل حكومــي، وأثــر التمويــل الحكومــي األمريكــي علــى برنامــج عمــل هــذه 
ــت  ــد أجري ــي، وق ــي التحليل ــج الوصف ــى المنه ــدت الدراســة عل ــة. واعتم ــات التطوعي المنظم
الدراســة علــى خمــس منظمــات تطوعيــة، واعتمــدت علــى إجــراء عــدة مقابــات شــخصية مــع 

األعضــاء األساســيين بهــذه المنظمــات.
ــن  ــد م ــتطيع تشــجيع المزي ــي تس ــل التطوع ــات العم ــى أن منظم ــة إل ــت الدراس ــد توصل وق
ــي  ــل الحكوم ــق التموي ــك بصــورة أفضــل عــن طري ــة المســتدامة، وذل إســتراتيجيات التنمي
األمريكــي، ومــن ثــم فــإن التمويــل الحكومــي ال يــؤدي إلــى فقــدان منظمــات العمــل التطوعــي 
الســتقالية برامــج عملهــا، وان هــذه المنظمــات تســتطيع تحقيــق األهــداف النفعيــة لتصميــم 

وتنفيــذ مشــروعات التنميــة.
•دراســة أبــو زيتــون )2007( بعنــوان »دور مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي التنمية المســتدامة 

فــي المجتمعــات األردني«.
وكان هــدف الدراســة هــو التعــرف علــى ظــروف نشــأة التنظيمــات غيــر الحكوميــة، باإلضافــة 
إلــى الــدور الــذي تقــوم بــه مؤسســات المجتمــع المدنــي بــاألردن مــن أجــل تحقيــق التنميــة 
ــج دراســة  ــى منه ــة إل ــى المســح االجتماعــي باإلضاف ــد اعتمــدت الدراســة عل المســتدامة، وق
الحالــة، كمــا اســتخدمت صحيفــة االســتبيان ودليــل دراســة الحالــة مــن أجــل جمــع البيانــات 

الميدانيــة. وقــد توصلــت الدراســة إلــى عــدة نتائــج أهمهــا:
ــم  ــة التعلي ــي تنمي ــة ف ــر الحكومي ــات غي ــة دور المنظم ــرى أهمي ــن ي ــاع نســبة م 1-ارتف

ــة. ــراد العين ــى 71.3% مــن أف لتصــل إل
2-زيــادة نســبة مــن يــرى أن المنظمــات غيــر الحكوميــة تقــدم أنشــطة اقتصاديــة لتصــل 

إلــى %77.5.
3-ارتفــاع نســبة مــن يــرى أن المنظمــات غيــر الحكوميــة ال تقــدم أنشــطة سياســية لتصــل 

إلــى 61.7% مــن أفــراد العينــة.
ــتدامة،  ــة المس ــي والتنمي ــع المدن ــاركة المجتم ــوان »مش ــة روس Russ )2010( بعن •دراس
نحــو نمــوذج اجتماعــي مبنــي علــى المســاواة بيــن الجنســين للتمكيــن المنظماتــي فــي الهند«.
وكان هــدف الدراســة، تحليــل الفجــوات والفــراغ البحثــي حــول منظمــات المجتمــع المدنــي 
فــي إطــار تمكيــن المــرأة، وبرامــج محاربــة الفقــر فــي ريــف الهنــد بموجــب تمكيــن المــرأة، 
فــإن ذلــك يمكــن أن يكــون عنصــرًا مهمــًا فــي ديمومــة منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد 
ــن  ــع العاملي ــخصية م ــات الش ــك المقاب ــي، وكذل ــج الوصف ــى المنه ــة عل ــدت الدراس اعتم
بمنظمــات غيــر حكوميــة وجهــات محليــة تابعــة للمشــروع وكذلــك مســح اجتماعــي لعــدد 

ــة. )300( منظمــة ومؤسســة مدني
ــه عاقــة بالجــدوى  ــن ل ــه حجــم جغرافــي معي ــاء نمــوذج ل ــج، أن بن وكان مــن أهــم النتائ
المنظماتيــة، باإلضافــة إلــى أن المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تعمــل خــال فضــاءات مكانيــة 
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ــن  ــك فتمكي ــرات، كذل ــدون مق ــت ب ــو كان ــا ل ــن أنه ــرة م ــن 81 م ــر م ــة أكث ــل بفاعلي تعم
المــرأة للعمــل بالمنظمــات غيــر الحكوميــة الريفيــة لــه األثــر الكبيــر في المشــاركة المســتدامة 

لمنظمــات المجتمــع المدنــي.

ثانيًا: دراسات تناولت موضوع الحركة الكشفية
•دراسة العجمي )2016( بعنوان: الدور البيئي للحركة الكشفية 

هدفــت هــذه الدراســة إلــى التعــرف علــى ماهية الحركــة وطبيعــة، وكذلــك األنشــطة والبرامج 
التــي تقــوم بهــا تجــاه البيئــة وكيفيــة المحافظــة عليهــا، حيــث قــام الباحــث بدراســة ميدانيــة 
علــى عينــة مــن القــادة الكشــفيين مــن مختلــف المفوضيــات الكشــفية بليبيــا، مســتخدمًا اســتمارة 
اســتبيان جمعــت معلومــات وبيانــات منهــم حســب تســاؤالت الدراســة. وقــد توصلــت الدراســة الــى 

عــدة نتائــج مــن أهمــا: 
1-تســهم الحركــة الكشــفية فــي خدمــة البيئــة وتنميــة المجتمــع عبــر المشــاركة فــي العديــد 
ــام  ــال باألي ــة، واالحتف ــجير والنظاف ــات التش ــة كحم ــال التنموي ــروعات واالعم ــن المش م

ــة. والمناســبات والبيئ
2-تأثيــر األنشــطة البيئيــة التــي تنفذهــا الحركــة الكشــفية علــى تنميــة الوعــي البيئــي لــدى 
الكشــفيين، حيــث وصلــت نســبة االســتفادة مــن تلــك األنشــطة إلــى 70%، لذلــك فــإن توعيتهــم 

بأهميــة البيئــة يعــد عامــًا مهمــًا مــن عوامــل حمايــة البيئــة. 
ــة البراعــم وتطبيقاتهــا التربويــة  •دراســة إينــاس )2015( بعنــوان: الحركــة الكشفية في مرحل

بريــاض األطفــال.
    هدفــت هــذه الدراســة الــى وضــع تصــور مقتــرح للحركــة الكشــفية فــي مرحلــة البراعــم، 
ــة أســئلة  ــت ثاث ــي تضمن ــة الشــخصية المفتوحــة والت ــى أداة المقابل ــد الباحــث عل ــد اعتم وق
وتــم اجــراء المقابلــة مــع ثمانيــة مــن القــادة الكشــفيين وقــد بينــت نتائــج المقابلــة أن الوعــي 
ــى االن  ــد حت ــه ال يوج ــا أن ــل كم ــف وقلي ــم ضعي ــة البراع ــدى مرحل ــفية ل ــة الكش بالحرك
أهــداف كشــفية ومنهــج ووعــد وقانــون وشــعار لمرحلــة البراعــم أســوة بالمراحــل األخــرى، 
وأخيــرًا فــإن كل مــا يقــدم للكشــافة فــي مرحلــة البراعــم مــا هــو إلــى اجتهــاد شــخصي مــن 
القــادة الكشــفيين. كمــا اســتخدم الباحــث أداة اســتطاع آراء الخبــراء حــول التطبيقــات التربويــة 
ــي،  ــال العلم ــي، المج ــال الدين ــي: المج ــاالت وه ــة مج ــى خمس ــتملت عل ــي اش ــة والت المقترح

المجــال االجتماعــي، المجــال البدنــي، المجــال الكشــفي. 

•دراســة شــعيبات )2015( بعنــوان: واقــع الحركــة الكشــفية االرشــادية فــي المــدارس الحكوميــة 
فــي محافظــة رام اهلل والبيــرة.

ــدارس  ــي م ــادية ف ــفية اإلرش ــع الحركــةّ الكش ــى واق ــرف عل ــى التع ــة إل ــذه الدراس ــت ه هدف
ــى  ــفيين، وإل ــادة الكش ــن والق ــر المديري ــة نظ ــن وجه ــة م ــرة الحكومي ــة رام هلل والبي محافظ
التعــرف علــى االختــاف فــي وجهــات النظــر تبعــا لمتغيــرات الدراســة، والتوصــل لمقترحــات 
مــن شــأنها العمــل علــى تطويــر الحركــة الكشــفية االرشــادية. وقــد تكــون مجتمــع الدراســة 
مــن جميــع مديــري المــدارس الحكوميــة فــي المحافظــة والقــادة الكشــفيين فيهــا وعددهــم )360( 
ــان   ــة 214 بمــا نســبته 59.4% مــن مجتمــع الدراســة    واســتخدم الباحث ــغ عــدد أفــراد العين وبل
أداة االســتبانة لجمــع البيانــات ، وكانــت أهــم نتائــج الدراســة مــا يلــي: أن تقديــر أفــراد العينــة 
لواقــع الحركــة الكشــفية  اإلرشــادية التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم فــي محافظــة رام هلل 
والبيــرة جــاءت بدرجــة عاليــة، حيــث بلــغ المتوســط الحســابي لــألداة ككل3.69 كمــا أظهــرت 
النتائــج عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بيــن تقديــرات أفــراد العينــة لواقــع الحركــة 
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الكشــفية اإلرشــادية لتلــك المــدارس تعــزى لمتغيــرات الدراســة )المســمى الوظيفــي، الجنــس، 
مســتوى المدرســة، المؤهــل العلمــي، عــدد ســنوات الخبــرة(. كذلــك كشــفت نتائــج الدراســة 
عــن مجموعــة مــن التوصيــات التــي يمكــن أن تحســن مــن واقــع الحركــة الكشــفية اإلرشــادية 
فــي المــدارس الحكوميــة مــن أهمهــا: ضــرورة إســناد قيــادة الفــرق الكشــفية اإلرشــادية للقادة 

والقائــدات المؤهليــن كشــفيًا وإرشــاديًا ولديهــم ربــًة بالعمــل الكشــفي.
اإلجراءات املنهجية  

•منهج الدراسة
     مــن المتعــارف عليــه أن تحديــد منهــج الدراســة يتــم فــي ضــوء طبيعــة موضــوع الدراســة، 
وفــي ضــوء المجــال الــذي تهتــم بــه، وكــذا نوعيــة وطبيعــة المعلومــات التــي تســعى الدراســة 

إلــى الوصــول إليهــا، أي: يتحــدد فــي ضــوء المشــكلة البحثيــة موضوع الدراســة.
ــج  ــي المنه ــة ف ــج الدراس ــا، يتحــدد منه ــة وأهدافه ــة الحالي ــكلة الدراس ــي ضــوء مش      وف
ــن  ــون م ــل المضم ــد تحلي ــث يع ــون حي ــوى أو المضم ــل المحت ــى تحلي ــم عل ــي القائ الوصف
األدوات المناســبة لهــذا النــوع مــن الدراســات، والــذي يهــدف الــى الوصــول الــى وصــف كمــي 

يســاعد فــي معرفــة الواقــع بشــكل علمــي ودقيــق.  
 وتمثــل البحــوث الوصفيــة خطــوة البــدء نحــو التعــرف إلــى واقــع ظاهــرة معينــة بهــدف 
ــة  ــال الدراس ــن خ ــث م ــدف الباح ــا، ويه ــرة وتحليله ــذه الظاه ــف ه ــى توصي ــل إل التوص
ــق  ــي تحقي ــعودية ف ــة الس ــة العربي ــفية بالمملك ــة الكش ــف دور الحرك ــى توصي ــة إل الحالي

ــا. ــتدامة وغاياته ــة المس ــداف التنمي أه

•حدود البحث
•الحــدود الموضوعيــة: وهــي دور الحركــة الكشــفية فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي 

تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة وغاياتهــا.
•الحــدود المكانيــة: فــي المناطــق اإلداريــة الثاثــة عشــر بالمملكــة العربيــة الســعودية ومــن 
خــال جميــع القطاعــات التــي تعمــل تحــت مضلــة جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية )وزارة 
التعليــم بمــدارس التعليــم العــام والتعليــم العالــي، المؤسســة العامــة للتعليــم الفنــي والتدريب، 

الهيئــة العامــة للرياضــة(. 
•الحــدود الزمانيــة: وقــت اجــراء هــذه الدراســة فــي العــام 1440هـــ الموافــق 2019م وتمــت على 

التقاريــر الســنوية لجمعية الكشــافة العربية الســعودية لألعــوام 1437هـــ، 1438ه، 1439ه.

•نتائج الدراسة 
مــن خــال االطــاع علــى التقاريــر الســنوية لألعــوام الثاثــة الماشــية )1437ه، 1438ه،1439ه( 
ــن  ــعودية وم ــة الس ــافة العربي ــة الكش ــل جمعي ــن قب ــا م ــم تنفيذه ــج ت ــم رصــد 224 برنام ت
خــال المشــاركة مــع القطاعــات التابعــة لهــا والمتمثلــة فــي: وزارة التعليــم، المؤسســة العامة 
ــن خــال  ــم أيضــًا م ــا ت ــاض. كم ــة للري ــة العام ــي، الهيئ ــب المهن ــي والتدري ــم الفن للتعلي
االطــاع علــى أهــداف التنميــة المســتدامة الـــ 17 أن البرامــج الكشــفية وحســب طبيعــة ومجال 
عملهــا فقــد تركــزت فــي إثنــى عشــر هدفــًا حققتهــا تلــك البرامــج وقــد بلغــت فــي العــام 
ــرًا 97 برنامــج فــي العــام  1437ه 53 برنامجــًا، كمــا بلغــت 76 برنامــج فــي العــام 1438ه وأخي

1439ه. وهــي موزعــة حســب الجــدول التالــي: 
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جدول يوضح إحصائية الربامج الكشفية التي نفذتها جمعية الكشافة العربية السعودية
إحصائية أعداد برامج جمعية الكشافة العربية السعوديةأهداف التنمية المستدامة

المجموعالعام 1439هالعام 1438هالعام 1437ه
1113الهدف 1: القضاء على الفقر

 1.03%1.31% 1.88% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة
0.44%0.44%0.44% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات

17الهدف 2: القضاء التام على الجوع
 1.03% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

0.44% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
412الهدف 3: الصحة الجيدة والرفاهية

2.06%1.31% 7.5% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة
0.88%0.44%1.77% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات

17221150الهدف 4: التعليم الجيد 
11.34%28.95%32% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

4.87%9.73%7.5% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
1113الهدف 5: املساواة بني الجنسني

 1.03%1.31% 1.88% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة
0.44%0.44%0.44% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات

213الهدف 6: املياه النظيفة والنظافة الصحية 
 1.03%3.8% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

0.44%0.88% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
الهدف 7: طاقة نظيفة وبأسعار معقولة

الهدف 8: العمل الالئق ونمو االقتصاد

25916الهدف 9: الصناعة واالبتكار والهياكل األساسية
9.28%6.58%3.8% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

3.98%2.21%0.88% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
الهدف 10: الحد من أوجه عدم املساواة

4221642الهدف 11: مدن ومجتمعات محلية مستدامة
16.49%28.95%7.5% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

7.08%9.73%1.77% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
الهدف 12: االستهالك واإلنتاج

1135الهدف 13: العمل املناخي
3.09%1.31% 1.88% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

1.33%0.44%0.44% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
الهدف 14: الحياة تحت املياه
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56920الهدف 15: الحياة يف الرب
9.28%7.89%9.43% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

3.98%2.65%2.21% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
53210الهدف 16: السالم والعدل واملؤسسات القوية 
2.06%3.95%9.43% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة

0.88%1.33%2.21% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات
111441الهدف 17: عقد الشراكات لتحقيق األهداف

42.27%18.42%20.75% النسبة المئوية للبرنامج خال السنة
18.14%6.19%4.87% النسبة المئوية للبرنامج خال الثاث سنوات

537697226مجموع الربامج

ــعودية  ــة الس ــافة العربي ــة الكش ــا جمعي ــي نفذته ــج الت ــدد البرام ــاه ع ــدول أع   يوضــح الج
خــال األعــوام الثاثــة الماضيــة ) 1437ه، 1438ه،1439ه( وقــد بلــغ إجمالــي البرامــج 226 برنامــج 
والتــي تحقــق أهــداف وغايــات التنميــة المســتدامة الصــادرة عــن األمــم المتحــدة، وتبيــن نتائــج 
ــة  ــداف التنمي ــن أه ــًا م ــر هدف ــى عش ــي إثن ــزت ف ــد ترك ــفية ق ــج الكش ــدول أن البرام الج
ــام) 1، 2، 3، 4، 5، 6، 9، 11، 13، 15، 16، 17(  ــا نســبته 70%،  وهــي األهــداف ذات األرق المســتدامة بم
وهــذا يــدل علــى أن برامــج جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية تســاهم وبدرجــة عاليــة فــي 
تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة مــع بقيــة المنظمــات والقطاعــات األخــرى داخــل المملكــة 

العربيــة الســعودية وأنــه يعــول علــى جمعيــة الكشــافة دور كبيــر فــي ذلــك .
     كمــا تبيــن نتائــج الجــدول أن عــدد البرامــج فــي العــام 1437ه بلغــت 53 برنامــج بنســبة 
23.45% مــن إجمالــي البرامــج، وفــي العــام 1438ه بلــغ عــدد البرامــج 76 برنامــج بنســبة %33.63، 
ــدد  ــي ع ــادة ف ــذه الزي ــبة 42.92% وه ــج بنس ــج 97 برنام ــدد البرام ــغ ع ــام 1439ه بل ــي الع وف
البرامــج كل ســنة طبيعيــة نظــرًا إلطــاق برنامــج الرؤيــة الوطنيــة 2030 فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية لتحقيــق أقصــى درجــات التنميــة الشــاملة فــي كل القطاعــات، كمــا يفســر زيــادة 
الدعــم الموجــه الــى جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية وبقيــة الجمعيــات األخــرى التــي تحقق 
أهدافــًا مهمــة فــي التنميــة . باإلضافــة الــى ســعة االنتشــار لجمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية 

التــي باتــت موجــودة فــي كل منطقــة ومدينــة ومحافظــة. 
ــد  ــر »عق ــابع عش ــدف الس ــق اله ــي تحق ــج الت ــدول أن البرام ــج الج ــن نتائ ــا تبي       كم
الشــراكات لتحقيــق األهــداف« كانــت فــي الترتيــب األول حيــث بلــغ تكــرار جميــع البرامــج 
ــاه ســابقًا مــن ســعة االنتشــار  ــا ذكرن ــى م ــا نســبته 29.20%، وهــذا يؤكــد عل 66 برنامــج بم
ــات  ــدن ومحافظ ــق وم ــع مناط ــا جمي ــمول برامجه ــعودية وش ــة الس ــافة العربي ــة الكش لجمعي
ــذ برامجهــا فــي كل تلــك المســاحة كان  ــة الســعودية ولكــي تســتطيع تنفي المملكــة العربي
لزامــًا عليهــا االهتمــام بعقــد الشــراكات لكســب الخبــرات وتذليــل الصعوبــات وســرعة تحقيــق 
النتائــج وتوســيع األثــر االجتماعــي علــى المجتمــع المحلــي وتحقيق أهــداف التنمية المســتدامة. 
وهــذا مــا أكــد عليــه االتجــاه التشــاركي الــذي يعتبــر أساســًا لتحقيــق التنميــة فــي المجتمــع 
ــد األدوار،  ــد تحدي ــد يعي ــيير جدي ــام تس ــراكة كنظ ــن دور الش ــًا م ــك انطاق ــي وذل المحل
وتســاعد مشــاركة جمعيــة الكشــافة مــع فئــات المجتمــع مــن مؤسســات وأفــراد تطويــر قــدرات 
ــم  ــج واحتكاكه ــي البرام ــتراكهم ف ــال اش ــن خ ــة م ــرات الازم ــابهم الخب ــافين واكس الكش
ــرع  ــق أس ــي تحقي ــارات وبالتال ــل للمه ــي صق ــا يعن ــم مم ــا له ــي ينقلونه ــرة الت ــذوي الخب ب
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ــة. ــة المســتدامة المطلوب للتنمي
      كمــا تبيــن نتائــج الجــدول أن البرامــج الكشــفية التــي تحقــق الهــدف الرابــع » التعليــم 
الجيــد« كانــت فــي الترتيــب الثانــي حيــث بلــغ تكــرار البرامــج 50 برنامــج بنســبة %22.12 ، 
وألن أغلــب المنتســبين لجمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية هــم مــن الطــاب فــي المراحــل 
ــن  ــك فم ــن لذل ــك المعلمي ــي( وكذل ــوي والجامع ــط والثان ــي والمتوس ــية ) االبتدائ الدراس
ــكل اإلداري  ــم الهي ــا أن تنظي ــدف، كم ــذا اله ــة له ــج موجه ــب البرام ــون أغل ــي أن تك الطبيع
لجمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية يحــدد بــأن يكــون وزيــر التعليــم رئيســًا لمجلــس إدارة 
جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية وهــذا يعتبــر محفــز آخــر لتوجيــه برامــج الجمعيــة لهــذا 
الهــدف. كمــا أن طبيعــة الحركــة الكشــفية هــي عبــارة عــن تعلــم وتجــارب وصقــل للمهــارات 
وتمكيــن للقــدرات وهــذا يأتــي مــن خــال البرامــج التعليميــة الموجــه التــي تنفذهــا جمعيــة 
الكشــافة العربيــة الســعودية. وهــذا مــا أكــدت عليــه مقاربــة التمكيــن االجتماعــي فــي تعريفهــا 
للتمكيــن بأنــه » عمليــة مســاعدة األفــراد واألســر والجماعــات والتنظيمــات والمجتمعــات علــى 
زيــادة قدراتهــم الشــخصية، والجماعيــة، واالقتصاديــة واالجتماعيــة، واســتثمارها فــي تحســين 
ظروفهــم وأوضاعهــم االجتماعيــة واالقتصاديــة، كمــا يســتهدف التمكيــن تنميــة مواطــن القــوة 
والمزايــا اإليجابيــة لديهــم«.  لذلــك فــإن االهتمــام بجميــع فئــات المجتمــع وتمكينهــم فــي 
ــة  ــق التنمي ــي تحقي ــل ف ــكل فاع ــاهم وبش ــم يس ــم وتدريبيه ــال تعليمه ــن خ ــم م مجتمعاته

المســتدامة المنشــودة.   
      كمــا تبيــن نتائــج الجــدول أن البرامــج الكشــفية التــي تحقــق الهــدف الحــادي عشــر » 
مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة« كانــت فــي الترتيــب الثالــث حيــث بلــغ تكــرار البرامــج 
42 برنامــج بنســبة بلغــت 18.58%. وألن جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية اســتطاعت مــن خــال 
ــاء  ــم أبن ــافين ه ــث أن الكش ــات، وحي ــدن والمحافظ ــق والم ــع المناط ــي جمي ــا أن تغط برامجه
بيئاتهــم فإنهــم يعملــون مــن خــال برامــج الكشــافة علــى االهتمــام بتلــك البيئــات وتطويرهــا 
والعمــل علــى تحقيــق كافــة جوانــب التنميــة المســتدامة فيهــا. وهــذا مــا أكــدت عليــه النظرية 
األيكولوجيــة، حيــث تقــوم هــذه النظريــة علــى األثــر المتبــادل بيــن المؤسســات والبيئــات التــي 
توجــد فيهــا، وتلــك المؤسســة التــي تعكــس البنــاء القيمــي لبيئتهــا االجتماعيــة، وتســتمد مــن 
البيئــة شــرعيتها ومبــررات وجودهــا واألهــداف التــي يمكــن تحقيقهــا، فالمنتســبين للحركــة 
الكشــفية وغالبيتهــم مــن المعلميــن والطــاب يتواجــدون فــي بيئــات تعليميــة محفــزة ومبدعــة 
جعــل أدائهــم ينعكــس علــى بيئاتهــم التــي يتعلمــون فيهــا أو التــي يعيشــون فيهــا ممــا حقــق أثرًا 
اجتماعيــا أكبــر، كمــا أن الحركــة الكشــفية ال يمكــن االنخــراط فيهــا اال مــن خــال المــدارس 
ــدى منتســبيها،   ــم ل ــى درجــة التعل ــن حــرص الحركــة عل ــم ويبي ــه تشــجيع للتعلي ــذا في وه
هــذا إلــى جانــب تأثــر جمعيــة الكشــافة بالمؤسســات األخــرى الموجــودة بالبيئــة، والتــي يتــم 
التفاعــل معهــا فــي عــدة صــور مــن التعــاون والصــراع والتأثــر والتأثيــر. ومعنــى ذلــك أنــه 
ال يمكــن إغفــال التأثيــر المتبــادل بيــن جمعيــة الكشــافة العربيــة الســعودية والتغيــرات البيئيــة 
والتكنولوجيــة والتحــوالت فــي نمــط الحيــاة، والعاقــات االجتماعيــة، وأنمــاط المشــاركة، ومن 
ثــم تغيــر الدوافــع واالتجاهــات والقيــم، ممــا يتطلــب اعتمــاد الممارســة المهنيــة علــى نظــرة 
أكثــر شــمولية فــي التعامــل مــع القضايــا والمشــكات المعاصــرة وفــي األخيــر يســاهم ذلــك 

فــي تنميــة وازدهــار تلــك المــدن والبيئــات تنميــًة مســتدامة ومســتمرة.
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد القائد الدكتور: عزالدين حسن محمد نوح

مقدمة :1-1
ــات الحركــة  ــة اهتمام ــى قم ــع عل ــة تترب ــاك قضي ــس هن ــي أن لي ــن شــك ف ــا م     م

ــتدامة  ــة المس ــام والتنمي ــكل ع ــة بش ــة التنمي ــل قضي ــا المعاصــر مث ــى عالمن ــفية ف الكش
بشــكل خــاص، رغــم إنهــا قديمــة قــدم اإلنســان ومســتمرة باســتمرار ومتجــددة ومتطــورة 
ــي ان  ــة ببســاطة وإيجــاز تعن ــك إن التنمي ــع ذل ــه، وم ــة وتطــور احتياجات بتجــدد مطالب
ــه  ــا لدي ــف م ــق حســن اســتخدام وتوظي ــا كان مــن تحقي ــا ووقتم ــن اإلنســان حيثم يتمك
مــن طاقــات بشــرية وإمكانيــات ماديــة لتغطيــة كافــة احتياجــات ومتطلبــات حياتــه بــكل 
جوانبهــا، وفقــًا لمســتوى عصــره الــذي يعيشــه وبأكبــر قــدر مــن الوفــرة وأعلــى مرتبــه 
ــة  ــن التنمي ــه م ــى ب ــا نعن ــذا م ــة وه ــال القادم ــوق االجي ــات حق ــع مراع ــن الجــودة م م

ــتدامة. المس
   لقــد أســتحوذ موضــوع التنميــة المســتدامة اهتمــام العالــم خــال خمســة عشــر عــام 
ــة، حيــث أصبحــت  ــة العالمي ــة والبيئي ــة واالجتماعي ــد الســاحة االقتصادي ــى صعي وهــذا عل
ــي  ــى النام ــم دول العالم ــي معظ ــر ف ــة تنتش ــة عالمي ــة فكري ــة مدرس ــتدامة التنموي االس
والصناعــي علــى حــد ســواء تتبناهــا هيئــات شــعبية ورســمية وتطالــب بتطبيقهــا فعقــدت 
ــادة الوحــدات  ــي لق ــدى الكشــفي العرب ــدوات. والمنت ــا القمــم والمؤتمــرات والن مــن أجله

مثــال لذلــك.
   كمــا هــو معلــوم علميــًا أن اهــداف التنميــة المســتدامة يمكــن أن تلعــب دورًا مهمــًا فــي 
ــة الشــاملة والنهــوض  ــة، وهــي المدخــل األساســي لتحقيــق التنمي ــة الريفي إحــداث التنمي
ــاري  ــي والق ــد الوطن ــى الصعي ــات عل ــن الدراس ــد م ــت العدي ــك تناول ــات، لذل بالمجتمع
المشــاكل المتأصلــة التــي تحــول دون تحقيــق التنميــة الريفيــة واتخــذت عــدة مــدارس 
ــر  ــات األكث ــودة للمجتمع ــة المنش ــور والتنمي ــق التط ــة لتحقي ــي كآلي ــر التخطيط للفك

حوجــه للتقــدم وخاصــة الريفيــة منهــا.
   وقــد ركــزت بعــض المشــروعات الكشــفية الــى ارتفــاع متوســط دخــل الفــرد والصحــة 
ــة  ــق التنمي ــرات لتحقي ــة كمتغي ــروة الحيواني ــي والث ــاج الزراع ــم ومصــادر اإلنت والتعلي
الريفيــة لخدمــة األنســان فــي الســودان ونحــن بصــدد دراســة تســاهم فــي التــوازن البيئــي 
والحــد مــن الزحــف الصحــراوي الــذى عانــت منــة مجتمعــات عديــده فــي الســودان وخاصة 
الواليــات التــي تقــع فــي المناطــق الصحراويــة او شــبه الصحراويــة وذلــك بمبــدأ ايقــاف 
المــد الصحــراوي وزراعــة منتــج الصمــغ العربــي الــذى يمكــن ان يســاهم ايجابــا فــي رفــع 
متوســط دخــل االفــراد ويســاهم فــي الناتــج اإلجمالــي للدولــة عبــر الفــرق والمجموعــات 

الكشــفية.

1-2: مشكلة البحث: -
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1- تتمثــل مشــكلة البحــث فــي أن اهــداف التنميــة المســتدامة إذا تــم دراســتها بالطريقــة 
العلميــة وتــم ربطهــا بمشــروعات التنميــة للفــرق الكشــفية يمكــن ان تســاهم ايجابــا 
فــى تحســين الحيــاة للمجتمعــات ويمكــن ان تعالــج العديــد مــن المعضــات والقضايــا 
كمــا ان الحركــة الكشــفية يمكــن ان تلعــب دور كبيــر فــى تحقيــق اهــداف التنميــة 
المســتدامة اذا اتيحــت لهــا الفرصــة عبــر الشــراكات المحليــة واإلقليميــة والدوليــة.  

1-3: أهداف البحث: -
1-1-3: الهدف العام تهدف:

التعــرف علــى دور الحركــة الكشــفية فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة الرامي   •
الــى إحــداث التنميــة فــي الســودان.

2-1-3: االهداف الخاصة
دراسة اهداف التنمية المستدامة وانعكاساتها على تلبية احتياجات اإلنسان الريفي  •

استعراض أثر البرامج والمشروعات الكشفية في تحقيق التنمية في السودان  •
معرفــة االهــداف التــي بنيــت عليهــا االهــداف وإلــى أي مــدى عبــرت عــن الحاجــات   •

األساســية.
1-4: سؤال البحث:

مــا هــو أثــر البرامــج الكشــفية فــي احــداث التنميــة عبــر اهــداف التنميــة المســتدامة 
فــي الســودان؟

1-5: فرضيات البحث: -
ــي  ــر ف ــا أث ــتدامة له ــة المس ــداف التنمي ــا أله ــت وفق ــي وضع ــفية الت ــج الكش •البرام

ــودان. ــة بالس ــداث التنمي اح
•البرامــج الكشــفية التــي وضعــت وفقــا ألهــداف التنميــة المســتدامة ليســت لهــا أثــر 

فــي احــداث التنميــة والتغيــر الســودان.
1-7: أهمية البحث: -

تتمثــل أهميــة البحــث فــي الوقــوف علــى المشــروعات والبرامــج الكشــفية التــي لهــا 
ــة  ــدي فعالي ــاس م ــث أداة لقي ــر البح ــه يعتب ــتدامة وعلي ــة المس ــداف التنمي ــة بأه عاق
هــذه المشــروعات وأثرهــا علــي تحقيــق التنميــة ومــدي تأثيرهــا علــي اإلنســان وإمكانيــة 
التعــرف علــي الصعوبــات والمعضــات التــي تواجــه الحركــة الكشــفية مــن اجــل تحقيــق 

االهــداف وخلــق التغييــر اإليجابــي.
كمــا نجــد أن البحــث فــي المشــروعات الكشــفية المرتبطــة بأهــداف التنمية المســتدامة 
لــم يجــد حظــه مــن الدراســة، لذلــك فــإن نتائجــه ســوف ترســخ قواعــد مهمــة وتفتــح 
ــيلة  ــا وس ــفية باعتباره ــات والبحــوث الكش ــا الدراس ــوم عليه ــن أن تق ــدة يمك ــًا جدي آفاق
ــادة  ــرية وزي ــة البش ــق التنمي ــل تحقي ــن اج ــروعات م ــج والمش ــة البرام ــين نوعي لتحس
الدخــل لإلنســان الريفــي عبــر الفــرق والمجموعــات الكشــفية والتخطيــط الكشــفي االمثــل.

املفاهيم االساسية:
تعريف التنمية املستدامة :

ــي األدب  ــرا ف ــتدامة كثي ــة المس ــح التنمي ــتخدام مصطل ــدأ اس ــتدامة: ب ــة املس ــة التنمي ماهي
التنمــوي المعاصــر وتعتبــر االســتدامة نمــط تنمــوي يمتــاز بالعقانيــة والرشــد، وتتعامــل 
مــع النشــاطات االقتصاديــة التــي ترمــي للنمــو مــن جهــة ومــع إجــراءات المحافظــة علــى 
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ــى قناعــة  ــوم عل ــم الي ــح العال ــد أصب ــة أخــرى، وق ــة مــن جه ــوارد الطبيعي ــة والم البيئ
بــأن التنميــة المســتدامة التــي تقضــي علــى قضايــا التخلــف هــي الســبيل الوحيــد لضمــان 

ــاة فــي الحاضــر والمســتقبل الحصــول علــى مقومــات الحي
وقــد عــرف مفهــوم التنميــة املســتدامة أنهــا تغيــرات عبــر الزمن حيــث أختلــف االقتصاديون 
فــي تحديــد مفهــوم التنميــة، وهنــاك مــن يصنفهــا بأنهــا عمليــة نمو شــاملة تكــون مرفقة 
ــة  ــام بالصناع ــا االهتم ــة وأهمه ــدول النامي ــات ال ــة اقتصادي ــي بني ــة ف ــرات جوهري بتغي

واالســتقال االمثــل للمــوارد مــع مراعــات حقــوق االجيــال القادمــة
تعريف اخر

التنميــة المســتديمة هــي العمليــة التــي تســعى لتحســين نوعيــة حيــاة اإلنســان ولكــن 
ــة المســتدامة تســتنزف  ــم للتنمي ــك ألن بعــض المفاهي ــة، وذل ــى حســاب البيئ ــس عل لي
المــوارد الطبيعيــة، بحيــث هــذا االســتنزاف مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى فشــل عمليــة التنميــة 
ــي  ــتقبل وف ــي المس ــر ف ــو التفكي ــتدامة ه ــة المس ــر التنمي ــر جوه ــذا يعتب ــها، وله نفس

مصيــر األجيــال القادمــة.
أهداف التنمية املستدامة ومبادئها

اوال: أهــداف التنميــة املســتدامة: تســعى التنميــة املســتديمة مــن خــالل آلياتهــا ومحتواهــا إىل تحقيــق جملــة 
مــن األهــداف وهــي: 

أ - تحقيق نوعية حياة أفضل للسكان: 
من خال التركيز على العاقات بين نشاطات السكان والبيئة، وتتعامل مع النظم 

الطبيعية ومحتواها على أساس حياة اإلنسان، وذلك عن طريق مقاييس الحفاظ على 
نوعية البيئة واإلصاح والتهيئة وتعمل على أن تكون العاقة في األخير عاقة تكامل 

وانسجام. 
ــهم  ــة إحساس ــك تنمي ــة: وكذل ــة القائم ــكات البيئ ــكان بالمش ــي الس ــز وع ب - تعزي
بالمســؤولية اتجاههــا وحثهــم علــى المشــاركة الفعالــة فــي إيجــاد حلــول مناســبة 
لهــا مــن خــال مشــاركتهم فــي إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة وتقديــم برامــج ومشــاريع 

التنميــة المســتديمة.
ج- احتــرام البيئــة الطبيعيــة: وذلــك مــن خــال التركيــز علــى العاقــة بيــن نشــاطات 
ــاة  ــاس حي ــى أس ــا عل ــة ومحتواه ــم الطبيعي ــع النظ ــل م ــة وتتعام ــكان والبيئ الس
اإلنســان، وبالتالــي فالتنميــة المســتديمة هــي التــي تســتوعب العاقــة الحساســة بيــن 
البيئــة الطبيعيــة والبيئــة المبنيــة وتعمــل علــى تطويــر هــذه العاقــة لتصبــح عاقة 

تكامــل وانســجام.
 د- تحقيــق اســتغال واســتخدام عقانــي للمــوارد: وهنــا تتعامــل التنميــة مــع المــوارد 
ــل  ــا وتعم ــك تحــول دون اســتنزافها أو تدميره ــوارد محــدودة لذل ــا م ــى   أنه عل

علــى اســتخدامها وتوظيفهــا بشــكل عقانــي. 
ه- ربــط التكنولوجيــا الحديثــة بأهــداف المجتمــع: تحــاول التنميــة المســتديمة توظيف 
ــة  ــال توعي ــن خ ــك م ــع، وذل ــداف المجتم ــدم أه ــا يخ ــة بم ــا الحديث التكنولوجي
ــتخدام  ــة اس ــوي، وكيفي ــال التنم ــي المج ــة ف ــات المختلف ــة التقني ــكان بأهمي الس
ــه  ــق أهداف ــع وتحقي ــاة المجتم ــة حي ــين نوعي ــي تحس ــا ف ــد منه ــاح والجدي المت
المنشــودة، دون أن يــؤدي ذلــك إلــى مخاطــر وآثــار بيئيــة ســالبة، أو علــى اأٌلقــل 
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ــا.  ــول مناســبة له ــار مســيطرة عليهــا بمعنــى وجــود حل أن تكــون هــذه اآلث
ــاع  ــات المجتمــع: وذلــك بإتب ــر مســتمر ومناســب فــي حاجــات وأولي و- إحــداث تغيي
طريقــة تائــم إمكانياتــه وتســمح بتحقيــق التــوازن الــذي بواســطته يمكــن تفعيــل 

ــة.  ــع المشــكات البيئي ــى جمي ــة، والســيطرة عل ــة االقتصادي التنمي
ــذي  ــي ال ــال الطبيع ــى رأس الم ــظ عل ــث يحاف ــي: بحي ــادي تقن ــو اقتص ــق نم ز- تحقي
يشــمل المــوارد الطبيعيــة والبيئيــة، وهــذا بــدوره يتطلــب تطويــر مؤسســات وبنيــه 
تحتيــة وإدارة مائمــة للمخاطــر والتقلبــات لتؤكــد المســاواة فــي تقاســم الثــروات 

بيــن األجيــال المتعاقبــة وفــي الجيــل نفســه. 
ثانيا: مبادئ التنمية املستدامة:

إن العاقــة األساســية بيــن النمــو مــن جهــة والبيئــة مــن جهــة أخــرى أدت إلــى تحديــد 
المبــادئ التــي قــام عليهــا مفهــوم التنميــة المســتدامة وتمثلــت فيمــا يلــي: 

أ - اســتخدام أســلوب النظــم فــي إعــداد وتنفيــذ خطــط التنميــة المســتديمة: يعــد أســلوب 
ــتدامة،  ــة المس ــذ خطــط التنمي ــداد وتنفي ــيا إلع ــات شــرطا أساس النظــم أو المنظوم
وذلــك راجــع إلــى أن البيئــة اإلنســانية هــي نظــام فرعــي مــن النظــام الكلــي، ولهــذا 
تعمــل التنميــة المســتدامة مــن خــال هــذا األســلوب إلــى تحقيــق النظــم الفرعيــة 
ــل  ــلوب متكام ــو أس ــلوب ه ــذا األس ــة األرض عامة.وه ــوازن بيئ ــى ت ــؤدي إل ــكل ي ش
يهــدف إلــى الحفــاظ علــى حيــاة المجتمعات مــن جميــع النواحــي االقتصاديــة والبيئية 
ــن  ــب. فم ــذه الجوان ــن ه ــة بي ــلبية متعاكس ــرات س ــود تأثي ــة دون وج واالجتماعي
المشــكات البيئــة المرتبطــة بالتنميــة االقتصاديــة مثــا السياســات الزراعيــة المطبقــة 

فــي كثيــر مــن دول العالــم والتــي تؤثــر بشــكل رئيســيا فــي تدهــور بالتربــة. 
ب - المشــاركة الشــعبية: يتطلــب تحقيــق التنميــة المســتدامة توفيــر شــكل مناســب مــن 
ــكان  ــة والس ــعبية واألهلي ــات الرســمية والش ــن الهيئ ــي تمك ــة الت أشــكال الامركزي
بشــكل عــام مــن المشــاركة فــي إعــداد وتنفيــذ ومتابعــة خططهــا، ويطلــق علــى هــذا 
المفهــوم بالتنميــة مــن أســفل ويمكــن تلخيــص دور الحكومــات المحليــة فيمــا يلــي: 
- الحــد مــن الزيــادة فــي ارتفــاع درجــة حــرارة األرض. - إدارة ومعالجــة النفايــات 
البيئــة والتجاريــة والصناعيــة. - الحــد مــن انبعــاث الغــازات التــي تؤثــر علــى طبقــة 

األوزون. - تخفيــض االســتهاك مــن مشــتقات النفــط.  
 ج- مبدأ التوظيف األمثل الديناميكي للموارد االقتصادية. 

د- مبدأ استطالة عمر الموارد االقتصادية، والتخطيط االستراتيجي لهذه الموارد. 
ه- مبــدأ التــوازن البيئــي والتنــوع البيولوجــي.  و- مبــدأ التوفيــق بيــن حاجــات األجيــال 
الحاليــة والمســتقبلية.  ز- مبــدأ القــدرة علــى البقــاء والتنافســية.  ح- مبــدأ الحفــاظ 
ــاج  ــاكل اإلنت ــر هي ــد وتطوي ــك تحدي ــة، وكذل ــص الطبيع ــمات وخصائ ــى س عل

واالســتثمار واالســتهاك.
تحديات التنمية املستدامة:

إن تحقيــق التنميــة المســتدامة )المتواصلــة( يواجــه العديــد مــن التحديــات التــي تضعف 
تحقيقهــا وتقلــل مــن تأثيرهــا، ومــن أهمها:

1- أنمــاط الســلوك اإلنتاجــي: ويقصــد بــه الصناعــي والزراعــي الحالــي وضــرورة العمل 
علــى الســيطرة البيئيــة علــى الملوثــات البيئيــة مــن المصــادر المختلفة. 
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ــي،  ــي والحكوم ــتراكي والتنظيم ــردي واالش ــتهاكي: الف ــلوك االس ــاط الس 2- أنم
وأهميــة الترشــيد والتوجيــه والحمايــة بعيــدا عــن الملوثــات فــي الغــذاء والــدواء 

ــراب. والش
ــد  ــى القيــم والعــادات والتقالي 3�  أنمــاط الســلوك االجتماعــي: وضــرورة الحفــاظ عل

والقيــم الموجبــة للفــرد واألســرة. 
4- أنمــاط الســلوك األســري: وأهميــة الربــط بيــن القيــم والحضــارة والثقافــة العربية 

واإلســامية لمواجهــة التيــار العالــي المعاكس.
ــي  ــالب والوطن ــات الموجــب الس ــن الثقاف ــة بي ــي: ضــرورة التفرق ــلوك الثقاف 5- الس

ــد. والواف
6- الســلوك اإلداري: وأهميــة تجنــب الصراعــات والمشــكات التــي تقلــل مــن فعاليــات 

تشــغيل المــوارد البشــرية فــي العمــل. 
7- الســلوك الحكومــي والتشــريعي: وأهميــة فــرض الضوابــط والعقــود علــى انتشــار 
ــادي:  ــلوك االقتص ــة. 8- الس ــة المتواصل ــة التنمي ــا النطاق ــي ضمان ــوث البيئ التل
مــن خــال تجنــب تقليــد االقتصاديــات الدوليــة وتطبيــق آليــات اقتصاديــة وطنيــة 

ــة. ــة المنافســة العالمي لمواجه
8- نشــر ثقافــة إدارة الجــودة الشــاملة والمواصفــات العالميــة وإعــادة هندســة المنظمات 

واألســرة لمواجهــة الصراعــات والمنافســة الخارجية. 
-II .9- توفير ضمانات حقوق األجيال القادمة في الموارد والتنمية المتواصلة

اسرتاتيجيات التنمية املستدامة:
1- النمــو التراكمــي: بربــط اتجاهــات النمــو االقتصــادي بالقضــاء علــى الفقر وتحســين 

ــة المحيطة. البيئ
2- النمــو االقتصــادي النظيــف: بأقــل قــدر مــن الطاقــة الكثيفــة، وبالتوفيــق مــع التنمية 

االجتماعيــة، أي ربــط التنميــة االقتصاديــة االجتماعيــة والتنمية البشــرية.
ــن  ــان ع ــتهاك واإلع ــيد االس ــن خــال ترش ــل: م ــرص العم ــف وف ــد الوظائ 3- تولي
ــتفيدين،  ــدة المس ــن قاع ــد م ــد ويزي ــن الفاق ــل م ــد يقل ــتهاكي جدي ــلوك اس س

ــتثمار. ــم االس ــار ث ــادة االدخ ــى زي ــك إل ــؤدي ذل وي
تأكيد معدل منتظم لزيادة السكان.  -4

تشجيع اإلنتاج كبير الحجم بعيدا عن تلوث الهواء والمياه  -5
إعادة توجيه التكنولوجيا وإدارة المخاطر إلطالة أعمار المنتجات والمواد  -6

وتخفيض استهاك الطاقة.   -7
أخذ المتغيرات البيئية بعين االعتبار في اتخاذ القرارات االقتصادية.  -8

ــات  ــاملة والمواصف ــودة الش ــاج بالج ــة اإلنت ــا لخدم ــوم والتكنولوجي ــيد العل ترش  -9
ــة ــة النظيف ــة والبيئ العالمي

أبعاد التنمية املستدامة:
بالرغــم ممــن تعقيــدات وتشــابك مفهــوم التنميــة المســتدامة، فهنــاك إجمــاع علــى أن 
هــذه األخيــرة تمثــل العنايــة المرغــوب فيهــا والمأمــول تحقيقهــا بمــا يخــدم البشــرية 

حاضــرا ومســتقبا، وقــد مســت ثاثــة أبعــاد رئيســية وهــي –
البعد االقتصادي: 
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- مفهــوم التنميــة االقتصادية:احتلــت التنميــة االقتصاديــة مكانــا هامــا سياســيا واجتماعيا 
منــذ 1945، حيــث أعطيــت لهــا عــدة تعاريــف مــن بينهــا: 

- أنهــا تقــدم المجتمــع عــن طريــق اســتنباط أســاليب إنتاجيــة جديــدة أفضــل ورفــع 
مســتويات اإلنتــاج مــن خــال إنهــاء المهــارات والطاقــات البشــرية وخلــق تنظيمــات 
أفضــل، هــذا فضــا عــن زيــادة رأس المــال المتراكــم فــي المجتمــع عبــر الزمــن. 
أيضــا: »إنهــا العمليــة التــي بمقتضاهــا يتــم دخــول االقتصــاد القومــي مرحلــة االنطــاق 
ــام  ــي للنظ ــي الحقيق ــل القوم ــادة الدخ ــر زي ــك تعتب ــو الذاتي«.كذل ــو النم نح
ــة معــدل  ــدة مــن الزمــن بحيــث يفــوق معــدل التنمي االقتصــادي خــال فتــرة ممت
زيــادة الســكان.غير أنــه بــرز اختــاف بيــن المصطلحيــن التنميــة االقتصاديــة والنمــو 
االقتصــادي، حيــث يشــير بعــض االقتصادييــن علــى أنهمــا عمليــة واحــدة وهــي التغيير 

نحــو األحســن.
البعد البيئي:

البيئــة كمصطلــح واســع المدلــول يشــمل كل شــيء يحيــط باإلنســان، وقــد عرفهــا 
ــا:  ــي ســتوكهولم 1972 بأنه ــد ف ــذي عق ــانية ال ــة اإلنس ــم المتحــدة للهيئ ــر األم مؤتم
»رصيــد المــوارد الماديــة واالجتماعيــة المتاحــة فــي وقــت مــا وفــي مــكان مــا إلشــباع 

اإلنســان وتطلعاتــه«.
ــى كل  ــه عل ــل من ــان ويحص ــه اإلنس ــش في ــذي يعي ــال ال ــا: »بالمج ــرف أيض ــا تع كم

ــه. ــر ب ــه ويتُأث ــر في ــه فيؤث ــباع حاجات ــة إلش ــوارد الازم الم
ــات  ــى التعام ــر عل ــه ويؤث ــرض نفس ــا يف ــددا عالمي ــة مح ــت البيئ ــد أصبح ولق
االقتصاديــة والتجاريــة والعاقــات الدولــي المعاصــرة، وأصبــح االهتمــام بهــا مــن أهــم 
المقاييــس لتقييــم حضــارة الــدول، والبيئــة والتنميــة أمــران متازمــان، بعــد المزيــد 
ــدود  ــوث الح ــاوز تل ــي للتج ــتوى العالم ــى المس ــه عل ــت ب ــي حظي ــام الت ــن االهتم م

ــة. ــات الحي ــواء والكائن ــاء واله ــر الم ــل عب ــدول فينتق ــية لل ــة والسياس الجغرافي
ــة  ــام بالبيئ ــى االهتم ــر عل ــد األخي ــي العق ــي ف ــر البنــك الدول ــد أكــدت تقاري وق
ــتنزاف  ــن االس ــة م ــوارد الطبيعي ــى الم ــاظ عل ــة للحف ــي التنمي ــي ف ــن أساس كرك

ــتقبلية ــال المس ــد واألجي ــل الصاع ــة الجي ــور لمصلح والتده
البعد االجتماعي:

مفهومــه: التنميــة االجتماعيــة هــي زيــادة قــدرة األفــراد علــى اســتغال الطاقــة المتاحــة إلى 
أقصــى حــد ممكــن لتحقيــق الحريــة والرفاهيــة، ويعتبــر البعــد االجتماعــي بمثابــة البعــد 
الــذي تتميــز بــه التنميــة المســتدامة، ألنــه البعد الذي يمثــل البعد اإلنســاني بالمعنــى الضيق 
والــذي يجعــل مــن النمــو وســيلة لإللتحــام االجتماعــي ولعمليــة التطويــر فــي االختيــار 
ــار أنصــاف  ــيء الختي ــل كل ش ــون قب ــار أن يك ــذا االختي ــي ه ــترط ف ــي.كما يش السياس
بيــن األجيــال بمقــدار مــا هــو بيــن الــدول .ويجمــع أهــل االختصــاص مــن المحلليــن فــي 
المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة أن مفهــوم العمــل والبطالــة قــد اكتســيا أبعــاد جديــدة 
ــة،  ــاة االجتماعي ــذي شــهدته الحي ــر ال ــة القــرن 21، إذ تأثــر مفهــوم التشــغيل بالتطي نهاي
وبصــورة عامــة تظهــر فــي ارتفــاع نســب التنميــة والتطــور الــذي عرفتــه الــدول وخاصــة 
الناميــة منهــا، إذ أصبــح ياحــظ أنــواع مختلفــة للبطالــة كاالختياريــة –اإلداريــة- التقنيــة 
وبطالــة أصحــاب الشــهادات وغيرهــا، كمــا نتــج عــن التطــور التكنولوجــي ظهــور مفاهيــم 
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جديــدة للعمــل كالعمــل عــن بعــد والعمــل بالتنــاوب والعمــل للحســاب الغيــر و المنظومــة 
االجتماعيــة تشــمل مــا يلــي:- المســاواة فــي التوزيــع؛- الحــراك االجتماعــي؛- المشــاركة 

الشــعبية؛- التنــوع الثقافــي؛- اســتدامة المؤسســات. 
آثار البعد االجتماعي: 

    يتمثــل هــذا البعــد فــي عــدم تهميــش الجماعــات وتدعيــم مقوماتهــا الثقافيــة والروحية، 
تتوقــف االســتراتيجيات المنســجمة مــع التنميــة المســتدامة علــى القيــم الحاضــرة، إذ ال 
يمكــن التنبــؤ بقيــم األجيــال المســتقبلية، غيــر أن هــذا ال يعطــي مبــرر لتدميــر الهويــة 
الثقافيــة الســائدة، فــذاك يجعــل األفــراد عرضــة للعديــد مــن أشــكال الهيمنــة االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والسياســية.يتمثل التغيــر االجتماعــي الناجــم عــن اســتخراج المــوارد علــى 
نطــاق واســع فــي تدفــق األشــخاص الحاملين ألفــكار جديــدة وثقافــات وقيــم وتكنولوجيات، 
ــل هــذه  ــدو مث ــة وتب ــة االجتماعي ــة والبيئ ــاج التقليدي ــة اإلنت ــر أنظم ــن تدمي ــا يمك وهن

اآلثــار علــى النحــو اآلتــي. 
أ -اآلثار على السكان:

ــذا  ــؤدي ه ــذي ي ــة ال ــة متخلق ــي منطق ــة مشــروع ف ــر خاصــة مــن خــال إقام     تظه
االحتــكاك مــع األشــخاص الــذي ال يملكــون الخبــرة فــي التعامــل مــع العالــم الخارجــي، 
وتظهــر نتيجــة هــذا االحتــكاك فــي تدميــر النســيج االجتماعــي، كمــا قــد يفضــي إلــى 

ــا.  ــة ضده ــون المناع ــي ال يملك ــم لألمــراض الت ــن جــراء تعرضه ســوق األشــخاص م
الترفع المادي:  ب - 

    ويظهــر فــي نقــل األشــخاص لغــرض إقامــة المشــاريع الصناعيــة ســيما االســتراتيجية 

منهــا، أو بســبب فقدانهــم لألراضــي، وقــد يرغمــون علــى إعــادة االنتشــار بطريقــة طوعيــة، 
ونتيجــة تطهيــر فقدانهــم لألراضــي ومنــح تســهيات البنــاء قــد تــؤدي إلــى تدميــر مواقــع 

الثقافــة واآلثــار القديمــة.  
 ج- اآلثار الديمغرافية:

ــوة  ــات المرتبطــة بالق ــة والممارس ــه للمعرف ــن فقدان ــي م ــا تأت ــارة شــعب م      إن خس
العاملــة لنظــم اإلنتــاج التقليديــة ومثــال علــى ذلــك وجــود تجمعــات كبيــرة مــن العمــال 
فــي موقــع معيــن مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى مشــاكل عديــدة كالعنــف وانتقــال األمــراض 

كاإليــدز.  
 د- االعتماد على المساعدات الخارجية: 

    إن التنميــة إذا لــم تــدرج بكيفيــة مدروســة كاســتخراج المشــاريع للمــوارد الطبيعيــة 
الــذي يحقــق لهــا فوائــد هامــة كالتشــغيل وإقامــة البنيــة التحتيــة والخدمــات االجتماعيــة 
ــال  ــب لألجي ــا متاع ــذي ينجــر عنه ــة، وال ــاعدات الخارجي ــة للمس ــى التبعي ــؤدي إل ــد ت ق

الحاضــرة والمســتقبلية وذلــك باســتنزاف ثرواتهــم.
اهداف االلفية للتنمية املستدامة 

    بعــد نهايــة االهــداف التنمويــة للتنميــة بحلــول عــام )2015( اجتمــع رؤســـاء الـــدول 
والحكومـــات والممثلـين السـامين في مقـر األمـــم المتحـدة في نيويـــورك في الفـــترة 
مـــن 25 إلى 27 أيلول/ســـبتمبر 2015 ،وقـــت احتفـــال المنظمـــة بالـــذكرى السنوية 
الســبعين إلنشــائها، قــد قــرر أن يعتمــد أهدافــا عالميــة جديــدة للتنميــة المســتدامة وهــي 
األهـداف والغايــات العالميــة الشــاملة والبعيــدة المــدى الــتي تركــز علــى النــاس 
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وتفضــــي إلى التحــــول والتزم الجميع بالعمـــل دون كلـل مـن أجـل تنفيـذ هـذه الخطـة 
بالكامـــل بحلـــول عـــام 2030وتتمثل فى االتي.

1 - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان الهدف 
2 - القضـــــاء علـــــى الجـــــوع وتـــــوفير األمـــــن الغـــــذائي والتغذيـــــة 

المحســـــــنة وتعزيـــــز الزراعة المستدامةّ  
3 - وضع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار 

4 - ضــمان التعلــيم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص الــتعّلم 
مــــدى الحيــاة للجميع 

 RES/A/70/1 ــات ــاء والفتي ــن كل النس ــين وتمكي ــن الجنس ــاواة بي ــق المس 5 - تحقي
ــام 2030  ــتدامة لع ــة المس ــة التنمي ــا: خط ــل عالمن تحوي

6 - ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة. 
7 - ضــــــمان حصــــــول الجميــــــع بتكلفــــــة ميســــــورة علــــــى خــــدمات 

ــة والمســتدامة ــة الموثوق ــة الحديثــــ الطاقــــ
8 - تعزيــــز النمــو االقتصــادي المطــرد والشــامل للجميــع والمســتدام، والعمالــة 
الكاملــــة والمنتجــة، وتوفيــر العمــل الائــق للجميــع إقامـــة ب المســـتدام الشـــامل 

للجميـع، 
9 – وضع بنية تحتيـة قـادرة علـى الصـمود، وتحفيـز التصـنيع وتشجيع االبتكار 

10 - الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها
11 - جعــــل المــــدن والمســــتوطنات البشــــرية شــــاملة للجميــــع وآمنــــة 

وقــــــادرة علــــــى الصمود ومستدامة.
12 - ضمــان وجــود أنمــاط اســتهاك وإنتــاج مســتدامة اتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي 

لتغير 
13 - المناخ وآثاره

14 - حفظ المحيطات والبحار والمـــوارد البحريـــة واســـتخدامها علـــى نحـــو مســـتدام 
لتحقيـــق التنميــة المســتدامةّ 

15 - حمايـة الـنظم اإليكولوجيـة ايـة وترميمهـا وتعزيـز اسـتخدامها علـى نحـو مسـتدام، 
لبر وإدارة الغابـات علـى نحـو مسـتدام، ومكافحـة التصـحر، ووقـف تـدهور األراضـي 

وعكــس مســاره، ووقــف فقــدان التنــوع البيولوجي
ـــش فيهــا أحــد مــن أجــل  16 - التشــــجيع علــــى إقامــــة مجتمعــات مســالمة الـ 
تحقيــــقُ هم ي التنميـــة المســـتدامة، وإتاحـة إمكانيـة وصـــول الجميـع إلى العدالـة، 
وبنـــاء مؤسســـات فعالــة وخاضعــة للمســاءلة وشــاملة للجميــع علــى جميــع المســتويات
17 - تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العالميــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة 

المســتدامة
دور الحركة الكشفية فى تحقيق التنمية املستدامة:

ــة  ــا القاطــع بالتنمي      نجــد ان الحركــة الكشــفية بانتشــارها الراســي واألفقــي وإيمانه
عبــر العمــل الطوعــي االنســاني نجدهــا اكتســبت زخمــًا صريحــَا فــى خدمــة المجتمعــات 
واكتســبت ســمعة طيبــة بيــن وســيطاتها مــن التنظيمــات والمنظمــات التنمويــة لــذا كان 
ــة  ــب عــن تجرب ــي ان اكت ــة المســتدامة واســمحوا ل ــق التنمي ــادي فــى تحقي ــا دور ري له
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ــى  ــة االول ــر المنظم ــي تعتب ــودانية الت ــافة الس ــدور الكش ــدًا ب ــة مسترش ــافة العربي الكش
فــي الســودان التــي تؤمــن بمنهــج التنميــة المســتدامة كأحــد ضــروب التنميــة مــن اجــل 

التغييــر والتحســين والتطــور لألفضــل مــع مراعــات حقــوق االجيــال القادمــة.
ــا  ــد ان نتطــرق بم ــة المســتدامة الب ــة الســودانية فــي التنمي ولكــى نتحــدث عــن التجرب
قامــت بــه الكشــافة الســودانية متمثلــة فــي مفوضيــة خدمــة وتنميــة المجتمــع التــي دائمــًا 
تســند مهمتهــا لمكتــب متخصــص فــى التنميــة بمعاونــة مستشــارين اكاديمييــن لوضــع 
خطــط واســتراتيجيات تلبــى احتياجــات المجتمــع الســوداني وخاصــة الســودان واحــد مــن 
ــة  ــوال االقتصادي ــبة لألح ــة نس ــات التنموي ــة المعض ــن مجموع ــى م ــي تعان ــدان الت البل
ــة وحــب العمــل الطوعــي اكتســبت الكشــافة  ــا بالقضي ــة والسياســية وبأيمانن واالجتماعي
ــة  ــات الدولي ــر المنظم ــى هــذا المجــال ومــن الشــواهد تقاري ــة ف الســودانية ســمعة طيب
التــي ال تخلــو مــن اإلشــادة بالكشــافة الســودانية وهنــا البــد ان نتنــاول  دورنــا فــي ابعــاد 

التنميــة المســتدامة الثاثــة .
اواًل البعد االقتصادي:

    اهتمــت الكشــافة الســودانية بالبعــد االقتصــادي ألنــه البعــد الــذي يمثــل البعــد اإلنســاني 
بالمعنــى الضيــق والــذي يجعــل مــن النمــو وســيلة لالتحــام االجتماعــي ايمانــّا منــا بــان 

الكشــاف مقتصــد لــذا قامــت باآلتــي علــى مــدى الفتــرة الســابقة 
ــة  ــدة دورات تدريب ــر ع ــل عب ــادة الدخ ــراد لزي ــدرات االف ــة مق ــى تنمي ــت عل 1/ عمل

ــباب ــتقرار الش ــج اس ــع برنام ــن م بالتضام
2/ عملت عدة دورات فى المهن التحويلية للخريجين

3/عملت برنامج الخريج المنتج بالتضامن مع االتحاد الوطني
4/ عملت على تدريب الحرفين بعدد من الدورات 

ــان  ــة ب ــع منظم ــن م ــنة بالتضام ــبكات المحس ــد بالش ــين الصي ــى تحس ــت عل 5/ عمل
ــة( ــافة البحري ــودان )الكش س

6/عملت على دعم االسر الفقيرة بوسائل انتاج لزيادة الدخل 
7/ عملــت تدريــب علــى االقــران بمجموعــة مــن المهــن والحــرف الحياتيــة زات الدخــل 

االقتصادي
ثانيًا البعد االجتماعي:

نجــد ان االنســان هــو خليفــة اهلل فــي االرض وهــو ســيد المــوارد وهــو وســيلة التنميــة 
ــراس  ــت الحركــة الكشــفية ب ــذا اهتم ــة ل ــة التنمي ــن عملي ــع م ــة والمنتف ــة التنمي وغاي
المــال البشــرى وعملــت علــى دعمــة بعــدة طــرق ومــن البرامــج التــي تصــب فــي مصلحــة 

التنميــة المســتدامة التــي قامــت بهــا الكشــافة الســودانية االتــي:
1/عملت على مكافحة العادات الضارة بجميع انواعها

2/ عملت على المساهمة في تقليل نسبة الفقر ودعم الفقراء 
3/ توعية الشباب بمشكات الشباب من بطالة ومخدرات وغيرها 
4/ افردت مكتب متخصص يعمل على ثقافة السام ونبذ الحرب

5/ تدخلت بقوه في خدمة اطفال الحروب والمتضررين من الظروف الحرجة
ــى المجتمــع  ــم ف ــى دمجه ــت عل ــزوى االحتياجــات الخاصــة وعمل ــردت مســاحة ل 6/اف

ــر البرنامــج الكشــفي. عب
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ثالثًا البعد البيئي
اهتمــت الكشــافة الســودانية بالبعــد البيئــي باعتبــار ان الكشــاف صديــق للبيئــة والبــد 

مــن حمايتهــا.
ولقــد أنشــأت الكشــافة الســودانية مجموعــة متخصصــة تدعــى بالكشــافة البيئيــة وتــم 
اجازتهــا وتعمــل مــع نظيراتهــا مــن المجموعــات المتخصصــة فــى كل واليــات الســودان 

ومــن اهــم البرامــج والمشــروعات فــي اإلطــار البيئــي االتــي:
1/عملت على التثقيف بالمحافظة على البيئة الطبيعية. 

2/وضعت دورات وورش عمل لتوظيف البيئة المادية بعيدا عن التلوث. 
3/   انتجــت افــام وملتصقــات ومطبقــات مــن اجــل الوعــي بالبيئــة الثقافيــة واالجتماعية 

والحضارية. 
4/عملت على تدريب االقران على التعريف بالتوازن البيئي. 

5/ دورات بخصوص حماية البيئة من جميع انواع التلوث واالستنزاف. 
6/ التوعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة ذات االثر البسيط. 

7/اقامت العديد حمات الرش للقضاء على الحشرات )البعوض(
8/ اقامت العديد من مشاريع النظافة فى االماكن العامة

9/ اقامة دورات عن االستفادة من النفايات فى التجميل عبر االبتكار
مشروع تعمر حزام الصمغ العربي كشافة والية شمال كردفان

مقدمة 
    فــى إطــار برنامــج واليــة شــمال كردفــان الرامــي الــى المســاهمة الفاعلــة فــى تنميــة 
المجتمــع المحلــى والحــد مــن الظواهــر والكــوارث الطبيعيــة التــي تهــدد البيئــة وايمانا من 
كشــافة الواليــة بالــدور الطليعــي اتجــاه قضايــا البيئةالتــي يصــب فــى مصلحــة االهــداف 

التنمويــة اقامــت كشــافة واليــة شــمال كردفــان مشــروع تعميــر حــزام الصمــغ العربــي.
الغرض من املشروع

    الغــرض مــن المشــروع الحــد مــن الزحــف الصحراويالــذي يهــدد عــدد مــن المناطــق 
وذلــك باســتزراع منتــج لــه قيمــه ماديــة يســاهم فــى رفــع االنتــاج واالنتاجيــة لــذا تــم 
االتفــاق علــى محصــول الصمــغ العربيالــذي يمتــاز بالســرعة فــى النمــؤ وليــس لــه اثــار 

ــى. ــة باإلضافةللقيمــة الماديــة العاليــة ألنســان المجتمــع المحل جانبي
      المشــروع شــراكه بيــن الحركــة الكشــفية وحكومــة الواليــة وعــدد مــن المنظمــات 
باإلضافــة الــى شــراكة المجتمــع المحلــى الــذي فتحــت فيــه عــدد مــن الفــرق الكشــفية.

خلفية عن منطقة املشروع:
   تنفــرد واليــة شــمال كردفــان بانســجام نســيجها االجتماعــي والــذي تتاقــي فيــه كل 
أو معظــم واليــات الســودان كمــا أنهــا تمثــل ســودان مصغــر تنصهــر فيــه معظــم القبائــل 
الســودانية وهــذه الميــزة جعلتهــا آمنــة ومســتقرة بالرغــم مــن تجاورهــا مــع واليــات ذات 
صراعــات واختناقــات أمنيــة وذلــك بفضــل السياســات الحكيمــة لحكومــة الواليــة والتناغــم 

فــي األداء بيــن األجهــزة التشــريعية والتنفيذيــة واألمنيــة واإلدارة األهليــة.
ــة  ــروة حيواني ــن ث ــطح األرض م ــى س ــي عل ــرية الت ــا البش ــة بموارده ــة غني ــذه الوالي ه
وزراعيــة ...الــخ وماقــي باطنهــا مــن معــادن وميــاه وأصبحــت تســمي بهــذه الميزة النســبية 
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)كردفــان الغــرة أم خيــرًا جــوة وبــره( وقــد أهلتهــا هــذه الصفــات لتكــون منطقــة ذات 
مقومــات جاذبــة لاســتثمار ممــا حــدا حكومــة الواليــة إلنشــاء مفوضيــة لاســتثمار.

املعلومات األساسية: -
املوقع الجغرايف:

 )º◦29   º◦25   º◦4.56( شــماال   وطــول )  º◦15 ◦ º◦10 º◦15 .14( خطــي عــرض
شــرقا 

تقسيم املناطق املناخية اىل:
المنطقة شبه 

الجافة
المنطقة الجافة 

المنطقة شبه 
الجافة

المنطقة شبه 
الصحراوية

المنطقة 
الصحراوية

المنطقة

42845 كلم2 54804  كلم2 105899 كلم2 17760 كلم2 المساحة

درجات الحرارة: 
ترتفــع فــي شــهري أبريــل ومايــو بمعــدل مــا بيــن 32ْ- 35ْم، أمــا أدنــى درجــة حــرارة 

فهــي مــا بيــن 17ْ -12ْم، فــي شــهري ديســمبر وينايــر.
 الريــاح واالمطــار والرطوبــة: تتميــز شــمال كردفــان مــن حيــث المطــر بثاثــة 
ــبه  ــمال - ش ــي الش ــاف ف ــم الج ــي: إقلي ــف( وه ــي الصي ــا ف ــقط مطره ــم، )يس أقالي

ــوب. ــي الجن ــي الوســط - الرطــب ف الجــاف ف

الغطاء النباتي: -
ــج واللعــوت  ــر والســيال والهجلي ــة الســنطية وأشــجار الكت ــل فــي أشــجار العائل يتمث
ــة  ــا لفتــرة الجفــاف الطويل ــدي وأهــم مــا يميــز هــذه األشــجار تحمله والحــراز والتبل

التــي تمتــد إلــى 6 شــهور.

املجموعات الكشفية التي شاركت فى املشروع كل من 
1/ مجموعة الكشافة البيئية

2/ مجموعة الصمود الكشفية
3/ مجموعة المستقبل الكشفية

4/ مجموعة فرق الكشافة الجوية 
5/ مجموعة فرق كشافة عروس الرمال

6/ عدد مقدر من فرق االشبال والفتيان والجوالة 
المشــروع يســتهدف زراعــة 10 مايــن شــتله هشــاب بمحليــة )شــيكان وام دم والرهــد 
ــع  ــة والمجتم ــن الحكوم ــل م ــام الكام ــارا( المشــروع وجــد االهتم ــه وغــرب ب وام رواب
المحلــى ويســتهدف اســتزراع اشــجار الهشــاب وتتمثــل فــى عمليــة االنتــاج واالنتاجيــة 
وخفــض وطــأة الفقــر واعــادة الغطــاء النباتــي والتــوازن البيئــي وتخصيــب التربــة ودعــم 

االســر حتــى تســتقر.
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     كمــا يســتهدف المشــروع توفيــر ميــاه صالحــة للشــرب لإلنســان والحيــوان ويســاهم 
ــة والتقليــل مــن الزحــف الصحــراوي الــذي يهــدد جــزء كبيــر مــن  فــى اصحــاح البيئ

مســاحة األراضــي.
        كمــا يعتبــر المشــروع تدخــات تنمويــة فــي مجــال الزراعــة المطريــة والغابــات 
ألنشــطه مــدره للدخــل بالعائــد المــادي الــذي يعتبــر هــدف رئيســي للتدخــل الكشــفي فــى 

. لمنطقة ا
    توصلــت الفــرق التــي نفــذت المشــروع مــن الكشــافة الســودانية بعــدد مــن المطلوبــات 
المهمــة منهــا اوصــت بضــرورة تكثيــف االرشــاد الغابــي فــي الفتــرة القادمة وذلــك لحوجة 
ــى المشــروع  ــة المحافظــة عل ــى الفترةالقادمــة بأهمي ــات للرســالة االرشــادية ف المجتمع

وذلــك بشــراكة المجتمــع المحلــى الــذي يضمــن الحمايــة واالســتمرارية.
وعملــت الحركــة الكشــفية علــى انشــاء مشــاتل داخــل مناطــق المشــروع وذلــك لتقليــل 
التكاليــف وتســهيل عمليــة الترحيــل والغــرس وتوفيــر وســائل الحركــة الكافيــة للفــرق 

المنفــذة والمجموعــات. 
    كمــا عملــت الكشــافة وعبــر الشــركاء باســتجاب عددمــن الفنيــن إلنجــاز المهمــة فــى 
فتــره وجيــزة وبمســاحات أكبــر وخاصــة المتخصصيــن فــى مجــال الغابــات والفنيــن ىف 

المشــاتل وخصائــص التربــة والمهندســين الزراعييــن.
اعتمدت كشافة الوالية على منهج المعسكرات واإلقامة فى المناطق المستهدفة وانشَات عدد 

من الفرق فى االماكن المستهدفة وخاصة الريفية.
المقابات 

    اعتمد الباحث على منهج المقابلة لقياس إثر نجاح المشروع وامكانية نجاح المشروع 
وقياس الى اى مدى اثرت الكشافة فى سلوك المواطن اتجاه قضايا البيئة والمحافظة عليها 
كما نجد ان المقابلة تقيس تفاعل المجتمع المحلى مع برامج الحركة الكشفية التنموية 

ومدى التفاعل واالنسجام بين الكشاف ومجتمعة المحلى.
      كما نجد ايضًا ان منهج المقابلة يحسب من المناهج التي تساهم ايجابا فى معرفة 

المعضات التيتواجه المشروعات الكشفية ذات الطابع البيئي وهي اداء للوقوف على اماكن 
السلبيات وااليجابيات التي تخدم مشروعات وبرامج التنمية ذات االهداف البيئية.

املقابلةاالوىل: -
وزير الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية االستاذ: النور عوض الكريم 

أكــد الســيد الوزيــر بــان الواليــة تهتــم بمثــل هــذه المشــروعات باعتبارهــا تســاهم فــى 
زيــادة االنتــاج واالنتاجيــة وتحــدث عــن فلســفة الواليــة فــى البرنامــج الشــامل للضمــان 
االجتماعــي للمجتمعــات المختــارة لمشــروع الكشــافة إلعــادة التعميــر المختــص باســتزراع 

شــجرة الهشــاب ذاتالقيمــة الماديــة العاليــة.
أكــد الســيد الوزيــر ان برنامــج الكشــافة لتعميــر حــزام الصمــغ العربــي ســيحدث نقلــة 
قويــة فــى الريــف مــن خــال تكثيــف ســبل الرعايــة لتحقيــق التحــول المنشــود مــن وقــف 

الزحــف الصحــراوي الــى الزيــادة فــى الدخــل لإلنســان الريفي.
وركــز الوزيــر علــى اهميــة التأســيس ليعلــم يعــزز عناصــر النجــاح واالســتدامة واكد 

علــى ان منتــج الهشــاب يمتــاز بالســرعة فــى النمــؤ إذا وجــد االهتمــام الدائم.
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كما امتدح الدور القوى لتفهم المجتمع المحلى وتسهيل المهمة ألبنائه الكشافين المنتشرين 
فى المشروع من اجل تنمية وطنهم الصغير والية شمال كردفان.

املقابلة الثانية: -
مدير عام وزارة الزراعة والغابات الدكتور مسعود محمد مسعود

    شكر الحركة الكشفية عن الدور الكبير المندرج تحت االهتمام بأمر انسان الوالية وثمن 
على اهمية مثل هذه المشروعات التي تساهم فى نهضة انسان الوالية وتلعب دور كبير فى 

التوازن البيئي.
     وقال مدير عام الوزارة ان اهلل اختص شجرة الهشاب بخاصية تكيف نفسها حسب الطبيعة 

ويرى )مسعود( ان عملية الري التكميلي تجعل الشجرة تخضر فى فتره غير طبيعية 
وبالتالي يعرضها للقوارض مما سيحدث خلا 

      ودعا مسعود الى ضرورة استقال فترة الخريف لتافي المخاطر واكد ان الشجرة 
تحتاج الى اربعة أشهر حتى يقوى عودها وتقاوم مخاطر اآلفات.

     كما اشاد السيد المدير بالشراكةالتي وصفها بالجيدة بين الحركة الكشفية والمنظمات 
والمؤسسات والمجتمع المحلى فى نجاح االمر.

وامتدح صغار الكشافين )الفتيان واالشبال( بالمجهود الجبار والتربية الوطنية  التي تحسب 
من اهم جوانب المنهج الكشفي.

املقابلة الثالثة
مفوض كشافة والية شمال كردفان القائد عبد الغفور جمعة خليفة

تحــدث الســيد المفــوض عــن خطــة الواليــة واكــد ان المشــروع يحســب االفضــل مــن 
ضمــن الخطــة التــي وضعتهــا كشــافة الواليــة للمســاهمة فــى تنميــة المجتمــع المحلــى 
ــدات  ــراء تهدي ــة ج ــة والمواطن ــاألرض والزراع ــارة ب ــة الض ــار البيئي ــن االث ــل م وتقلي

ــة. الزحــف الصحــراوي المخــل بالبيئ
ــن  ــر م ــي( يعتب ــغ العرب ــزام الصم ــر ح ــي تعمي ــافة ف ــروع دور الكش ــد ان )مش واك
المبــادرات الرائــدة يهــدف الــى زيــادة االنتــاج واالنتاجيــة وتحســين ســبل العيــش الكريــم 

ــر. ــا الفق ــة قضاي ومعالج
وأعــرب الســيد المفــوض علــى المشــاركة الفعالــة مــن القيــادات والفــرق والمجموعــات 
علــى نجــاح المشــروع وهــي قيمــه كشــفية تنــدرج فــى خدمــة وتنميــة المجتمــع واشــباع 
ــم  ــي تخــص مجتمعاته ــا الت ــى كل القضاي ــاهمة ف ــباب حــب الوطــن والمس ــة والش الفتي

المحليــة.
ــة  ــروع وخاص ــم المش ــى دع ــا ف ــاهم ايجاب ــن س ــور كل م ــد الغف ــتاذ عب ــكر االس وش

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــة ومؤسس ــات الدولي ــة والمنظم ــة الوالي ــن حكوم ــركاء م الش
وتحفــظ القائــد عبــد الغفــور علــى بعــض المعضــات التــي واجهــت المشــروع شــاكرا 
ــه  ــى حســن التعامــل واالنســجام مــع ابنائ االنســان الريفــي فــى المناطــق المســتهدفة عل

ــق الهــدف المنشــود. ــاب مــن تحقي الكشــافين وتســهيل كل الصع
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املقابلة الرابعة 
محمد عبد اهلل يوسف )املجتمع املحلى(

     اشــار الســيد محمــد بــان اللجنــة الشــعبية للقريــة تعمــل بتنســيق تام مــع ادارة الكشــافة 
ــه  ــروع التقطي ــد المش ــان يزي ــع ب ــدة وتوق ــة جي ــروع بطريق ــذ المش ــركاء لتنفي والش
التشــجيرية بالمنطقــة باســتزراع العــدد الكافــي مــن الهشــاب الــذي يعمــل علــى مكافحــة 
التصحــر الذيتعانــي منــة المنطقــة لفتــره طويلــة وانعكــس علــى وضــع المواطنيــن واعاقة 
عمليــة التنميــة بالمنطقــة مصطحبــًا فوائــد اســتزراع شــجرة الهشــاب التــي تســاهم فــى 
زيــادة االنتــاج والدخــل عبــر منتــج الصمــغ العربــي الــذي يتمتــع بالعائــد النقدي المباشــر 

للمواطــن.
ــا  ــن االنجــازات منه ــد م ــق مكاســب والعدي ــى ان المشــروع حق ــد ال ــيد محم ــار الس وأش
ــر  ــن أكب ــب م ــافة يحس ــع الكش ــى طائ ــم ف ــراط ابنائه ــات وانخ ــض الخدم ــر بع توفي

ــة. ــب للمنطق المكاس
ــة  ــى لخدم ــكل تفان ــت ب ــة وعمل ــت بالقري ــي خيم ــات الكشــفية الت ــا شــكر المجموع كم
انســان المنطقــة مثمنــًا بالــدور الوطنــي الــذي يقومــون بــه وأعــرب عــن اعجابــه بالترتيب 

واالنضبــاط والســلوك الحميــد للكشــافين.
ــدوم  ــى ت ــى المشــاتل حت ــه والمحافظــة عل ــع المشــروع وحمايت ــم م ــى وقفته وامــن عل

ــة. ــم المنفع ــي ته ــفية الت ــج الكش ــكل البرام ــن ب االســتمرارية مرحبي
النتائج:

توصلت الدراسة إىل العديد من النتائج:
ــق  ــة مســاهمه فــى تحقي ــر الكشــافة الســودانية مــن افضــل المنظمــات التنموي تعتب  .1

ــتدامة. ــداف التنميةالمس اه
ــال  ــع واالطف ــرائح المجتم ــة ش ــفية كاف ــات الحركةالكش ــن خدم ــتفيدين م المس  .2

ــة. ــة والمجتمعاتالريفي ــة خاص بصف
ــة  ــروعات إنتاجي ــم مش ــي تقدي ــه ف ــاهمة فعال ــاهمت مس ــودانية س ــافة الس أن الكش  .3

ــباب. ــريحة الش ــة لش ــري وخاص ــج أخ وبرام
أكثــر البرامــج فعاليــة هــي برامــج مكافحــة العــادات والتقاليــد الضــارة بالبيئــة و   .4

الموجــودة فــي المجتمــع.
يــري الباحــث أن البرامــج التــي تقــدم لتنميــة المــرأة غيــر كافيــه يمكــن اضافــة   .5

برامــج طموحــه.
أن الكشــافة الســودانية لهــا دور اجتماعــي فعــال فــي المجتمــع يقــوم بالعديــد مــن   .6
البرامــج والخدمــات التــي تصــب فــى مصلحــة تحقيــق التنميــة المســتدامة وحفــظ 

حقــوق االجيــال القادمــة بالترشــيد واالســتخدام االمثــل.
توصلــت الدراســة الــي ان الحمــات االرشــادية ذادت مــن عمليــة التوعيــة ممــا ســاهم   .7

فــي تقليــل نســبة الزحــف الصحــراوي بكثافــة اســتزراع الهشــاب.
التوصيات: 

توفير مراكز تدريب كشفية خاصة بالتنمية المستدامة لتصب فى مصلحة تحقيق   .1
اهداف التنمية المستدامة.

االستفادة من المتطوعين وخريجي الجامعات وعشائر الجوالة في البرامج التوعوية   .2
بالصحة والبيئة وغيرها.
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محاربة العادات والتقاليد الضارة وخاصة ذات التأثير البيئي في المناطق الريفية   .3
البعيدة وحث الدولة بوضع إجراءات وقوانين صارمة.

توسيع دائرة البرامج الكشفية للفتية واالشبال التي تخدم تحقيق االهداف.  .4
استقطاب المنظمات الخيرية والطوعية التي تعمل في مجال التنمية المستدامة وتشكيل   .5

شبكه بقيادة جمعية الكشافة للحد من مخاطر الظواهر البيئية والصحية. 
االهتمام بالمجموعات الكشفية فى المناطق الريفية والعمل علي تمكينها ودعمها فنيا   .6

لمحاربة المشكات التي تواجه مجتمعاتهم.
االهتمام بالبحوث المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة ذات الطابع الكشفي.  .7

دعم الفرق الكشفية وتحفيزهم خصوصًا في مرحلة الفتيان عند تنفيذ المشاريع   .8
التنموية . 

غرز روح الوطنية في الفتية والشباب وحثهم على قيمة األرض وتطويرة عبر العمل   .9
الجماعي . 

خلق روح التنافس بين الشباب في فترات العطات وتوجيههم نحو الواجب نحو الوطن   .10
واآلخرين . 

الخاتمة: -
عمليــة التنميــة الريفيــة تهــدف إلــى النهــوض بالريــف مــن الوضــع الــذي يعيشــه إلــي 
وضــع أفضــل وذلــك بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة التــي تلبــي جميــع االحتياجــات 
ــي تخــدم  ــة الت ــدرة المشــروعات الموجه ــن ن ــي م ــف الســوداني يعان األساســية، وإن الري
التنميــة بالتطويــر والحــد مــن الممارســات الســالبة التــي تعيــق النهــوض بأكبــر شــريحة 

فــي المجتمــع.
البــد مــن التأكيــد بــان الكشــافة الســودانية لهــا العديــد مــن االنشــطة التــي تصــب فــي 
مصلحــة تحقيــق التنميــة المســتدامة وذلــك ألنهــا وضعــت مســبقًا خطــة عمــل مــن اجــل 
تحقيــق اهــداف االلفيــة الثمانيــة )MDGS( والعمــل الموجــود ان هومــن  ضمــن خطــة 
ــة المســتدامة والعاقــة  ــة واهــداف التنمي ــق اهــداف االلفي الكشــافة الســودانية فــي تحقي
الجيــدة التــي تتمتــع بهــا الكشــافة الســودانية مــع المنظمــات الدوليــة كانــت ســر نجــاح 
المشــروعات الن العمــل التنمــوي االن يعتمــد علــى التشــبيك والشــراكات مــن اجل الســمو 

بــراس المــال البشــرى االنســان الــذى يعتبــر غايــة التنميــة وهــدف العمليــة التنمويــة .
كمــا نجــد مــن اهــم المشــروعات التــي اهتمــت بهــا الكشــافة الســودانية مشــروع تعمير 
حــزام الصمــغ العربــي بواليــة شــمال كردفــان الغــرض مــن المشــروع الحــد مــن الزحــف 
الصحــراوي الــذي يهــدد عــدد مــن المناطــق وذألــك باســتزراع منتــج لــه قيمــه ماديــة 
ــي  ــى محصــول الصمــغ العرب ــم االتفــاق عل ــذا ت ــة ل ــاج واالنتاجي يســاهم فــي رفــع االنت
ــة  ــة المادي ــة للقيم ــة باإلضاف ــار جانبي ــه اث ــس ل ــي النمــؤ ولي ــاز بالســرعة ف ــذي يمت ال

العاليــة ألنســان المجتمــع المحلــى.
      المشــروع شــراكه بيــن الحركــة الكشــفية وحكومــة الواليــة وعــدد مــن المنظمــات 
باإلضافــة الــى شــراكة المجتمــع المحلــى الــذي فتحــت فيــه عــدد مــن الفــرق الكشــفية.

حقــق المشــروع العديــد مــن المكاســب علــى مســتوى المجتمــع المحلــى مــن رفــع الدخــل 
والتقليــل مــن اثــار التصحــر والفائــدة العظيمــة للمجتمــع جــراء المحاضــرات التوعويــة 

التــي قدمهــا الكشــافين فــي المنطقــة المســتهدفة. 
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد: مسلم بن سالم بن محمد الحراصي
رئيس قسم تنمية المراحل والعضوية الكشفية) سلطنة ٌعمان(

املقدمة
ــرًا مــن االهتمــام  ــة، حيــث أخــذت كثي ــا الحديث ــة المســتدامة مــن القضاي تعــد التنمي
مــن كثيــر مــن دول العالــم لمــا لهــا مــن أهــداف ســامية فــي تطويــر االقتصــاد، والتنميــة 
ــن  ــا م ــة وصونه ــى البيئ ــاظ عل ــة، والحف ــب االجتماعي ــة الجوان ــر كاف ــرية، وتطوي البش
االســتخدام الجائــر، والتنميــة المســتدامة ليســت وليــدة اليــوم أنتجتهــا الحضــارة الغربيــة، 
ــرًا لــدى المســلمين منــذ عصــور قديمــة، ولقــد حــث اإلســام  بــل كانــت تمــارس كثي
علــى الحفــاظ علــى البيئــة، وحــرم الصيــد الجائــر، وقطــع األشــجار الخضــراء وهــو مــا 
ــة  ــب االجتماعي ــا تطــرق االســام للجوان ــي، كم ــد البيئ ــى البع ــاظ عل ــد أســاس الحف يع

بشــكل مفصــل.
ــت  ــتدامة، وحظ ــة المس ــي التنمي ــر واضــح ف ــة أث ــنة النبوي ــم، والس ــرآن الكري إن للق
علــى الممارســات الحســنة، وبنــاء المجتمعــات، والحفــاظ عليهــا، وبنــاء الجنــس البشــري، 
حتــى يكــون قــادرًا علــى عمــارة األرض، وحســن اســتغالها بمــا يحقــق أهــداف التنميــة 

ــال القادمــة نصيبهــم منهــا. ــا بمــا يحفــظ لألجي المســتدامة، وصونه
ــة  ــوم التنمي ــول مفه ــامل ح ــكل ش ــث بش ــل للحدي ــذا العم ــي ه ــرق ف ــوف نتط وس
المســتدامة، وأبعادهــا، ودور ســلطنة عمــان فــي تفعيلهــا، وجعلهــا أحــد األساســيات التــي 
تبنــى عليهــا التنميــة بالســلطنة، كمــا نقــدم لمحــة مهمــة حــول دور بعــض المؤسســات 
المجتمعيــة باعتبارهــا شــركاء فــي تحقيــق التنميــة الشــاملة كــوزارة التربيــة والتعليــم، 
والمحافظــات التعليميــة، والمديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات، ومكتــب حفــظ البيئــة 

بديــوان البــاط الســلطاني بســلطنة عمــان.
مفهوم التنمية املستدامة

أوال : مفهوم التنمية
لقــد بــرز مفهــوم التنميــة بدايــة فــي مجــال االقتصــاد لمــا يمثلــه مــن عصــب رئيســي، 
ــة  ــرات الجذري ــداث التغيي ــاج، واح ــان اإلنت ــات لضم ــة المجتمع ــي كاف ــم ف ــور مه ومح
والمدروســة فيهــا، وهــذا مــا ســوف يضمــن التطــور العــادل والمناســب للمجتمــع، كمــا 
ــات، وقــدرة المجتمــع واألفــراد لاســتجابة  ســوف يكــون صمــام األمــان لتلــك المجتمع

ــم. ــة بشــكل دائ ــم الحياتي ــم، ومتطلباته الحتياجاته
بعــد ذلــك انتقــل مفهــوم التنميــة للمجــال السياســي وذلــك فــي العقــد الســادس مــن 
القــرن العشــرين، وظهــر كمفهــوم تطويــري للبلــدان غيــر األوروبيــة نحــو الديمقراطيــة، 
ولقــد عرفــت التنميــة السياســية بأنهــا » عمليــة تغييــر اجتماعــي متعــدد، غايتــه الوصــول 
إلــى مصــاف الــدول الصناعيــة«، ويقصــد بمســتوى بالــدول الصناعيــة أي أن تخطــو تلــك 
الــدول فــي خطــى الــدول األوروبيــة فــي جعــل تطورهــا متكامــل تحقــق النمــو االقتصادي، 



75

والمشــاركة االنتخابيــة، والســيادة والــوالء للدولــة. 
ــه عنصــرًا  ــة، وجعل ــان بداي ــام باإلنس ــن االهتم ــد م ــة الب ــة االقتصادي ــداث التنمي وإلح

ــي. ــكل رئيس ــراز دوره بش ــة، واب ــك التنمي ــق تل ــي تحقي ــيًا ف رئيس
ــرن  ــن الق ــددة م ــود متع ــون لعق ــيون والمخطط ــون والسياس ــرة االقتصادي ــن نظ ولك
الماضــي َعرفــت التنميــة االقتصاديــة بأنهــا« قــدرة االقتصــاد علــى زيــادة الدخــل والناتــج 
الوطنــي الســنوي بنســبة تتــراوح بيــن 5% و 7% أو أكثــر«، وهــذا المفهــوم يركــز علــى 
ــام  ــى االهتم ــا أدى إل ــذا م ــاج وه ــي اإلنت ــرعة ف ــرد، والس ــنوي للف ــل الس ــدار الدخ مق
بالصناعــة ومجــال الخدمــات وأهمــل مجــال الزراعــة واخــذت مقيــاس ذلــك تعليــم الكبــار، 

ــة.  واإلســكان، وتحســين الخدمــات الصحي
ــة  ــوم الشــائع حــول التنمي ــك المفه ــق ذل ــى تطبي ــة عل ــدول النامي وعكفــت بعــض ال
االقتصاديــة ونجحــت بعضهــا، ولكــن لــم تحقــق النجــاح دول أخــرى ممــا أدى إلــى احــداث 
فروقــات فــي مســتوى الدخــل بيــن األفــراد، وتدهــور النظــام الصحــي، والتعليــم؛ ممــا أدى 
إلــى نقــص اإلنتــاج مــن قبــل الكــوادر البشــرية، وقلــة توفــر بعــض الســلع الضروريــة، 
ــة  ــق للتنمي ــن لدراســة هــذا المفهــوم الضي ــن والباحثي ــر مــن االقتصاديي ممــا دفــع كثي
وعــدم كفايــة تحديــد مقــدار دخــل الفــرد كمقيــاس لتحقيــق التنميــة،  ممــا توصلــوا 
لضــرورة تكامــل التنميــة بيــن كافــة المجــاالت، وبذلــك ظهــرت التنميــة الثقافيــة بهــدف 
رفــع المســتوى المعرفــي وترقيــة اإلنســان، كذلــك التنميــة االجتماعيــة والتــي أشــارت 
إلــى ضــرورة التفاعــل االيجابــي بيــن كافــة أقطــاب المجتمــع، كذلــك التنميــة البشــرية 
والتــي تهــدف إلــى تنميــة قــدرات األفــراد وتأهيلهــم وتدريبهــم حتــى يصبحــوا قادريــن 
علــى األداء والعمــل واإلنجــاز19، ويشــير مفهــوم التنميــة البشــرية علــى أن اإلنســان هــو 
الثــروة الحقيقــة لبنــاء المجتمعــات، والقــادر علــى تحقيــق التنميــة الشــاملة فــي كافــة 

المجــاالت والقطاعــات. 
بعدهــا ظهــر دور البيئــة فــي مجــال التنميــة وبذلــك تغيــر مفهــوم التنميــة االقتصادية 
ــة  ــوم التنمي ــى مفه ــان إل ــات اإلنس ــباع حاج ــادرة إلش ــوارد الن ــتغال الم ــرد اس ــن مج م

المتواصلــة أو مــا يعــرف ب »التنميــة المســتدامة ».
ثانيًا: مفهوم التنمية املستدامة

ــة المســتدامة والتــي  لقــد كان للمنظمــات والباحثيــن دور فــي ايجــاد مفاهيــم للتنمي
تقــرب المعنــى الحقيقــي لهــا، واختلفــت تلــك المفاهيــم عــن بعضهــا ولكــن تتفــق فــي 
ــة  ــوارد الطبيعي ــى الم ــي للمحافظــة عل ــد عــرف االتحــاد العالم ــا، فق ــا وأهدافه مضامينه
ــن  ــع األخــذ بعي ــانية م ــاة اإلنس ــر الحي ــم لتطوي ــا الســعي الدائ ــاملة » بأنه ــة الش للتنمي

ــاة«.  ــي الــذي يحفــظ الحي ــار قــدرات النظــام البيئ االعتب
كذلــك عــرف مؤتمــر قمــة األرض والــذي عقــد فــي حزيــران 1992 بالبرازيــل التنميــة 
المســتدامة بأنهــا » ضــرورة انجــاز الحــق فــي التنميــة«2، أمــا المؤتمــر الدولــي لألمــم 
المتحــدة  والــذي عقــد فــي كوبنهاجــن عــام 1995فقــد عرفهــا بأنهــا »تبنــي رؤية سياســية 
واقتصاديــة واخاقيــة وروحيــة للتنميــة مبنيــة علــى كرامــة اإلنســان وحقوقــه والمســاواة 
واالحتــرام والســام والديمقراطيــة وعلــى مختلــف القيــم الدينيــة واألخاقيــة والخلفيــات 

الثقافيــة للشــعوب والتــي تتعــارض مــع هــذه الرؤيــة«.
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كما عرفها بيج بأنها » الحفاظ على الفرص لألجيال«. 
وبهــذا يمكــن لنــا أن نســتنتج مــن هــذه المفاهيــم أن التنميــة المســتدامة تتمثــل فــي 
» تنميــة الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، والتكنولوجيــة، بمــا يخــدم حاجــة 
اإلنســان وتطلعاتــه، والعيــش الكريــم، وبمــا يحفــظ حقوقــه، مــع توفيــر احتياجــات الجيــل 
ــات  ــال باحتياج ــور واإلخ ــة، دون الج ــريعات حقيقي ــة وتش ــر وأنظم ــق أط ــر وف الحاض

الجيــل القــادم ».
مفهوم التنمية املستدامة من املنظور العربي

ــع  ــا ووض ــوض به ــتدامة وللنه ــة المس ــف التنمي ــي لتعري ــور العرب ــوء المنظ ــي ض ف
ــوم  ــف مفه ــن تعري ــه يمك ــق علي ــار يتف ــه كمعي ــذ ب ــن األخ ــامل يمك ــي ش ــوم عرب مفه
التنميــة المســتدامة ب »النهــوض بالمســتوى المعيشــي للمجتمــع العربــي بشــكل حضــاري 
ــى  ــة عل ــروة البشــرية والشــراكة العربي ــة الث ــل: تنمي ــب العيــش للبشــر مث يضمــن طي
ــة لألوضــاع  ــة المتواصل ــي والحضــاري، والترقي ــي والثقاف ــة واإلرث العرب أســاس المعرف
ــة  ــدرات المحلي ــتغال الق ــر واس ــكار والتطوي ــة واالبت ــاس المعرف ــى أس ــة عل االقتصادي
ــة مــع ترشــيد االســتهاك  ــروات الطبيعي ــي والقصــد فــي اســتخدام الث واالســتثمار العرب

ــف«. ــم والكي ــة والك ــر والبيئ ــن التعمي ــوازن بي ــظ الت وحف
 ومن املفهوم يمكن االستنتاج ما يلي:

االقتصاد يف استهالك الثروات الطبيعية:
ــن  ــا يمك ــدار م ــد مق ــم تحدي ــن ث ــة ، وم ــروات الطبيعي ــن خــال حصــر الث ــم م وتت
اســتهاكه ووضــع المعاييــر المشــرعة فــي ذلــك، والترشــيد فــي عمليــة اســتهاك تلــك 

الثــروات، واصــاح التأثيــرات الناتجــة مــن اســتغال تلــك الثــروات.
الحكمة يف استهالك املوارد املتاحة

تشــجيع االســتثمار المحلــي والعربــي، وتطويــر الصناعــة المحليــة واســتغال الثــروات 
الحيوانيــة والزراعيــة.

توفر االحتياجات
حصــر االحتياجــات العربيــة بشــكل متكامــل، وتحديــد أولويــات توفيرهــا، والشــراكة 

العربيــة فــي توفيرهــا.
النهوض باملجتمع

بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، والتنمية البشرية ، كذلك غرس روح المواطنة 
الصالحة، وتشجيع االبتكار واالبداع، والتعاون والشراكة القائمة بين كافة أفراد المجتمع، 

واستغال الملكات الفردية بما يخدم المجتمع.
ترقية االقتصاد

تحديد الجوانب االقتصادية المناسبة للمجتمع والنابعة منه، واستغال الصناعة والزراعة 
في ذلك، كذلك بناء اقتصاد قائم على المعرفة.

حماية البيئة
رفــع مســتوى الوعــي البيئــي بيــن كافــة أفــراد المجتمــع، ووضــع معاييــر ثابتــه لحمايــة 
ــى  ــة عل ــات المالي ــع الغرام ــة، ووض ــى البيئ ــة عل ــة والمحافظ ــام بحماي ــة، واالهتم البيئ
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الجهــات التــي تؤثــر علــى البيئــة بشــكل ســلبي، والتعــاون العربــي فــي مكافحــة التلــوث 
وحمايــة البيئــة.

العالقات الخارجية
ــع دول  ــة م ــات معرفي ــاء عاق ــة، وبن ــدول العربي ــة ال ــن كافي ــاون بي ــراكة والتع الش

ــم. العال
دور التنمية املستدامة

تســعى التنميــة المســتدامة إلــى الحفــاظ علــى البيئــة واصاحهــا، وال تحمــل األجيــال 
ــر  ــاك معايي ــون هن ــد أن تك ــل الب ــة، ب ــال الحالي ــتغال األجي ــوء اس ــدر وس ــة ه القادم
متوازنــة ورؤيــة واســعة، وهــذا التوجــه ال يمنــع مــن اســتغال اإلمكانــات الطبيعيــة مثــل 
النفــط والغــاز والطاقــة واســتغال الغابــات والميــاه، ولكــن بطريقــة منظمــة ومدروســة، 
ــي  ــوا ف ــط، دون أن يتدخل ــي فق ــل الحال ــة الجي ــذ حاج ــر وأخ ــتخدام الجائ ــدم االس وع
نصيــب األجيــال القادمــة، ونصيبهــم مــن العيــش الكريــم واالســتفادة مــن تلك المقــدرات، 

وخصوصــًا فــي المــوارد الناضبــة أو المهــددة بالنضــوب مثــل النفــط.
ــه  ــا خلفت ــاء إصــاح م ــة أعب ــال القادم ــل األجي ــتدامة ال تحم ــة المس ــك التنمي كذل
األجيــال الحاليــة مــن خــراب واســتهاك، واســتغال غيــر مــدروس فــي البيئــة وهــو مــا 
يعــرف »بالتنميــة الســوداء«، وهــذا مــا دفــع كثيــر مــن المؤسســات االقتصاديــة علــى 
ــي مجــال االقتصــاد ووضــع حســابات خاصــة  ــي ف ــد البيئ ــاة البع ــم لمراع مســتوى العال
ــج أن التحســين  ــى منه ــوم عل ــي تق ــة الخضــراء« وه ــابات الوطني ــرف » بالحس ــا تع به
فــي ظــروف البيئــة واالقتصــاد همــا تحســين للدولــة، وأن الخلــل فــي االقتصــاد أو فــي 

ــل فــي التزامــات الدولــة وأصولهــا. نظامهــا البيئــي هــول خل
وبهــذا أصبحــت كثيــر مــن الــدول تأخــذ المعيــار البيئــي كأحــد المعاييــر األساســية 
لإلنتــاج، وأن مــن حقهــا منــع دخــول أي ســلعة إلــى أراضيهــا ال تراعــي التنميــة البيئيــة، 

مثــل الســلع الملوثــة للبيئــة، أو التــي أخــذت 
بشــكل جائــر، أو التــي تهــدد التــوازن البيئــي مثــل تجــارة العــاج القائمــة علــى قتــل 
الفيلــة، أو الســلع المضــرة بصحــة اإلنســان والقائمــة علــى اســتخدام المبيــدات الحشــرية 

بطريقــة عشــوائية وغيــر مدروســة.
وهنــا ظهــرت كثيــرًا مــن المصانــع التــي تضــع علــى منتجاتهــا عامــات تشــير أنهــا 
منتجــات خضــراء أي تراعــي النظــام البيئــي، كمــا ظهــرت مؤسســات دوليــة متخصصــة 
تمنــح الشــهادات العالميــة للمصانــع والمــزارع التــي تراعــي النظــام البيئــي مثــل شــهادة 

.)14000 iso( مؤسســة المعاييــر الدوليــة الخاصــة بــإدارة شــؤون البيئــة
أهداف التنمية املستدامة

ــى  ــة حت ــك األهمي ــرح تل ــي تش ــاملة، والت ــددة وش ــداف متع ــتدامة أه ــة المس للتنمي
ــي: ــداف ف ــك األه ــن ان نختصــر تل ــه، ويمك ــد علي ــع يعتم ــون مرج تك

إدارة الموارد الطبيعية وضمان بقاءها واستمراريتها لألجيال القادمة.	 
المحافظة على البيئة، وتعزيز دور األفراد للوعي والمحافظة عليها.	 
عمل الخطط للمشاريع التنموية دون اإلضرار بالبيئة.	 
معوقات التنمية المستدامة	 
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إن التوضيــح الرئيســي لمعوقــات التنميــة المســتدامة بهــدف تجنبهــا، والقضــاء عليها، 	 
ــل في: ــي تتمث والت

االستنزاف المستمر لدخل للمشاريع اإلنمائية والبنية التحتية.	 
استنزاف األموال وما يترتب عليه مع عدم االستقرار.	 
تردي األوضاع االقتصادية.	 

أبعاد التنمية املستدامة
أصــدرت لجنــة التنميــة المســتدامة والمنبثقــة مــن قمــة األرض كتابــًا يتضمــن أربعــة 
أبعــاد رئيســية للتنميــة المســتدامة تتمثــل فــي البعــد االقتصــادي، واالجتماعــي، والبيئــي، 
والتكنولوجــي، وهنــا ســوف نوجــز حــول هــذه األبعــاد، حتــى تعطــى نظــرة حــول أهــم 

المؤشــرات المتعلقــة بــكل بعــد.
أوال: البعد االقتصادي

لقــد كان للبعــد االقتصــادي عــدة مؤشــرات والتــي تنعكــس علــى البيئــة التــي يعيــش 
عليهــا االنســان وهــي:

ــع  ــرد م ــتهاك الف ــدل اس ــب مع ــب أن يتناس ــة: يج ــوارد الطبيعي ــن امل ــرد م ــتهالك الف ــدل اس 1- مع
االمكانــات المتاحــة وبمــا يضمــن بقاءهــا لألجيــال القادمــة، ومــن المعلــوم أن الــدول 

المتقدمــة أكثــر اســتهاكًا للمــوارد الطبيعيــة مــن الــدول الناميــة.
2- القضــاء علــى الفقــر:  تســعى الــدول الناميــة لمحاربــة الفقــر مــن خــال اشــارتها إلــى 
أن الفقــر ال يعنــي الرفاهيــة واســتغال كافــة االمكانــات البيئيــة، بــل أخــذ اإلنســان 
ــؤدي  ــرد أن ي ــتطيع كل ف ــى يس ــح، حت ــكل صحي ــوارد بش ــه الم ــه وتوجي لحاجت

ــه، وأن التنميــة شــاملة لكفايــة أفــراد  ــات حيات متطلب
المجتمعــات، وبالتنميــة المســتدامة تــدوم المــواد الضروريــة ومنهــا البيئيــة  والتــي 
تصبــح متوفــرة بشــكل دائــم ومســتمر، ويمكــن اســتغالها بطريقــة انتاجيــة، وبمــا ال 

يؤثــر علــى النظــام البيئــي
ــع  ــن جمي ــل بي ــع الدخ ــى توزي ــتدامة إل ــة المس ــدف التنمي ــل: ته ــادل للدخ ــع الع 3- التوزي
األفــراد وبشــكل عــادل، وعــدم بنــاء الفــوارق االجتماعيــة بيــن األغنيــاء والفقــراء، 
ــا. ــادل فــي المــوارد المتاحــة لديه ــع الع ــة التوزي ــدول النامي ــب مــن ال وهــذا مــا يتطل

ثانيًا: البعد االجتماعي
للبعــد االجتماعــي أهميــة بــارزة فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، وهنــاك مجموعــة 

مــن المؤشــرات التــي تحــدد دور هــذا البعــد وهــي:
1- الحكــم الصالــح: ويتمثــل فــي اســتخدام الديمقراطيــة، والمشــاركة فــي صنــع القــرارات، 

والتــي ســوف تنعكــس علــى المجتمــع بشــكل ايجابــي.
2- توفــر الصحــة والتعليــم: يعــد توفيــر الصحــة والتعليــم فــي كافــة المراحــل الدراســية أمر 
مهــم، وكان للتنميــة المســتدامة دور بــارز مــن خــال االهتمــام بالتنميــة البشــرية 

وبنــاء اإلنســان، وهــو مــا ســوف يضمــن اســتمرارية التنميــة والوعــي الدائــم.
3- النمــو الســكاني وتوزيــع الســكان: تعنــى التنميــة المســتدامة بتحديــد الســكان وعــدم الزيــادة 
ــي،  ــتنزاف البيئ ــى االس ــلبًا عل ــس س ــا ينعك ــات مم ــدرة المجتمع ــوق ق ــة ف المفرط

كذلــك التوزيــع الســكاني بيــن الريــف 
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والحضــر بشــكل مــدروس، وذلــك لتقليــل مــن المســاس بالمناطــق الخضــراء والتقليــل 
مــن التلــوث البيئــي المنبعــث.

ثالثًا: البعد البيئي
ويعنــي البعــد البيئــي توفيــر العيــش الكريــم لألجيــال الحاليــة دون المســاس بحاجــة 

ومتطلبــات األجيــال القادمــة ويتضمــن هــذا البعــد مايلــي:9
1- املحافظــة علــى املــوارد املائيــة: تهــدف التنميــة المســتدامة للمحافظــة علــى المــوارد المائيــة 
وعــدم اســتنزافها بشــكل كبيــر، كذلــك بنــاء الســدود، ومحطــات تحليــة الميــاه 

لتقليــل صــرف الميــاه الجوفيــة.
2- حمايــة املنــاخ مــن االحتبــاس الحــراري: وهــو الحفــاظ علــى المنــاخ وعــدم احــداث أي تغيــرات 
تضــر بــه، والتقليــل مــن اســتخدام المــواد االشــعاعية والكيميائيــة، والمــواد الضــارة 
الناتجــة مــن العمليــات الصناعيــة، بــل ال بــد مــن المحافظــة علــى المنــاخ نظيفــًا 

بعيــدًا عــن األثــار الســلبية.
رابعًا: البعد التكنولوجي

ان للبعــد التكنولوجــي واســتخداماته نتائــج ايجابيــة فــي رفــع دخــل الــدول واألفــراد 
وتحســين المعيشــة ومــن أهــم مؤشــراته والتــي ينبغــي األخــذ بهــا :

ــة  ــا ضريب ــج عنه ــد ينت ــا ق ــث إن التكنولوجي ــة: حي ــة يف الصناع ــا النظيف ــتخدام التكنولوجي 1- اس
التلــوث لذلــك البــد مــن اختيــار التكنولوجيــا ذات االســتخدام النظيــف والــذي ال 

ــي، ــوث البيئ يســبب التل
وكثيــرًا مــن الــدول الصناعيــة أقــرت قوانيــن الســتخدام التكنولوجيــا، وغرامــات 

ماليــة لمــن يرتكــب مثــل هــذه المخالفــات.
2- تبنــي التكنولوجيــا املتطــورة: وهــي عمليــة انتقــاء التكنولوجيــا ذات الجــودة العاليــة والكفــاءة 

المناســبة، كذلــك اســتخدام األدوات واآلالت ذات االســتخدام النظيــف.
تجربة سلطنة عمان يف مجال التنمية املستدامة

اتبعــت الســلطنة مســارًا واضحــًا وســريعًا بهــدف تحقيــق التنميــة المســتدامة مــن أجــل 
بنــاء اإلنســان الــذي هــو أداتهــا وصانعهــا، وتدعــم تقــدم اإلنســان وإيجــاد المواطــن القــادر 
علــى اإلســهام بجــدارة والمشــاركة فــي تشــييد صــرح الوطــن، وأكــد حضــرت صاحــب 
الجالــة فــي خطابــه للشــعب أن الفــرد هــو الســاح الفاعــل فــي ديمومــة التنميــة فــي 

البــاد، ودعامــة التطــور فيهــا.
ــه  ــة جوانب ــي كاف ــة ف ــق التنمي ــي تحقي ــارز ف ــا الب ــلطنة دوره ــذت الس ــذا أخ وبه
االجتماعيــة، واالقتصاديــة )تتمثــل فــي الطاقــة والنقــل(، والبيئيــة، وأوضحــت أن اســتغال 

ــات ال يعنــي أنــه مبــرر الســتنزافها بشــكل مفــرط. تلــك اإلمكان
التزام السلطنة يف تحقيق التنمية املستدامة

لقــد أولــت الســلطنة اهتمــام بــارز فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة، بالمشــاركة مــع 
الــدول األخــرى، والمشــاركة ضمــن المؤتمــرات واللقــاءات المنظمــة لذلــك، وانبثــق عــن 

ذلــك التوجهــات التاليــة:
التــزام الســلطنة بمــا تمخــض بــه مؤتمــر ريــو للبيئــة والتنميــة المســتدامة، والتــي 	 

ــي،  ــوع األحيائ ــة التن ــم المتحــدة لمكافحــة التصحــر، واتفاقي ــة األم ــت اتفاقي تضمن
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واتفاقيــة تغيــر المنــاخ.
تعاون السلطنة مع العديد من المنظمات والمؤسسات ذات العاقة مثل:	 

• المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي القاحلة.
• المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة.

• برنامج األمم المتحدة للبيئة.
• االتحاد الدولي لحماية الطبيعة.

ابــرام الســلطنة لعــدة اتفاقيــات دوليــة، كدليــل علــى قدرتهــا فــي تطبيــق التنميــة 	 
المســتدامة، وجعلهــا سياســة واضحــة فــي كافــة المجــاالت، حتــى تضمــن ســير عجلة 

االنتــاج دون اإلخــال بالبيئــة العمانيــة، ومــن هــذه المنظمــات:
ــة  ــة العربي ــك المنظم ــة، وكذل ــة الصناعي ــدة للتنمي ــم المتح ــة األم • منظم

ــن. ــر التعدي لتطوي
• اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغــرب آســيا، وذلــك لاســتفادة مــن خدماتها 

االستشــارية فــي مجــاالت التنميــة البشــرية والبيئية المســتدامة.
ــع  ــدف رف ــج؛ به ــدول الخلي ــة ل ــس الصح ــة، ومجل ــة العالمي ــة الصح • منظم

ــه. ــي ب ــي والوع ــتوى الصح المس
• منظمــة اليونســكو، واليونيســيف ) منظمــة األمــم المتحــدة للطفولــة( بهــدف 

رفــع جــودة وكفــاءة التعليــم.
أبعاد التنمية املستدامة يف سلطنة عمان 

أواًل: التنمية االجتماعية يف السلطنة
ــاة  ــر الحي ــدف توفي ــك به ــة، وذل ــة االجتماعي ــال التنمي ــي مج ــلطنة ف ــت الس اهتم
الكريمــة لكافــة أفــراد المجتمــع، وجعلهــم أفــراد يعيشــون بســعادة، ولقد كان للمؤسســات 

الحكوميــة دور بــارز فــي المشــاركة ضمــن التنميــة االجتماعيــة ومنهــا: 
وزارة التنميــة االجتماعيــة: والتــي تســعى جاهــدة لتوفيــر المســكن المائم، والدخل الشــهري 
للغيــر قادريــن علــى العمــل مثــل ذوي االحتياجــات الخاصــة، والمــرأة العاجــزة، 

وكبــار الســن.
ــف  ــر الوظائ ــى توفي ــل عل ــي تعم ــج التشــغيل والت ــة: مــن خــال برام وزارة القــوى العامل

ــي. لشــباب العمان
وزارة االســكان: مــن خــال توفيــر الســكن المائــم والوحــدات الســكنية لمســتحقيها، ووفق 
األنظمــة واللوائــح المنظمــة لذلــك مثــل أصحــاب الدخــل المحــدود، وأصحــاب 

الضمــان االجتماعــي.
الهيئــة العامــة للصناعــات الحرفيــة: مــن خــال مشــروع مــوارد الــرزق والتــي تســعى خالــه 
إلــى تدريــب األســر حتــى تصبــح منتجــة وقــادرة علــى كســب الدخــل المناســب 

لهــا.
ــم األنشــطة  ــدوق 2004 م لدع ــذا الصن ــث أنشــئ ه ــة والســمكية: حي ــة الزراعي ــدوق التنمي صن

ــة. ــة، والبدوي ــات الريفي ــدى المجتمع ــة ل ــمكية، والحيواني ــة والس الزراعي
ثانيًا: التنمية االقتصادية يف سلطنة عمان

ــا  ــل، وهن ــاع النق ــة، وقط ــاع الطاق ــى قط ــلطنة إل ــي الس ــة ف ــة االقتصادي ــم التنمي تنقس
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ــكل موجــز. ــا بش ــاع منهم ــى كل قط ــير إل ســوف نش
أواًل: مجال الطاقة

ــؤولة  ــات المس ــا الجه ــة هم ــارة والصناع ــاز، ووزارة التج ــط والغ ــر وزارة النف تعتب
عــن هــذا القطــاع، حيــث عملــت علــى ترشــيد اســتهاك الطاقــة فــي القطــاع الصناعــي، 
ــا،  ــة هيم ــة الشمســية فــي والي ــل الطاق ــة مث ــر الطاق ــة لتوفي واســتحداث مشــاريع بديل
وطاقــة الريــاح فــي واليــة ثمريــت، وهــذا مــا ســوف يقلــل مــن اســتنزاف المــوارد البيئية 

ويقلــل مــن التلوثــات الناتجــة.
ثانيًا: مجال النقل

تعتبــر وزارة النقــل واالتصــاالت هــي الجهــة المســؤولة عــن ذلــك، حيــث عكفــت علــى 
تطويــر وتحديــث نظــام النقــل البــري، كمــا طــورت كفــاءة النقــل الجــوي مــن خــال 
ــن خــال ادخــال بعــض  ــل البحــري م ــي النق ــض المطــارات، والتوســعة ف اســتحداث بع

الحاويــات وفتــح الموانــئ الجديــدة.
التنمية املستدامة يف املجال البيئي بسلطنة عمان

تميــزت الســلطنة بمبــادرات رائــدة فــي مجــال العمــل البيئــي، وبتجــاوب كبيــر مــع 
ــط  ــت الخط ــي، وانطلق ــي والعالم ــن اإلقليم ــى الصعيدي ــة عل ــة العالمي ــوة البيئي الصح
ــة  ــط التنمي ــة لرب ــادئ األولي ــت المب ــام 1975م ووضع ــذ ع ــلطنة من ــي الس ــة ف التنموي
بضــرورة المحافظــة علــى البيئــة، كمــا تضمنــت الرؤيــة المســتقبلية لاقتصــاد العمانــي 
التــي تمثــل اســتراتيجية التنميــة إلــى عــام )2020( المرتكــزات األساســية للحفــاظ علــى 

ــر المتجــددة. ــة غي المــوارد الطبيعي
ــوم  ــب المرســ ــادر بموج ــوث« والص ــة التل ــة ومكافح ــة البيئ ــون »حماي ــد قان وأك
ــة  ــة الصحي ــن الرعاي ــدر م ــر ق ــر أكب ــرورة توفي ــى ض ــم )83/10( عل ــلطاني رق الس
واالجتماعيــة للمواطنيــن وحمايــة ثــروات الوطــن الطبيعية ومــوارده االقتصاديــة والحفاظ 
ــاريع  ــة أضــرار نتيجــة األنشــطة والمش ــب أي ــه التاريخــي والحضــاري وتجن ــى تراث عل

ــة مناطــق الســلطنة. ــذ بكاف ــي تنف ــة الت المختلف
دور السلطنة يف تقييم الوضع البيئي، ودور وزارة البيئة والشؤون املناخية يف حماية وصون البيئة 

مــن أجــل الموائمــة بيــن التنميــة والبيئــة ولضمــان تحقــق الســامة البيئيــة، وصونهــا 
مــن التدميــر وســوء االســتخدام والتأثيــرات الضــارة، يتــم تطبيــق عــدة طــرق لتقييــم أثر 
المشــاريع، واألعمــال، والممارســات البشــرية علــى البيئــة، وذلــك مــن خــال:  أســلوب 
الدراســات البيئيــة المســبقة لألعمــال ، والمشــاريع ، والتي تشــمل دراســة التأثيــرات البيئية 
الســلبية المحتملــة واإلجــراءات الــازم تنفيذهــا للحــد منهــا أو تخفيضهــا، ويتــم متابعتهــا 
والتقييــم علــى مراحــل، كمــا يتــم التقييــم البيئــي للمشــاريع مــن خــال برامــج المتابعة 
والتفتيــش لكافــة مصــادر التلــوث ولجميــع المنشــآت الصناعيــة المختلفــة للتأكــد مــن 

التزامهــا باالشــتراطات البيئيــة القانونيــة.
القوانني والتشريعات واللوائح املنظمة للعمل البيئي

ــب  ــي شــملت جوان ــح الت ــن ،والتشــريعات واللوائ ــن القواني ــد م أصــدرت الســلطنة العدي
ــك  ــى رأس تل ــوارد، وكان عل ــة الم ــة وصــون وحماي ــؤون المناخي ــي والش ــل البيئ العم
ــاه »  ــة الســلطان المعظــم »حفظــه اهلل ورع التشــريعات إصــدار حضــرة صاحــب الجال



82

ــي  ــات أخــذت ف ــه مــن تعدي ــا تبع ــة وم ــة البيئ ــم 82/10 لحماي المرســوم الســلطاني رق
ــل: ــة المســتدامة مث ــة للتنمي الحســبان العناصــر الهام

موارد عمان الطبيعية وتنميتها.	 
تطوير هذه الموارد لمصلحة األجيال الحالية والمستقبلية. 	 

ويمكن لنا أن نبرز تلك التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة لحفظ وصون البيئة 
العمانية في أهم المجاالت التي لها عاقة بالبيئة وهي:

يف املجال الكيميائي
ــرة  ــازات واألبخ ــات والغ ــاث الجزيئ ــن انبع ــد م ــة للح ــتراطات الصارم ــت االش وضع
الضــارة والروائــح والضوضــاء الناتجــة مــن األعمــال الصناعيــة، ومراقبــة أنــواع الملوثات 
عــن طريــق التفتيــش والمتابعــة المســتمرة باســتخدام أجهــزة رصــد ثابتــه ومتنقلــه. 

كمــا تقــوم الجهـــــات المختصــة باإلشـــراف علــى دورة حيــــاة المــواد الكيميائيــة ) 
االســتيراد والتصديــر واإلنتــاج واالســتخدام والبيــع والشــراء والتصنيــع والتخزيــن والنقل 
والتخلــص ( للتأكــد مــن التــداول الســليم لــكل مــن يتعامــل معهــا مباشــرة، كمــا يعــد 
صــدور المرســوم الســلطاني رقــم ) 95/46 ( الخــاص بنظــام تــداول واســتخدام الكيميائيــات 

بالســلطنة إحــدى المبــادرات الرائــدة فــي مجــال إدارة المــواد الكيميائيــة.
عــاوة علــى ذلــك  إنشــاء اللجنــة الدائمــة للمــواد الكيميائيــة يتــم مــن خالهــا تفعيــل 
آليــات التنســيق والحــث علــى توحيــد الجهــود علــى المســتوى الوطنــي إلدارة هــذه المــواد 

والقضــاء أو الحــد مــن مخاطرهــا علــى صحــة اإلنســان والبيئــة .
ــواد  ــة بالم ــع المتعلق ــي تناقــش المواضي ــات الت ــى االتفاقي ــا انضمــت الســلطنة ال كم
الكيميائيــة مثــل اتفاقيــة روتــردام، واتفاقيــة حظــر واســتخدام وانتــاج وتخزين واســتعمال 
ــة    ــات العضوي ــتوكهولم للملوث ــة س ــى اتفاقي ــا، وإل ــر ه ــة وتدمي ــلحة الكيميائي االس

»POPs».
إدارة املخلفات الخطرة:

تســعى الســلطنة إلــى تطويــر األســاليب الكفيلــة بــإدارة المخلفــات الخطــرة، والحــد 
ــرة  ــات الخط ــة إدارة المخلف ــدار الئح ــال إص ــن خ ــك م ــلبية، وذل ــا الس ــن أثاره م
لتنظــم التعامــل مــع تلــك المخلفــات بجميــع أنواعهــا، وتنفيــذ المشــروع الوطنــي إلدارة 

ــات الخطــرة. المخلف
حماية مصادر املياه من التلوث:

 تتخــذ الســلطنة التدابيــر واإلجــراءات الكفيلــة بــإدارة مــوارد الميــاه بصــورة ســليمة، 
وضمــان حمايتهــا مــن التلــوث واالســتنزاف، وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك صــدرت العديــد 
مــن المراســيم الســلطانية منهــا المرســـــوم الســلطاني رقــم ) 115 /2001م ( الخـــــاص 
»بحمـــاية مصــــادر ميـــــاه الشــــرب مــن التلــوث« ، كذلــك إنشــاء محطــات معالجة 
ميــاه الصــرف الصحــي فــي أغلــب واليــات الســلطنة، والزيــارات الميدانيــة لجمــع العينــات 
مــن مختلــف مصــادر تلــوث الميــاه؛ وذلــك لضمــان االلتــزام باللوائــح والقوانيــن التــي 
تكفــل حمايــة الميــاه الجوفيــة مــن التلــوث، وإصــدار التشــريعات الازمــة لحمايــة الميــاه 

الجوفيــة مــن التلــوث منهــا: 
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إصدار الئحة إدارة المخلفات الصلبة غير الخطرة، والئحة المخلفات الخطرة.	 
إصدار الئحة إعادة استخدام مياه الصرف وتصريفها. 	 
الئحة خزانات التحليل الاهوائي واالحتجاز وحفر االمتصاص ووقف استخدام 	 

اآلبار الغير مطابقة للمواصفات العمانية الخاصة بمياه الشرب.

حفظ التنوع اإلحيائي:
إن حفــظ الموائــل الطبيعيــة والحيــاة الفطريــة يتطلــب متابعــة والتــزام، حتــى تتمكــن 
الســلطنة مــن جعــل البيئــة جاذبــة تذخــر بالتنــوع االحيائــي، وحمايــة الكائنــات المهــددة 
ــع  ــة لمن ــة هام ــدة إجــراءات قانوني ــاذ ع ــى اتخ ــلطنة عل ــت الس ــد عمل ــراض، ولق باالنق
األضــرار بالموائــل الطبيعيــة وحمايــة الحيــاة الفطريــة، كذلــك إنشــاء مراصــد خاصــة 
لمراقبــة الطيــور بعــدد مــن مناطــق الســلطنة، وإنشــاء المحميــات الطبيعيــة، ولتحقيــق 

ذلــك قامــت الســلطنة بجهــود جبــارة ومتعــددة منهــا:
إنشاء نظام متكامل للمحميات الطبيعية في عام 1983م.	 
اعداد الخطط التفصيلية لتصميم وإدارة مناطق صون الطبيعة.	 
ــا بموجــب 	  ــت عليه ــي » وصادق ــوع اإلحيائ ــة التن ــى » اتفاقي ــع الســلطنة عل توقي

المرســوم الســلطاني رقــم )119 /94( عــام 1992م، أعقبهــا فــي عــام 2000م وبالتنســيق 
بيــن ســائر الجهــات المختصــة بالدولــة بوضــع »االســتراتيجية الوطنيــة وخطــة 

عمــل التنــوع اإلحيائــي«.
اإلعــان عــن 18 محميــة ذات صفــة قانونيــة بمراســيم ســلطانية ســامية، تتنــوع بين 	 

المحميــات الحيوانيــة، والنباتيــة، واعتمــاد طــرق إدارتهــا وحمايتهــا مثــل لمحميــة 
المهــا العربــي، ومحميــة حمايــة النمــر العربــي.

ــص 	  ــد أو قن ــل أو صي ــم )101 /2002(بشــأن حظــر قت ــوزاري رق ــرار ال إصــدار الق
ــع  ــع قط ــم )2002/196( بمن ــوزاري رق ــرار ال ــة، والق ــور البري ــات والطي الحيوان

ــراء. ــجار الخض األش
ــي 	  ــا ف ــن مــن متابعته ــة بالســلطنة للتمك ــزالن البري ــم الغ ــذ مشــروع ترقي  تنفي

ــة. ــا الطبيعي ــا وموائله بيئاته
انضمــام الســلطنة إلــى االتفاقيــة الدوليــة لمكافحــة التصحــر بموجــب المرســوم 	 

الســامي رقــم )5/ 96(.
ــوم 	  ــة بموجــب المرســــــ ــروة الحيوانيــــ ــي وإدارة الث ــون المراع إصــدار قان

الــــسلطاني رقــم )2003/8( والــذي حــدد عــددًا مــن اإلجــراءات التــي تقوم الســلطنة 
ــا مــن الرعــي  ــا إعــادة زراعــة األراضــي المتدهــورة وحمايته بتنفيذهــا مــن بينه

الجائــر.
تنفيذ مشروع مكافحة التصحر بمحافظة ظفار.	 
إعــادة تأهيــل األراضــي الرعويــة وإنشــاء وحــدة استشــعار وإدخــال نظــم المعلومات 	 

لمراقبــة ظاهــرة التصحر.
استزراع أشجار القرم، والتوسع في تشجيع المجتمع للتشجير.	 
مشروع حديقة النباتات واألشجار العمانية.	 
انشــاء مراكــز اكثــار الحيــاة الفطريــة فــي كًا مــن واليــة بــركا، ومصيــره، 	 

ومربــاط.
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حماية البيئة البحرية:
اتخــذت الســلطنة عــددا مــن اإلجــراءات الهامــة لحمايــة البيئــة البحريــة مــن التلــوث 
ــة،  ــة البحري ــة الماح ــم حرك ــي تنظ ــة الت ــة البيئي ــن واألنظم ــن القواني ــك بس وذل
ــة  ــبة لمراقب ــة مناس ــم وضــع آلي ــا ت ــلطنة، كم ــة للس ــة البحري ــامة البيئ ــن س وتضم
ناقــات النفــط فــي البيئــة البحريــة العمانيــة وفقــًا للخطــة الوطنيــة لمكافحــة التلــوث 
بالزيــت، بحيــث تشــمل إجــراءات االســتجابة لمواجهــة حــوادث تســرب الزيــت فــي حالــة 

ــة الخاصــة  ــا داخــل المنطقــة البحري وقوعه
بالسلطنة، والتي تشرف عليها وزارة البيئة والشؤون المناخية بالتعاون مع الجهات األخرى 

المعنية وعلى ضوء االتفاقيات التي ُتعنى بشؤون البيئة البحرية والمحافظة عليها على سبيل 
المثال:

اتفاقية لندن لعام 1972م.	 
اتفاقية ماربول لعام 1973م.	 
 	.)Ropme( المنظمة اإلقليمية لحماية البيئة البحرية عام 1979م
 	.) IMO( المنظمة الدولية لحماية البيئة البحرية عام 1974م

كمــا أولــت الســلطنة اهتمــام خاصــًا بالبيئــة البحريــة مــن خــال إصــدار العديــد مــن 
التشــريعات والقوانيــن البيئيــة مــن مراســيم ســلطانية ســامية، وقــرارات وزاريــة، ولوائــح 
لتنظيــم العمــل والحــد مــن الممارســات الخاطئــة، وإجــراء البحــوث والدراســات، وإعــداد 
الخطــط الكفيلــة بحمايــة البيئــة البحريــة، وقــد قطعــت وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة 
شــوطًا كبيــرًا فــي حمايــة وصــون المــوارد اإلحيائيــة البحريــة مــن خــال تنفيــذ خطــط 
إدارة المناطــق الســاحلية، وتخطيــط اســتخدامات األراضــي الســاحلية، وإنشــاء المحميــات 

لطبيعية  ا
ــلطنة،  ــف مناطــق الس ــرم بمختل ــجار الق ــتزراع أش ــوار، واس ــل األخ ــاحلية، وتأهي الس
ــا. ــف بيئاته ــات تنظي ــة حم ــة، وإقام ــعاب المرجاني ــذ خطــط إدارة الش ــك تنفي وكذل

حماية البيئة الساحلية:
تقــوم الســلطنة باإلشــراف علــى جميــع المشــاريع المتعلقــة بالبيئــة الســاحلية لدراســة 
ــبب أي  ــى ال تس ــا حت ــبة لمعالجته ــج المناس ــات والبرام ــة ووضــع اآللي ــرات البيئي التأثي
ــات  ــب االتفاقي ــلطنة بأغل ــت الس ــه التزم ــذا التوج ــًا له ــاحلية، ودعم ــة الس ــرار للبيئ أض
المنبثقـــة عــن مؤتمــر ريــــو للبيئــة والتنميـــة ) 1992م ( التــي تهــدف للتعجيــل بالتنمية 
ــم  ــذي ت ــة ال ــة والتنمي ــي بالبيئ ــدة المعن ــم المتح ــر االم ــد كان مؤتم ــتدامة ، فق المس
عقــده فــي ريــودي جانيــرو بالبرازيــل عــام ) 1992م ( مرحلــة هامــة للتأكــد مــن التعاون 
ــة  ــة والبيئ ــن التنمي ــق التكامــل بي ــى االعتــراف بالحاجــة الــى تحقي الدولــي المبنــي عل

لضمــان اســتدامة عمليــة التنميــة.
وقــد أقــر هــذا المؤتمــر خطــة عمــل عالميــة شــاملة للقــرن الحــادي والعشــرين عرفت 
ــال  ــلطنة خ ــت الس ــه قدم ــى ضوئ ــدة ) 21 ( وعل ــرن ) 21 ( أو األجن ــدول الق ــم ج باس
انعقــاد مؤتمــر القمــة العالمــي للتنميــة المســتدامة فــي عــام 2002 بجوهانســبرغ بجنــوب 
أفريقيــا تقريــرًا وطنيــًا تضمــن أهــم االجــراءات التــي اتخذتهــا الســلطنة علــى الصعيــــد 
ــة المســتدامة  ــي مجــال التنمي ــدة ) 21 ( ف ــذ األجنـــ ــول تنفي ــا حــ ــي ومرئياته الوطن
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ــات ذات  ــة القطاع ــدة لكاف ــات الجدي ــًا للمعطي ــام 2012م وفق ــر ع ــث التقري وجــرى تحدي
الصلــة.

كمــا قامــت وزارة البيئــة والشــؤون المناخيــة بالتنســيق مــع وزارة االقتصــاد الوطنــي 
ســابقًا بتضميــن مؤشــرات البعــد البيئــي فــي العــدد األول مــن نشــرة مؤشــرات التنميــة 
المســتدامة، والــذي تــم اعــداده عــام 2007م بالتعــاون مــع مختلــف الجهــات ذات العاقــة 

بالتنميــة المســتدامة، وكذلــك إعــداد دليــل لمنهجيــات مؤشــرات 
التنميــة المســتدامة بكافــة أبعادها االجتماعيــة واالقتصادية والبيئيـــة والرقميــة، وإعداد 
تقريــر بيــن فتــرة وأخــرى عــن حالــة البيئــة فــي الســلطنة والــذي يقــدر الوضــع البيئــي 

الراهــن والتطلعات المســتقبلية.
دور وزارة الرتبية والتعليم يف مجال التنمية املستدامة

من منطلق التزام السلطنة بالعمل في إطار الشراكة الدولية واستجابة للجهود الدولية 
من خال عقد األمم المتحدة للتربية من أجل التنمية المستدامة )2005-2014( للنهوض 

بالتنمية المستدامة في كافة المجاالت لتحقيق االستدامة االقتصادية واالجتماعية والبيئية 
من خال التربية والتعليم، فإن وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجهات ذات العاقة 
تسعى إلى تحسين الوعي واالهتمام بالتنمية المستدامة. وتسعى إلى إبراز أنشطة التنمية 

المستدامة في مختلف المقررات الدراسية.
ولقــد كان لهــذا الجانــب دور مهــم مــن خــال اشــباع المناهــج الدراســية بالمواضيــع 
ــة،  ــة، والبيئي ــي المجــاالت ) االقتصادي ــي للدارســين ف ــي تنهــض بالمســتوى التحصيل الت
ــة( وترفــع مــن مســتوى الوعــي العلمــي والثقافــي، وكذلــك تنتهــج وزارة  واالجتماعي
التربيــة والتعليــم كثيــرًا مــن المشــاريع والمبــادرات والمســابقات ذات العاقــة، وأهمهــا 

» مســابقة الســلطان قابــوس للتنميــة المســتدامة«.

مسابقة السلطان قابوس للتنمية املستدامة
ــاور  ــدة مح ــملت ع ــث ش ــام 2018م، حي ــر ع ــهر نوفمب ــي ش ــابقة ف ــذه المس ــنت ه دش
وهــي: البيئــة والصحــة، والمحــور االجتماعــي والثقافــي، والمحــور االقتصــادي، وجــاءت 
ــاظ  ــي الحف ــم ف ــتدامة ودوره ــة المس ــة التنمي ــوم وأهمي ــذ مفه ــدى التامي ــزز ل لتع
ــة  ــن أجــل التنمي ــم م ــي للتعلي ــج العالم ــع البرنام ــك لتتماشــى م ــة، وكذل ــى البيئ عل
المســتدامة، والــذي أعدتــه المنظمــة العالميــة للتربيــة والثقافــة والعلــوم » اليونســكو«، 

ــة  ــي أكــدت المنظم والت
فــي أهدافهــا الخاصــة بالتعليــم علــى » ضمــان أن يكتســب جميــع المتعلميــن بحلــول 

عــام 2030 م المعــارف والمهــارات الازمــة لدعــم التنميــة المســتدامة«.
ــة  ــي ثقاف ــى تبن ــي عل ــع المدرس ــز المجتم ــابقة لتحف ــك المس ــاءت تل ــك ج  كذل
المبــادرة، وتطويــر البيئــة المدرســية والبيئــة المحليــة بالمشــاريع المســتدامة، كذلــك 
ــة المســتدامة ودورهــم  ــة التنمي ــاء األمــور ثقاف ــات التدريســية وأولي ــدى الهيئ ــزز ل تع
كشــريك رئيســي فــي تحقيقهــا، وفتحــت المجــال لمعالجــة قضايــا التعليــم، والمشــكات 
ــة  ــم المواطن ــم قي ــرس لديه ــن، وتغ ــخصية المتعلمي ــاء ش ــدف لبن ــك ته ــة، كذل البيئي
ــة  ــى البيئ ــاظ عل ــع، والحف ــاء المجتم ــهام لبن ــي االس ــي ف ــم الرئيس ــة، ودوره الصالح
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ــام. ــة بشــكل ع ــة العماني المدرســية بشــكل خــاص، والبيئ
دور الحركة الكشفية يف التنمية املستدامة

ــق أقصــى  ــباب لتحقي ــة الش ــي تنمي ــهم ف ــارزة تس ــوة ب ــفية ق ــر الحركــة الكش تعتب
ــم  ــة، وجعله ــة والروحي ــة واالجتماعي ــة والوجداني ــة والعقلي ــم البدني ــاء بقدراته ارتق
أفــراد، ومواطنيــن مســؤولين فــي مجتمعاتهــم المحليــة والوطنيــة والعالميــة، كمــا تبــرز 
دورهــم المســتمر فــي عمليــة التنميــة والتطويــر، وهــو مــا جعلهــم جــزء رئيســي فــي 

ــة. كافــة مجــاالت التنمي
ــون  ــى تك ــبيها؛ حت ــوب منتس ــي قل ــق ف ــادئ راســخة، تعم ــى مب ــى عل ــفية تبن إن الكش
خارطــة واضحــة تعينهــم علــى التقــدم واالرتقــاء، والتــي تتمثــل فــي الواجــب نحــو اهلل 
مــن خــال االلتــزام بالمبــادئ الدينيــة والتمســك بالعقيــدة، وتقبــل الواجبــات التــي تنتــج 
ــع  ــوالء للوطــن، م ــن مــن خــال ال ــك الواجــب نحــو اآلخري ــزام، كذل ــذا االلت عــن ه
تعزيــز الســام والتفاهــم والتعــاون المحلــي والوطنــي والعالمــي، والمشــاركة فــي تنميــة 
المجتمــع مــع االعتــراف واالحتــرام لكرامــة اإلنســانية والتكامــل مــع الطبيعــة، والواجــب 

نحــو الــذات مــن خــال مســئولية كل شــخص عــن تنميــة ذاتــه.
جميــع تلــك المبــادئ تجعــل مــن المنتســبين للحركــة الكشــفية واإلرشــادية أداة بنــاء 
راســخة فــي كافــة المجــاالت التنمويــة المســتدامة االقتصاديــة، واالجتماعيــة، والبيئيــة، 
وفــي مجــاالت اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة، والتنميــة البشــرية، ويمكــن لنــا أن نبــرز 
تلــك  الممارســات المتقنــة باســتخدام عناصــر الطريقــة الكشــفية واالرشــادية والتــي تعــد 

نظــام متكامــل لتربيــة الفتيــة والفتيــات مــن خــال:
ــام  ــي القي ــة ف ــبين للحرك ــد المنتس ــد وع ــا يؤك ــو م ــادي  وه ــفي واإلرش ــد الكش الوع
ــاعدة  ــن، ومس ــم الوط ــو اهلل ث ــب نح ــام بالواج ــي القي ــد ف ــذل الجه ــب، وب بالواج
النــاس فــي جميــع الظــروف، وأن العمــل بقانــون الكشــافة والمرشــدات، ومــا جــاء 
بــه مــن صفــات حســنة، تجعــل منهــم أفــراد فاعليــن نافعيــن للوطــن ومكتســباته، 

ــة. ــي التنمي ــاركين ف ومش
القانــون الكشــفي واإلرشــادي ومــا يرســخه مــن القيــم واألخــاق والواجبــات لــدى المنتســبين 
إليهــا مــن الفتيــة والقــادة الراشــدون، والمتمثلــة فــي أن تجعــل منهم أفــراد يتحلون 
بالصــدق، واألمانــة فــي عملهــم، وأن يكونــوا مهذبيــن مطيعيــن، ونافعيــن لوطنهــم 
ومحافظيــن عليــه، وعلــى البيئــة التــي ينتمــون إليهــا، كمــا أن نهــم مقتصديــن وهو 
مــا أكــدت عليــه التنميــة المســتدامة مــن خــال أخــذ األجيــال الحاليــة احتياجاتهــا  
ــروات  ــك الث ــى تل ــى تبق ــا حت ــاد فيه ــا واالقتص ــون عليه ــي يعيش ــة الت ــن البيئ م
لألجيــال القادمــة، وهــو مــا يمثــل اإلخــاص الحقيقــي للوطــن وللتنميــة والبيئــة 
التــي يعيشــون عليهــا، كمــا أن المنتســبين للحركــة يتصفــون برفقهــم للحيــوان، 
ــا، ويغرســونها،  ــة، ويحافظــون عليه ــة الجميل ــا البيئ ــي تحويه ــات الت ــم لنبات وحبه

وينشــرون الــود، والبشاشــة، والطهــر والنظافــة فيهــا
التعلــم باملمارســة حيــث يتلقــى األعضــاء المنتســبين إليهــا دروســًا يتعلمــون عــن طريــق 
ــامية  ــادئ الس ــم والمب ــة للقي ــة العملي ــت الممارس ــواء كان ــة، س ــة العملي الممارس
للكشــفية واالرشــادي، أو ممارســة المهــارات والمعــارف المختلفــة، لتمكيــن قدراتهــم 
العقليــة، العمليــة، وجعلهــم أفــراد فاعليــن، قادريــن علــى اإلنتــاج، وبشــكل دائــم.

ــاء  ــدور بن ــام ب ــي الحركــة للقي ــرد ف ــن كل ف ــا يمك ــو م ــرة وه ــام املجموعــات الصغ نظ
والمشــاركة بشــكل ديموقراطــي فــي تنميــة المجتمــع وتطويــره، والتعلــم، 



87

ــتدامة. ــة المس ــال التنمي ــي مج ــل ف ــو فاع ــاركة كعض والمش
ــث  ــادية، حي ــفية واإلرش ــج الكش ــارات، والمناه ــام الش ــوى نظ ــي تح ــزي  والت ــار الرم اإلط
ــة. ــع، والتنمي ــة، والمجتم ــال البيئ ــي مج ــدات ف ــافة والمرش ــدور الكش ــت ل تطرق

حيــاة الخــالء وهــي أحــد الجوانــب التــي يجــب التركيــز عليهــا، و احــد مميــزات العمــل 
ــة أو  ــة )الغاب ــي الطبيع ــم ف ــون عمله ــم يمارس ــي تجعله ــادي الت ــفي واالرش الكش
ــي  ــة الت ــون البيئ ــا، ويصون ــون عليه ــخ9 ويحافظ ــاطئ.. ال ــى الش ــراء أو عل الصح

ــة. ــاء البيئي ــى األحي ــاظ عل ــم للحف ــون مقترحاته ــا، ويقدم ــون إليه ينتم
ونجــد أن هــذه العناصــر تتناغــم وتتداخــل فيمــا بينهــا، مما يجعــل مكتســبيها والقائمين 
عليهــا أفــراد يتمتعــون بالخبــرة، والكفــاءة، والقــدرة علــى تنفيذ المهــام، والعمــل التربوي، 
كمــا أنهــم جــزء مــن التنميــة المســتدامة يعملــون فــي حاضرهــم، ويذخــرون لألجيــال 

القادمــة مــا يعينهــم علــى العيــش ســعداء حتــى تســتمر التنميــة بشــكل دائــم.
ــة راســخة  ــداف تربوي ــى أه ــوم عل ــا أن الحركــة الكشــفية تق ــك يؤكــد لن كل ذل
ــي يجــب  ــات الت ــم االهتمام ــة توضــح أه ــة متقن ــة احترافي ــا بطريق ــم صياغته ــة ت متين
أن يعيهــا ويدركهــا المنتســبين للحركــة، وتؤكــد دورهــم فــي كافــة أبعــاد التنميــة 

ــا:  ــتدامة ومنه المس
1- اكتســاب القيــم الدينيــة، والعمــل علــى تطبيقهــا حتــى تكــون منهــج دينــي راســخ 

فــي قلوبهــم.
2- تنميــة الــوالء للوطــن وحبــه والعمــل للحفــاظ علــى مكتســباته، والمشــاركة فــي 
التنميــة االقتصاديــة، واالجتماعيــة واكتســاب القيــم األخاقيــة واالجتماعيــة، وتقوية 

العاقــات الثقافيــة واالجتماعيــة والســلوك القويــم مــع الجماعــة.
ــع  ــي وض ــاركة ف ــكات، والمش ــل المش ــة لح ــة صحيح ــي بطريق ــر العلم 3- التفكي
الخطــط، والحلــول المناســبة لتحديــات التــي تواجــه المجتمــع، وتحافــظ علــى حــق 

ــال القادمــة. األجي
ــة  ــا بيئ ــا، وجعله ــاظ عليه ــل للحف ــة، والعم ــدة نحــو البيئ ــم جدي ــاب مفاهي 4- اكتس

ــتقبل. ــرق للمس ــعد بالحاضــر، وتستش ــة تس جاذب
ــة، وفــي العقــل الســليم فــي الجســم  ــة القــدرات والمهــارات البدنيــة والصحي 5- تنمي
الســليم، ولــن يكــون الفــرد منتجــًا ونافعــًا ومشــاركًا لتنميــة دون الصحــة والحافظ 

عليهــا.
ويمكــن لنــا أن نتطــرق إلــى بعــض األهــداف الخاصــة والمهمــة والتــي تقــوم عليهــا 
الحركــة الكشــفية واإلرشــادية، وأكــدت عليهــا سياســة وأبعــاد التنميــة المســتدامة وهي:

أواًل: املجال البيئي 
        ذلك من خال تنمية الفكر لدى المنتسبين للحركة بانهم جزء من البيئة يؤثر 

فيها ويتأثر بها، وما يجب عليه نحوها والمحافظة عليها وصونها، والتعرف على طرق 
المحافظة على البيئة ومواردها، وبعض المشاكل البيئية وآلية التعامل معها ووضع الحلول 

المناسبة لها.
ثانيًا: املجال الوطني

          من خال التعرف على أهم مميزات الوطن )الوطن المحلي، والوطن العربي( من 
جميع النواحي، وأهم الخدمات التي تقدمها الجهات الرسمية وغير الرسمية على مستوى 

الوطن، واالحساس بالمسؤولية نحو ذلك الوطن ، واالهتمام به والحفاظ عليه.   
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ثالثًا: املجال االجتماعي
حيث تبنى على تنمية العاقات والروابط االجتماعية السليمة وتفهم عادات وتقاليد 

المجتمع، ومعرفة المشكات االجتماعية والمشاركة في وضع الحلول المناسبة لها، وبناء 
العاقات الحسنة في التعامل مع اآلخرين، وتقديم ما عليهم من واجبات لمجتمعهم حتى 

تستمر عجلة التنمية، وتتحقق االستدامة في كافة مكتسباته.
رابعًا: مجال العلوم والتكنولوجيا

ــتغال  ــث، واس ــكاري الحدي ــي واالبت ــر العلم ــلوب التفكي ــة أس ــن خــال تنمي ــم م وتت
امكانــات األفــراد فــي عمليــة التطويــر والتحديــث، والتعــرف علــى كيفيــة االســتفادة مــن 
ــن  ــث يضم ــة، حي ــة التطــور والتنمي ــة عجل ــاة، وماحق ــي الحي ــة ف ــا الحديث التكنولوجي

اســتخدامها للجيــل الحالــي، وتطويرهــا لألجيــال القادمــة.
أهمية تفعيل الحركة الكشفية لتنمية املستدامة:

1- بناء جيل مثقف ومدرك الحتياجاته، واحتياجات األجيال القادمة.
2- بث ثقافة حماية البيئة والمحافظة عليها وعلى مكوناتها.

3- تفعيل األنشطة والبرامج الخاصة بدور الحركة في مجال التنمية المستدامة.
4- دعم جهود الخدمات الصحية والتعليمية من خال األنشطة والبرامج.

5- المشاركة في بناء إقصاد الدولة، كًا حسب قدراته واختصاصاته.
6- االرتقاء بالخدمات والتعامل معها وفق التقدم التكنولوجي الحديث.

7- التنميــة الفكريــة، والعقليــة بمــا يكفــل لهــم مواجهــة احتياجــات الوطــن والمحافظــة 
علــى مدخراتــه ومنجزاتــه، حتــى تبقــى دائمــة ويســتفاد منهــا.

دور الربامج الكشفية يف دعم جهود التنمية املستدامة:
يعــد البرنامــج الكشــفي أحــد الفعاليــات المثيــرة، والتــي تقــدم الكثيــر مــن األنشــطة 
ــة، حيــث تصــاغ بشــكل هــادف وبمــا يحقــق  ــة، والثقافي ــة، واالجتماعي ــة، والفني الرياضي
ــل  ــان العم ــع اتق ــا، م ــن اختياره ــاة الجــودة وحس ــع مراع ــتهدفة، م ــات المس ــة الفئ رغب
ــدوات،  ــاءات، والن ــات ، واللق ــج مــن خــال ) المخيم ــذه البرام ــوع ه ــا، وتتن ــي تنفيذه ف
والمؤتمــرات، وتبــادل الزيــارات، والــورش ...الــخ( وذلــك حســب المناســبة التــي وضعــت 

مــن أجلهــا.
إن البرنامــج الكشــفي ليــس مجــرد أنشــطة وفعاليــات هدفها التجمــع فقط، انمــا تضطلع 
ــات  ــتغال أوق ــا اس ــتجدات ومنه ــه والمس ــق الحاج ــة، وف ــداف المختلف ــن األه ــر م لكثي
ــي وتعايشــهم  ــة الت ــة البيئ الشــباب فــي مــا يحقــق طموحاتهــم وطمــوح الوطــن، وتهيئ
ــداع بمــا يضمــن الرقــي لفكرهــم  ــكار، واإلب عليهــا، وابــراز قدراتهــم وميوالتهــم، واالبت
وثقافتهــم، وهــذا مــا يعــد أحــد جوانــب التنميــة المســتدامة، لمــا يحققــه مــن بنــاء جيــل 
مثقــف قــادرًا علــى تحمــل المســؤولية، والمبــادأة والمبــادرة، واالســهام فــي بنــاء مســيرة 

التقــدم والرقــي بهــا، للوضــع الحالــي ، والتطلــع نحــو البنــاء المســتقبلي.
تختلــف البرامــج الكشــفية حســب تنظيمهــا أهدافهــا، وعــدد الفئــة المســتهدفة وهــذا 
ــع  ــا لجمي ــب، وايصــال برامجه ــدد المناس ــى جــذب الع ــادرة عل ــا ق ــا ويجعله ــا يميزه م

ــا، كمــا تعــد فرصــة مناســبة الســتغالها فــي  المنتســبين له
ــا، ويمكــن تقســيمها وفــق مــا  ــة المســتدامة واالســهام فيه مجــال دعــم جهــود التنمي

يلــي:
على المستوى المركزي بإشراف المديرية العامة للكشافة والمرشدات: 
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يتــم تنفيذهــا مــن خــال اللقــاءات، والمخيمــات، والتجمعــات، وهــذه البرامــج تحــوى 
الجلســات الحواريــة الخاصــة بالتنميــة المســتدامة، ومشــاريع خدمــة وتنميــة المجتمــع، 
وحفــظ وصــون البيئــة، ونمــوذج ذلــك مشــاركة الحركــة الكشــفية فــي مشــروع زراعة 
المليــون نخلــة، وهــو أحــد مشــاريع الســلطنة والــذي يهــدف إلــى تحقيــق األمــن الغذائــي 
للجيــل الحالــي، واألجيــال القادمــة، كذلــك مــا يحققــه مــن منظــر جميــل ، ويســاهم 

فــي التقليــل مــن عمليــة التلــوث البيئــي.
كمــا أن التجمعــات الكبــرى المركزيــة تســهم فــي مجــاالت التوعيــة والتثقيــف فــي 
المجــاالت المختلفــة ومنهــا التوعيــة حــول التقليــل مــن تلــوث البيئــة، والمحافظــة عليها، 

والتقليــل مــن االنبعاثــات الغازيــة الضــارة.
أهــم البرامــج المركزيــة للمديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات فــي مجــال الحفــاظ 

علــى البيئــة ومكافحــة التلــوث
ــة  ــدات بكاف ــافة والمرش ــة للكش ــة العام ــارك المديري ــث تش ــاعة األرض: حي ــل س أ – تفعي
تقســيماتها الهيكليــة، فــي تفعيــل ســاعة األرض والــذي يصــادف 30 مــارس مــن كل 
عــام، بمــا يتكامــل مــع جهــود المؤسســات األخــرى فــي حمايــة البيئــة مــن التغيــر 
المناخــي، وذلــك مــن خــال توفيــر االســتهاك اليومــي فــي الكهربــاء والميــاه، وبما 

يضمــن اســتمرارية توفيرهــا للجــل الحالــي ولألجيــال القادمــة. 
ب – مشــروع جلــوب ) GLOBE( البيئــي ملنتســبي وزارة الرتبيــة والتعليــم: حيــث يمثــل أحــد المشــاريع 
التربويــة والخــاص بمجــال حفــظ وحمايــة البيئــة مــن التلــوث، ويهــدف البرنامــج 
ــة  ــال البيئ ــي مج ــم ف ــم وتطلعاته ــي بأفكاره ــة والرق ــب الطلب ــل مواه ــى صق إل
ويجعلهــم شــركاء فــي الحفــاظ عليهــا، بالشــراكة مــع طــاب العالم األخــر وتمكين 
فهــم الطــاب لكثيــر مــن األهــداف منهــا فهــم متغيــرات البيئــة وتســجيل تغيــرات 
درجــة الحــرارة، والتربــة، والمــاء، والغطــاء النباتــي، ودرجــات الملوحــة، والتعــرف 
علــى كثيــر مــن البروتوكــوالت الخاصــة بالبرنامــج وتطبيقهــا فــي مجــال حفــظ 
ــدى المنتســبين  ــة ل ــدرات البحثي ــع مــن مســتوى الق ــا ســوف يرف ــة، وهــو م البيئ
للبرنامــج، ويبــرز دور المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات مــن خــال دورهــم 
فــي تفعيــل البرنامــج وتحفيــز الوحــدات الكشــفية واإلرشــادية بتفعيــل البرنامــج، 
ودمــج منســبي الحركــة ضمــن أنشــطة وفعاليــات البرنامــج داخــل المبنى المدرســي 
وفــي البيئــة والمجتمعيــة، كمــا اســتضافت المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات 
اللقــاء الطابــي التاســع للمشــروع خــال الفتــرة ) 19 – 21 مــارس 2019م( بمخيــم 
الســلطان قابــوس الكشــفي بالملــدة، بمــا يضمــن دور المديريــة والتواصــل المشــترك 

فــي تفعيــل البرنامــج.
على املستوى الالمركزي

ــى مســتوى أقســام الكشــافة  ــن برامــج عل ــن مهمي ــى جزئيي ــا تنقســم الجهــود إل وهن
والمرشــدات بالمحافظــات التعليميــة، وأخــرى على مســتوى الوحدات الكشــفية واإلرشــادية، 
وجميعهــا تذخــر بالتنــوع فــي فعالياتهــا وأنشــطتها، واالســتفادة مــن مؤسســات المجتمــع 
المختلفــة؛ بمــا يضمــن تحقيــق أهدافهــا وجــودة عملهــا، واتقــان العمــل بهــا وتنفيذهــا، 
ومــن هــذه الجهــود واألنشــطة زراعــة األشــجار، والمشــاركة فــي مشــاريع حفــظ وصــون 
البيئــة، والزيــارات الخاصــة لمركــز حمايــة البيئة مثــل: دوائر البيئــة والشــؤون المناخية 
بالمحافظــات التعليميــة، والمشــاركة فــي حمــات التنظيــف، والتوعيــة البيئيــة، كذلــك 
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االســهام فــي مجــاالت التنميــة المســتدامة فــي الجوانــب االجتماعيــة واالقتصاديــة، وهــذا 
مــا يؤكــد أن الرامــج الكشــفية ليســت بمعــزل عــن دعــم التنميــة المســتدامة فــي تحقيــق 

أهداف.
الربامج الكشفية على املستويني العربي والعاملي

ــة  ــى المســتويات الوطني ــل عل ــا ال تعم ــز الحركــة الكشــفية واإلرشــادية أنه ــا يمي م
ــا  ــا يجعله ــذا م ــة، وه ــة والعالمي ــتويات اإلقليمي ــى المس ــك عل ــدت ذل ــل تع ــب، ب فحس
قــادرة علــى تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي كافــة المجــاالت، وعلــى مســتوى كافــة 
ــرى،  ــات الكب ــدوات والتجمع ــة، والن ــة والدولي ــرات العربي ــام المؤتم ــث تق ــدة، حي األصع
ــة. ــة والعالمي ــرات العربي ــات األخــرى، والخب ــات، والجه ــود المنظم ــن جه واالســتفادة م
ــى  ــطة عل ــم أنش ــراءات وتنظي ــاذ إج ــى اتخ ــفية عل ــة الكش ــر الحرك ــر أث ال يقتص
المســتوى المحلــي، بــل تلعــب الكشــافة العالميــة دورًا هامــًـا فــي التوعية بضرورة تحســين 
السياســات العالميــة، وخاصــًة تلــك التــي تؤثــر علــى الشــباب، وقــد كان إلقــرار األمــم 
المتحــدة لسياســتها الخاصــة بالشــباب أثــره اإليجابــي فــي إظهــار االهتمــام الخــاص الــذي 
يتمتــع بــه الشــباب فــي كل الــدول فــي جميــع أنحــاء العالــم، وقــد حقــق العمــل فــي 

مجـــال التوعيــة نجاحــًـا فــي العديــد مــن المجــاالت، علــى ســبيل المثــال: 
»التنــوع الثقافــي – البيئــة - األهــداف اإلنمائيــة لأللفيــة - الســام والتنمية المســتدامة 

ــباب«. - تمكين الش
برنامج األمم املتحدة للبيئة:

يعــد برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة صــوت البيئــة داخــل منظومــة األمــم المتحــدة، إذ 
يعتبــر بمثابــة العامــل المحفــز والداعــم والموجه والُمـــّيسر لتشــجيع االســتخدام الرشــيد 
للمــوارد الطبيعيــة وتدعيــم التنميــة المســتدامة للبيئــة العالميــة، وفــي عــام 1990 تعاونــت 
المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة فــي نشــر وثيقــة 
»الكشــافة: العمــل مــن أجــل البيئــة«، حيــث ســاعدت هــذه الوثيقــة الجمعيــات الكشــفية 
ــد نطــاق  ــد أمت ــام، وق ــج الكشــفي الع ــي البرنام ــة ف ــة البيئي ــج التربي ــي دم ــة ف الوطني
مشــاريع الكشــافة العالميــة مــع برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ليتجــاوز مجــال مشــاريع 
معينــة للتربيــة البيئيــة، وخاصــًة بعــد حضــور الكشــافة اجتمــاع مجلــس إدارة برنامــج 
ــج  ــام برنام ــباب، وق ــال للش ــة حــول األطف ــرات الدولي ــة والمؤتم ــم المتحــدة للبيئ األم
ــة  ــة التنمي ــي قري ــة ف ــة البيئي ــل التوعي ــا بدعــم ورش عم ــة أيًض ــم المتحــدة للبيئ األم
العالميــة التــي تــم تنظيمهــا فــي المخيــم الكشــفي العالمــي عــام 2007 فــي إطــار االحتفــال 
ــن،  ــن نجوي ــاب نهات ــم انتخ ــام 2012، ت ــي ع ــدة(، وف ــة المتح ــفية )بالمملك ــة الكش بمئوي
وهــو كشــاف عمــره 18 عاًمــا مــن كنــدا، فــي لجنــة تيســير عمــل المجموعــات الكبــرى 

فــي برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة؛ كمنســق مشــترك لألطفــال والشــباب. 
دور القيادات الكشفية واإلرشادية يف دعم التنمية املستدامة:

تعــد القيــادات الكشــفية واإلرشــادية المحــرك الحقيقــي والدينمــو المســتمر لقيــادة دفة 
الحركــة فــي كافــة أعمالهــا ومــا تنفــذه مــن أنشــطة وفعاليــات، لذلــك يحمــل علــى 
عاتقهــم الــدور األكبــر فــي تنفيــذ أهدافهــا وتنميــة قــدرات المنســبين إليهــا، واالســتفادة 
مــن امكاناتهــم كًا فــي مجــال تخصصــه وقدراتــه وميوالتــه، لدعــم التنميــة المجتمعيــة، 

واالقتصاديــة، والبيئيــة، والبشــرية.
ــا  ــم خبراته ــي تقدي ــد ف ــذل الجه ــادية وتب ــفية واإلرش ــادات الكش ــعى القي ــا تس كم
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ــاركة  ــتدامة، والمش ــة المس ــاالت التنمي ــة مج ــي كاف ــهام ف ــا لإلس ــا ومهاراته ومعارفه
فــي وضــع الخطــط التنمويــة، ودعــم المشــاريع االقتصاديــة، والمشــاركة فــي النــدوات 
ــم  ــوًء بالحضــور أو بتقدي ــتدامة س ــة المس ــرات الخاصــة بالتنمي والمحاضــرات، والمؤتم
أوراق العمــل المختلفــة فــي ذات التخصــص، عــاوة علــى ذلــك تســهم بعــض القيــادات 
بتنفيــذ الدراســات المســحية والعلميــة المتخصصــة بالتنميــة المســتدامة لتأكيــد دورهــا 
البــارز والمهــم، وضمــان العمــل مــع بقيــة المؤسســات، وأخــذ دورهــا فــي تنميــة الوطــن 
ــم  ــادة دفــة التعميــر، والقضــاء علــى الفقــر، والمســاعدة فــي نشــر العل ومنجزاتــه، وقي

ــل الحاضــر والقــادم. ــة فــي الجي ــاء الســعادة المجتمعي والمعرفــة، والصحــة، وبن
دور املديرية العامة للكشافة واملرشدات يف مجال التنمية املستدامة

تعمــل المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات بــأن تكــون شــريك رئيســي، ومحــور 
مهــم فــي مجــال التنميــة المســتدامة، ولقــد نشــأت الحركــة الكشــفية لتنميــة قــدرات 
الشــباب العقليــة، والروحيــة، والبدنيــة، واالجتماعيــة حتــى تصنــع لنــا جيــل متمكــن قــادر 
علــى تحمــل المســؤولية، وبنــاء الوطــن، وتقديــم العــون والمســاعدة لألخرين، كمــا جاءت 
لتربــي النــشء فــي جــو مــن الهــواء الطلــق ليعيــش فــي جــو البيئــة الطبيعــي، ويستشــعر 

جماليتــه، وتنغــرس حــب البيئــة فــي قلبــه، ورغبتــه فــي المحافظــة عليهــا.
لقــد ســعت المديريــة العامــة للكشــافة والمرشــدات أن ترســخ لــدى المنتســبين إليهــا 
دورهــم فــي مجــال التنميــة المســتدامة، وأن البيئــة التــي يعيشــون عليهــا، ويلعبــون فيهــا، 
هــي المــاذ اآلمــن، والمتنفــس الحقيقــي الــذي ينبغــي صونــه والمحافظــة عليــه، وبذلــك 

قامــت بإدخــال محاورهــا ضمــن المنهــج الكشــفي واإلرشــادي 
ــرز  ــاحة األب ــي المس ــال البيئ ــت المج ــا أعط ــعة، كم ــاحة الواس ــا المس وخصصــت له

ــل. ــن التفصي ــا بشــيء م ــي ســوف نتطــرق إليه ــج والت ــك المناه ــن تل ضم
أواًل: نظام الشارات

ــاحة  ــي مس ــال البيئ ــون للمج ــدات أن يك ــافة والمرش ــة للكش ــة العام ــدت المديري عم
مهمــة ضمــن نظــام الشــارات، فقــد حــددت أحــد هــذه الشــارات بمســمى »شــارة أصدقــاء 
البيئــة« وهــم األعضــاء المنتســبين للحركــة الكشــفية واإلرشــادية ممــن يقومــون بصــون 

البيئــة، والمحافظــة عليهــا، وتقديــم المشــاريع واألنشــطة التــي تترجــم ذلــك.
لقــد تــم تجزئــة شــارة البيئة إلــى أربعة أجــزاء مهمــة تعكس دور الكشــافة والمرشــدات 
ــة،  ــة، ودارس الطبيع ــى البيئ ــظ عل ــي: ) المحاف ــا، وه ــة به ــة، والعناي ــة البيئ نحــو خدم
ــرع  ــة شــملت كل أف ــي أجــزاء متكامل ــاء(، وه ــة، ومقتصــد الم ــى الطاق ــظ عل والمحاف
ــارة  ــى كل ش ــة للحصــول عل ــاريع واألنشــطة الازم ــى المش ــوى عل ــا تحت ــة، كم البيئ
والتــي تترجــم دورهــم كأفــراد صالحيــن وفعاليــن ضمــن وطنهــم، وأنهــم جــزء يعمــل 

جاهــدًا علــى جعــل البيئــة خضــراء تنعــم باألمــان، وتذخــر باإلمكانــات الجاذبــة.
ثانيًا: املجاالت الكشفية واإلرشادية

ــوم،  ــة العل ــة تشــمل كاف ــدة مجــاالت مختلف ــادي ع ــفي واإلرش ــج الكش ــن المنه تضم
ــوا  ــى يصبح ــبوها، حت ــدة أن يكتس ــاف والمرش ــي للكش ــي ينبغ ــطة الت ــات، واألنش والثقاف
ــا  ــة المســتدامة، ومــن هن ــادة التنمي ــم، وجــزء مهــم ضمــن ق ــن فــي وطنه ــراد فاعلي أف
خصــص أحــد هــذه المجــاالت للجوانــب البيئيــة، والــذي يطلــق عليــه » مجــال التربيــة 
ــه  ــا أن ــمى لوجدن ــك المس ــار ذل ــودة اختي ــي ج ــا ف ــو تمعن ــة«، ول ــة واالجتماعي البيئي
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ــة،  ــا مجــال البيئ ــتدامة وهم ــة المس ــي مجــال التنمي ــية ف يحــوى أحــد األركان الرئيس
ــي. ــال االجتماع والمج

للتربيــة البيئيــة واالجتماعيــة ضمــن المنهــج الكشــفي دور مهــم فــي بنــاء شــخصية 
الكشــافة والمرشــدات، حيــث يغــرس لديهــم حــب البيئــة والمجتمــع ودورهــم فــي تنفيــذ 
المشــاريع المختلفــة مثــل مشــاريع خدمــة وتنميــة المجتمــع، ومشــاريع حفــظ وصــون 
البيئــة، ومشــاريع حمايــة الكائنــات الحيــة البريــة، ومشــاريع االســتزراع النباتــي، وغيرهــا 

مــن المشــاريع الهامــة.
املخيمات الكشفية

تمثــل المخيمــات الكشــفية أحــد التجمعــات الكبــرى والتــي تحــوى عــدد كبيــر مــن 
ــتغال  ــب الس ــع الخص ــل الموق ــا تمث ــادية، كم ــفية واالرش ــة الكش ــبين للحرك المنتس
أوقــات الكشــافة والمرشــدات فــي كافــة المجــاالت المختلفــة، وبمــا يحقــق طموحاتهــم، 
ورغباتهــم، ويتيــح لهــم المجــال لممارســة هواياتهــم وميوالتهــم، وللمخيمــات الكشــفية 
ــن  ــة م ــراف نخب ــت اش ــة تح ــودة عالي ــراج  ذات ج ــا بإخ ــم صياغته ــة يت ــج متقن برام

ــن. المختصي
إن البرامــج الكشــفية تحــوى العديــد مــن األنشــطة والفعاليــات والمشــاريع المتنوعــة، 

والتــي تحقــق األهــداف الســامية، ومــن هــذه األنشــطة والمشــاريع:
 يف املجال االقتصادي: على هيئة ورش عمل والزيارات المعدة.

 يف املجــال االجتماعــي: مــن خــال مشــاريع الخدمــة العامــة وتنميــة المجتمــع والزيــارات 
وتقديــم العــون، وغــرس حــب المجتمــع لــدى الكشــافة والمرشــدات، واألنشــطة التوعويــة.
يف املجــال البيئــي: مــن خــال رحــات المغامــرة واستكشــاف البيئــة، والرحــات الخلويــة فــي 
البيئــة المفتوحــة، وحمــات تنظيــف البيئــة الطبيعيــة، واســتزراع األشــجار، والتنظيــف، 

وتوعيــة المجتمــع بأهميــة الحافــظ علــى البيئــة. 
دور مكتب حفظ البيئة بديوان البالط السلطاني

لديــوان البــاد الســلطاني دور بــارز ومهــم فــي مجــال التنميــة المســتدامة مــن خــال 
تخصيــص أحــد فروعــه إلدارة ومتابعــة المجــال البيئــي والعنايــة بــه، وصونــه بطريقــة 
ــة وهادفــة، وهــذا مــا يشــير إلــى مــدى رؤيــة قائــد هــذا الوطــن نحــو االهتمــام  متقن
بالبيئــة، واعطائهــا الرعايــة الخاصــة؛ للعنايــة بهــا وجعلهــا مــكان آمــن، وحــدود جغرافيــة 
تحقــق المنجــزات، ويشــار إليهــا بالبنــان، ومــن أهــم المهــام التــي ينفذهــا مكتــب حفــظ 

البيئــة بديــوان البــاد الســلطاني:
اجراء الدراسات المسحية حول النمر العربي منذ عام 1997 م.	 
نفــذ المكتــب خــال الفتــرة بيــن عــام ) 2001م و2003م ( بأجــراء دراســة مســحية 	 

لطائــر الحبــارى.
ــرة 	  ــي جزي ــر الســخامي ف ــام 2007م مشــروعا لمســح الصق ــذ ع ــب من ــذ المكت ينف

ــوث  ــة البح ــع مؤسس ــاون م ــة بالتع ــات الطبيعي ــزر الديماني ــة ج ــل ومحمي الفح
ــدة. ــة المتح بالمملك

ينفــذ المكتــب دراســات بحثيــة حــول ايكولوجيــة النمــر العربــي، والوعــل العربــي 	 
ــة،  ــظ البيئ ــال حف ــي مج ــي ف ــث الميدان ــي للبح ــز الوطن ــع المرك ــاون م بالتع

ــة. ــة  )earth watch( الدولي ومنظم
ــات، 	  ــر المحمي ــاملة لتطوي ــتراتيجية الش ــلطاني لاس ــاط الس ــوان الب ــاد دي اعتم

ــام 2011م. ــي ع ــك ف ــب وذل ــة للمكت ــاريع التابع والمش
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التوصيات
1-  ضــرورة تبنــي كل المجتمعــات للتنميــة المســتدامة، لمــا لهــا مــن دور بــارز فــي 

النهــوض بهــا.
2-  اشراك كافة أطياف المجتمع في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

3-  نشر ثقافة التنمية المستدامة بشكل مستمر، وبما يحقق أهدافها.
4-  ابــراز دور الحركــة الكشــفية واإلرشــادية فــي مجــال التنميــة المســتدامة، مــن 

خــال برامجهــم وأنشــطتهم وفعالياتهــم المختلفــة.
ــج  ــر، وبرام ــكل مباش ــفية بش ــج الكش ــن المناه ــتدامة ضم ــة المس 5-  إدراج  التنمي

ــادي. ــل القي التأهي
6-  االســتمرار فــي عقــد اللقــاءات والنــدوات الكشــفية واإلرشــادية المتعلقــة بالتنميــة 

لمستدامة. ا
7-  تنفيــذ الدراســات والبحــوث في أبعــاد التنمية المســتدامة )االقتصاديــة، واالجتماعية، 

والبيئيــة ( بمــا يحقــق تطوريها واالرتقــاء بها، وفــق المســتجدات الحديثة.
ــال  ــن خ ــفية، م ــل الكش ــة المراح ــدى كاف ــتدامة ل ــة المس ــة التنمي ــرس ثقاف 8- غ

ــوط. ــع ورواد الره ــاء الطائ ــي دورات عرف ــا ف تضمينه
ــي  ــادية ف ــفية واإلرش ــة الكش ــود الحرك ــن جه ــة ع ــة تفاعلي ــدوة عربي ــذ ن 9- تنفي

ــتدامة. ــة المس ــال التنمي مج
املراجع
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد القائدة: زين عسقالن-
املفوضة اإلرشادية ملفوضية كشافة محافظة الخليل 2019

مقدمة
ــبابي  ــل الش ــي العم ــرة ف ــم األنشــطة المؤث ــن أه ــي فلســطين م ــل الكشــفي ف ــد العم يع
لكــون الحركــة الكشــفية تمثــل منظومــة شــبابية تعنــى بتنميــة الفــرد بشــكل متكامــل 
ــا،  ــم عمله ــي تحك ــن الت ــادئ والقواني ــن المب ــدد م ــن ع ــيًا ضم ــديًا ونفس ــا وجس روحي
بعيــدًا عــن صبغــه بطابــع سياســي كمــا هــو الحــال فــي الكثيــر مــن مؤسســات المجتمــع 
ــره  ــة الفــرد ومــدى قــوة تأثي ــا بأهمي ــًا مــن إيمانه ــدور انطاق ــي هــذا ال ــي، ويأت المدن
ــدور  ــي ال ــر ف ــكل كبي ــت وبش ــفية اعتن ــإن الحركــة الكش ــا ف ــن هن ــع، م ــي المجتم ف
الــذي تؤديــه الفتيــات فــي الحركــة لكونهــن جــزءا ال يتجــزأ مــن مجتمعاتهــن وخاصــة 
الشــابات فــي دول العالــم الثالــث والمجتمعــات التــي تحتــاج فيهــا الفتيــات إلــى التمكيــن 
ــذه  ــإن ه ــذا ف ــوارد محــدودة، ل ــة أو ذات م ــا أبوي ــات إم ــذه المجتمع ــون ه ــتمر لك المس
ــز دور  ــن وتعزي ــي تمكي ــة دور الحركــة الكشــفية ف ــى أهمي ــة تســلط الضــوء عل الورق
الفتيــات: جمعيــة الكشــافة الفلســطينية نموذجــًا، وهــذا يصــب فــي صلــب الهــدف الخامــس 
مــن أهــداف التنميــة المســتدامة »تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين«، وتركــز علــى عــدة 
محــاور رئيســة هــي تحفيزهــن علــى التفاعــل النشــط فــي أماكــن العمــل والحيــاة بشــكل 
عــام، وتحفيــز قدراتهــن نحــو التأثيــر والتغييــر مــن خــال البرامــج التدريبيــة ، وتنميــة 

الجوانــب النفســية لديهــن وأثــر العــروض الكشــفية فــي أدائهــن.
زين عسقان

أدبيات سابقة
عمــد الباحثــون إلــى التفكيــر فــي تأثيــر الحركــة الكشــفية على جوانــب الحيــاة العامة 
االجتماعيــة منهــا والثقافيــة والسياســية، حيــث أشــارت دراســة صــادرة عــن جامعــة النجاح 
الوطنيــة حــول دور العمــل الكشــفي الفلســطيني فــي زيــادة الوعــي السياســي والنضالــي 
ــدار  ــى م ــي عل ــفية ذات دور نضال ــى أن الحركــة الكش ــطين، إل ــي فلس ــباب ف ــدى الش ل
تاريخهــا وأنهــا عملــت علــى ترســيخ الفكــر الوطنــي لــدى منتســبيها، وأنهــا ذات تأثيــر 
كبيــر علــى بنــاء النظــام االجتماعــي مــن خــال المســاهمة فــي بنــاء المجالــس المحليــة 
الشــبابية، تنميــة االعتمــاد علــى النفــس مــن خــال المخيمــات الكشــفية، والمســاعدة فــي 
إحيــاء المناســبات الدينيــة والتراثية.)عبــد اهلل، 2016(، وتناولــت دراســة أخــرى موضــوع 
أثــر اســتخدام المناهــج الكشــفية لرفــع مســتوى الثقــة بالنفــس لــدى المرشــدات، حيــث 
ــة  ــن التجرب ــم تمارس ــن ل ــن مم ــى نظيراته ــن عل ــدات تفوق ــة أن المرش ــت الدراس بين

.)1998 .Royse. D( الكشــفية وذلــك فــي مســتوى ثقتهــن بأنفســهن
ــدة  ــات المتح ــي الوالي ــافة ف ــوث الكش ــد بح ــن معه ــدر ع ــر ص ــح تقري ــا وأوض كم
األمريكيــة أن خريجــات الكشــافة تظهــرن نتائــج إيجابيــة فــي الحيــاة بدرجــة أكبــر مــن 
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غيــر المنتســبين لهــا فــي العديــد مــن الجوانــب التــي تعــد مــن أهــم مؤشــرات النجــاح 
ــاركة  ــي والمش ــل المجتمع ــي والعم ــل التطوع ــذات والعم ــعور بال ــك الش ــي ذل ــا ف ، بم
المدنيــة والتعليــم والدخل/الحالــة االجتماعيــة واالقتصاديــة )2012(، وفــي تقريــر صــدر 
عــن المتحــدة للمســاواة بين الجنســين من المجلـــس التنفيـــذي لهيئــــة األمــــم  وتمكين 
المــرأة،  حــول التقــدم المحــرز فــي تنفيذ الخطة اإلســتراتيجية لهيئـــة األمـــم المتحـــدة 
للمـــساواة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة للفتــرة 2011-2013،  - وانصــب اهتمــام هيئــة 
األمــم المتحــدة للمــرأة أيضــا علــى النســاء والفتيـــات الائـــي يـــواجهن أشــكاال متعــددة 
مــن التمييــز . ففــي المكســيك، أدى تعــاون الهيئــة مــع لجنة تنميـــة الـــشعوب األصـــلية 
إلى توســـيع نطـــاق مـــشروع ُدور نـــساء الـــشعوب األصـــلية في عـــام 2012، بعـــد نجـاح 
تجريبـــه. وتوجــد اآلن 19 دارا عاملــة فــي 12 واليــة فــي مجــال تقديــم الدعــم العملــي 
والنفسي للنساء الائـــي يتعرضـــن للعنـــف العـــائلي. وفي سـبيل التواصـل مـــع الـشباب، 
عملـــت الهيئـــة مـــع الرابطـــة العالميـــة للمرشــدات وفتيــات الكشــافة علــى وضــع منهج 
تعليمــي غيــر رســمي عــن إنهــاء العنــف ضـــد الفتيـــات ُجّرب فــي عــام 2012 تمهيدا لنشــره 

علــى الصعيــد العالمــي فــي عــام 2013 )2013(.
ــادة  ــوان القي ــرًا بعن ــافة تقري ــات الكش ــدات وفتي ــة للمرش ــة العالمي ــت الجمعي وقدم
مــن أجــل عالمهــا تناولــت فيــه أهميــة القيــادة للفتيــات ورد فيــه »منــذ اللحظــة التــي 
تعــد فيهــا الطفلــة الصغيــرة »ببــذل قصــارى جهدهــا«، فإنهــا تدخــل فــي رحلــة لتنميــة 
القيــادة مبنيــة علــُى القيــم، رحلــة ترعاهــا وتحتفــي بهــا وبمــا يمكنهــا أن تقــد ن الفتيــات 
مــن بنــاء قاعــدة مــن المهــارات القياديــة والثقــة باإلضافــّة العمــل مــع المرشــدات وفتيــات 
الكشــافة يمــك إلــى مهــارات حياتيــة مــن خــال رحلــه التعلــم التــي يشــكلونها بأنفســهم. 
ــذه  ــق ســرعتهم الخاصــة. تســاعدهم ه ــا وف ــم ومتابعته ــد أهدافه ــون بتحدي ــم يقوم إنه

الرحلــة علــى التعــرف أكثــر علــى شــخصياتهم واســتيعاب مــا يحتاجــون إليــه للنمــو.

منهجية وأدوات الدراسة
تعتمــد الدراســة علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي لمخرجــات اإلســتبيان الــذي يصــب 

فــي صلــب موضــوع الدراســة، ويتألــف مــن 10 نقــاط رئيســة هــي:
1.كان النتمائــك للحركــة الكشــفية األثــر اإليجابــي فــي توليــك مناصــب قياديــة أو 

إداريــة فــي عملــك.
2.أنا أكثر قدرة على التخطيط منذ أن التحقت بالحركة الكشفية.

3. أميــل إلــى العمــل الجماعــي أكثــر مــن العمــل الفــردي بعــد أن التحقــت بالحركــة 
. لكشفية ا

4. أرى أنــي شــريكة للذكــور فــي صنــع القــرار وتحقيــق األهــداف داخــل مجموعتــي 
الكشــفية أو العمــل الكشــفي.

5. الحركــة الكشــفية وفــرت لــي عــددًا مــن االحتياجــات النفســية كاإلبــداع والتطويــر 
والتفكيــر خــارج الصنــدوق والتميز.

6. التدريــب الكشــفي الــذي أتلقــاه ســواء أكان محليــًا أو دوليًا يجعلني أشــعر بالتســاوي 
مــع المنتســبين الذكور.

7. النشــاطات الكشــفية التــي تنفــذ فــي الميــدان تعــزز مــن ثقتــي بنفســي ووجــودي 



96

فــي مجتمعــي.
8. مشــاركتي فــي العــروض الكشــفية مــع زمائــي فــي الحركــة الكشــفية تســاعد علــى 

نشــر ثقافــة الحركــة الكشــفية فــي مجتمعــي وإن لــم يتقبــل المجتمــع ذلــك.
ــن  ــر ع ــى التعبي ــادرة عل ــي ق ــفية تجعلن ــة الكش ــا الحرك ــي توفره ــج الت 9. البرام

ــع. ــي المجتم ــاه ف ــا الفت ــي تواجهه ــاكل الت المش
ــة  ــي للحرك ــبب انتمائ ــي بس ــي محيط ــور ف ــن الذك ــرًا م ــاد كثي ــى االنتق 10. اتلق

ــفية. الكش
ــن  ــدد م ــع ع ــات م ــن المقاب ــة م ــى جمل ــا عل ــي أدواته ــة ف ــدت الدراس ــا واعتم كم

ــفية. ــة الكش ــال الحرك ــي مج ــيطات ف ــدات النش ــدات والمرش القائ

مجتمع الدراسة
ــل  ــن العم ــي تمارس ــدات اللوات ــدات والمرش ــن القائ ــن 30 م ــة م ــع الدراس ــف مجتم تأل
الكشــفي بشــكل مســتمر ومتواصــل وخاصــة فــي فتــرة الدراســة، حيــث أجابــت جميعهــن 
علــى اإلســتبيان، وتــم عمــل مجموعــة مــن المقابــات مــع قائــدات ومرشــدات أخريــات.

نتائج اإلستبيان
تمخض االستبيان عن عدة نتائج على النحو التالي:

أدلــت مــا نســبته 53.3% بـــ« أوافــق« علــى أن االنتمــاء للحركــة الكشــفية كان لــه األثر 
اإليجابــي فــي توليهــن مناصــب قياديــة أو إداريــة فــي العمــل، ووافقــت علــى ذلــك بشــدة 

مــا نســبته 40%، بينمــا رفضــت الفكــرة مانســبته %6.7.
بينمــا ترتفــع نســبة الموافقــة لتصــل 60% فــي اإلجابــة علــى كونهــن أكثــر قــدرة علــى 
التخطيــط مــذ التحقــن بالحركــة الكشــفية، ووافقــت المشــاركات فــي االســتبيان علــى 
ذلــك بشــدة بنســبة 30%، وكانــت نســبة الرفــض 10%، ويــرى القائــد معيــن أبــو اشــخيدم 
المفــوض الكشــفي لمفوضيــة الخليــل، وقائــد مجموعــة بلديــة الخليــل التــي ينــدرج تحتهــا 
فرقــة مرشــدات وفرقــة كشــافة، أن المرشــدات تتفوقــن علــى الكشــافة فــي األنشــطة التــي 
تقدمهــا والمبــادرات التــي تخطــط لهــا، وأن هــذا التخطيــط عــادة مــا يقــود إلــى التنفيــذ. 

)أبــو اشــخيدم، 2019(.
ــي  ــل الجماع ــى العم ــن إل ــتبيان تمل ــي االس ــاركات ف ــن المش ــن أن 50% م ــا وتبي كم
أكثــر مــن الفــردي بســبب عملهــن فــي الحركــة الكشــفية وأظهــرت 40% منهــن الموافقــة 
الشــديدة بهــذا الخصــوص، ورفضــت ذلــك نســبة ضئيلــة 6.6% بينمــا رفضتــه بشــدة مــا 
نســبته 6.7%، ويشــير أبــو اشــخيدم أنــه مــن خــال العمــل الجماعــي وضمــن فريــق خــاص 
بالمرشــدات ومــع زميــات يتشــابهن بالتفكيــر والطمــوح وتحــت اشــراف وتوجيــه القائــدات 
والقــادة بشــكل عــام ومــن خــال توفيــر المــكان والدعــم اللوجســتي أطلقــت المرشــدات 

العنــان ألفكارهــن وابداعاتهــن وقمــن بتنفيذهــا بشــكل فــردي وجماعــي.
ــاط  ــي النش ــرار ف ــع الق ــي صن ــور ف ــريكات للذك ــن ش ــبته 46.4% أنه ــا نس ــرى م وت
الكشــفي وذلــك بإجابتهــن »أوافــق بشــدة«، بينمــا توافــق مــا نســبته 43.3% علــى ذلــك 
أيضــًا، وكانــت نســبة الرفــض 6.7% ونســبة الرفــض الشــديد 3.3%. وتعقيبــًا تجــد ســيرين 
احميــد قائــدة عشــيرة المنجــدات فــي مجموعــة كشــافة ديــر الاتيــن عابــود مــن مفوضية 
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كشــافة رام اهلل والبيــرة أن الحركــة الكشــفية تعــزز صناعــة القــرار مــن خــال تعزيــز 
الثقــة بالنفــس  لتجعــل المرشــدة قــادرة علــى اثبــات نفســها مــن خــال التــدرج بالرتــب 
الكشــفية و قيــادة المجموعــات و اســتخدام هــذه الخبــرات فــي دراســتها و موقــع عملهــا و 

فــي مناحــي الحيــاة األخــرى )احميــد، 2019(
وتوافــق مــا نســبته 53.3% علــى أن الحركــة الكشــفية وفــرت لهن عــددًا مــن االحتياجات 
ــدة  ــت بش ــز، ووافق ــدوق والتمي ــارج الصن ــر خ ــر والتفكي ــداع والتطوي ــية كاإلب النفس
علــى ذلــك مــا نســبته 36.7%، ورفضــت مــا نســبته 10% ذلــك. مــروة الهيمونــي، قائــدة 
فرقــة المرشــدات فــي مجموعــة بلديــة الخليــل مــن مفوضيــة كشــافة الخليــل وجــدت 
ــت  ــا قورن ــا إذا م ــن نوعه ــدة م ــة فري ــة إبداعي ــكار مختلف ــي أف ــدات ه ــكار المرش أن أف
ــدة  ــا فائ ــفي، وله ــل الكش ــن العم ــم تمارس ــافة أو ل ــى الكش ــبن إل ــم تنتس ــن ل ــكار م بأف
تعــود علــى المرشــدة والفرقــة وبالتالــي المجتمــع بحيــث أنهــا تتســم بقبليتهــا للتطبيــق، 
ورات أن الكشــفية تنمــي روح المبــادرة والعمــل التطوعــي والحــرص علــى احتــرام الوقــت، 
وااليمــان بقــدرات االخريــن و العمــل علــى تعزيزهــا واظهارهــا الــى المجتمــع والعمــل 

بــروح الفريــق الواحــد )الهيمونــي، 2019(.
وكانــت اإلجابــة علــى إذا مــا كان التدريــب الكشــفي الــذي تتلقــاه المنتســبات ســواء 
ــي )%53.3  ــبين الذكــور، كالتال ــع المنتس ــاوي م ــعرهن بالتس ــًا يش ــًا أو دولي أكان محلي
أوافــق، 36.7% أوافــق بشــدة، أرفــض 10%(، وفــي مقابلــة اجربــت مــع قائــدة فرقــة الزهرات 
ــادة  ــي القي ــا ف ــا دورن ــت » لن ــو عطــوان قال ــل، سلســبيل أب ــة الخلي فــي مجموعــة بلدي
والعمــل والمشــاركة وتمثيــل فلســطين فــي المحافــل الداخليــة والخارجيــة فالحركــة 
الكشــفية مــن بدايتهــا حتــى اللحظــة حريصــة كل الحــرص علــى التمثيــل العــادل بيــن 
الشــباب والفتيــات مــن ناحيــة الفــرص بدايــة مــن قانــون الكشــاف الــى صفــات الكشــاف 
الــى التمثيــل الدولــي« )أبــو عطــوان، 2019(، أمــا القائــدة عريــن معــدي عضــو اللجنــة 
ــه ومــن خــال البرامــج  ــرة أن ــة كشــافة محافظــة رام اهلل والبي االرشــادية فــي مفوضي
التــي توفرهــا الحركــة الكشــفية التــي تتمحور حــول تمكيــن الفتيــات واســتثمار قدراتهن 

منــذ الصغــر فــي مختلــف المجــاالت تقــوم بتقديــم الدعــم والتمكيــن. 
وفــي معــرض إجابتهــن عــن مــدى تعزيــز النشــاطات الكشــفية التــي تنفــذ فــي الميــدان 
مــن ثقتهــن بأنفســهن ووجودهــن فــي المجتمــع، لــم يكــن هنــاك أي رفــض، بحيــث أدلــت 
53.3% بالموافقــة، و46.7% بالموافقــة الشــديدة. »علــى مســتوى مجتمعــي المحلــي وبيئــة 
منطقتــي مشــاركة الفتيــات فــي أنشــطة الحركــة الكشــفية الميدانيــة ال ُتشــكل قضيــة 
جدليــة، بــل علــى العكــس المــوروث الثقافــي والشــعبي فــي منطقتــي يحفــز علــى الفتيــات 
علــى االنخــراط فــي مجــال العمــل التطوعــي الميدانــي، علــى الرغــم مــن وجــود بعــض 
ــي االوســع.«  ــى مســتوى المجتمــع المحل ــو بنســبة بســيطة جــدا عل حــاالت التنمــر ول

)معــدي، 2019(
أمــا عــن »مشــاركتي فــي العــروض الكشــفية مــع زمائــي فــي الحركــة الكشــفية 
ــل المجتمــع  ــم يتقب ــي وإن ل ــي مجتمع ــة الحركــة الكشــفية ف ــى نشــر ثقاف تســاعد عل
ذلــك.« فكانــت اإلجابــات 50% أوافــق و40% أوافــق بشــدة بينمــا رفضــت ذلــك مــا نســبته 
10%. وتــرى القائــدة عبيــر عســقان مــن مفوضيــة محافظــة نابلــس، أن مشــاركة الفتــاة 
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تعــد مــن القضايــا الجدليــة ولهــا جانــب بنــاء يدعــم شــخصية المرشــدة ويعودهــا علــى 
االعتمــاد علــى نفســها ويعــزز ثقتهــا بنفســها، وأنهــا قــادرة علــى المشــاركات الجماعيــة 
ــة  ــة الصالح ــدة المواطن ــخصية المرش ــن ش ــة ع ــورة جلي ــاء ص ــرف إلعط ــن التص وحس

القــدوة الحســنة للغيــر )عســقان،2019(. 
وبالنســبة للبرامــج التــي توفرهــا الحركــة الكشــفية إذا مــا كانــت تجعلهــن قــادرات 
علــى التعبيــر عــن المشــاكل التــي تواجههــا الفتــاه فــي المجتمــع، تراوحــت اإلجابــات مــا 
بيــن الموافقــة والموافقــة الشــديدة بحيــث وافقــت بشــدة مــا نســبته 60% ووافقــت علــى 
ذلــك مــا نســبته 40%، أشــارت الهيمونــي إلــى أن المرشــدات بعــد أن تخضعــن للتدريــب 
الكشــفي  تتغيــر نظرتهــن لدورهــن فــي المجتمــع ممــا يجعلهــن رائــدات وميــزات فــي 

مجــاالت الحيــاة قــادرات علــى مخاطبــة المشــاكل التــي تخصهــن )الهيمونــي، 2019(.
ــن  ــرًا م ــاد كثي ــن االنتق ــن تتلقي ــتبيان أنه ــي االس ــاركات ف ــن المش ــت 40% م ورفض
الذكــور فــي محيطهــن بســبب انتمائهــن للحركــة الكشــفية، ورفضــت ذلــك بشــدة مــا 
نســبته 30% بينمــا وافقــت علــى ذلــك 20%، ووافقــت بشــدة مــا نســبته 10%، وفــي مقابلــة 
أجرتهــا الباحثــة »يــرى البعــض أن المشــاركة الميدانيــة. فقــط للكشــافة الذكــور ألنهــم 
أهــل ليجوبــوا الشــوارع وال خــوف عليهــم وال انتقــاد وأن الشــارع خلــق للولــد ال للفتــاة 
وأنــه ال أحــد يقــوى علــى التفــوه. لهــذا االشــتراك ألنــه حــق مــن حقــوق الكشــافة فقــط 
وليــس مــن األدب مشــاركة المرشــدة فــي هــذا المجــال« )عســقان، 2019(، بينمــا يعتبــر 
)أبواشــخيدم،2019( أن العــروض الكشــفية تكــون احيانــا وليــس دائمــا مــن االمــور الجدليــة 
فــي المجتمــع الفلســطيني وخاصــة فــي المــدن المحافظــة كالخليــل. حيــث ان مشــاركات 
المرشــدات فــي عــروض كشــفية تعتبــر أمــرًا غيــر مألــوف يتنافــى مــع القيــم الدينيــة 
ــي  ــة والت ــزي المحتشــم وهــم مــن ذوي األخــاق العالي . ولكــن المرشــدات تلتزمــن بال
ــد ، أن  ــوازن، وتجــد احمي ــة مــن الت ــاك حال ــذا يجــب أن تكــون هن يحبذهــا المجتمــع، ل
هــذا الموضــوع مــن المواضيــع األكثــر جدليــة فــي المجتمــع الفلســطيني الــذي تحكمــه 
العــادات و التقاليــد لكــن ليــس بنفــس الزخــم الــذي شــهدته ســابقُا، معتبــرة أن الحيــاة في 
تطــور دائــم و مبــدأ اإلختــاط أصبــح مدرجــًا فــي المــدارس و الجامعــات و المؤسســات 
ممــا جعلــه أمــرًا مقبــواًل و متــداواًل و غيــر مســتهجن مــن قبــل االخريــن وتعتبــر احميــد 
أن جمعيــة الكشــافة هــي العائلــة الثانيــة و الملجــأ اآلمــن للفتيــات بعيــدًا عــن مشــاكل 
و مخاطــر المجتمــع و الشــارع. واعتبــرت معــدي أن الصعوبــات المتعلقــة باألفــراد منهــا 

الــزواج، وغيــاب التشــجيع مــن قبــل األهــل والتدخــل االســري فــي قــرارات الفتيــات.

نتائج الدراسة

تمخضت الدراسة عن النتائج التالية:
1. التحفيز على التفاعل النشط يف أماكن العمل

أثــرت الطريقــة الكشــفية فــي شــخصية الفتيــات وعملــت علــى تعزيــز وجودهــن فــي 
أماكــن عملهــن فهــن يشــعرن بالتميــز عــن مثياتهــن فــي ســوق العمل ويعملــن على 
اســتخدام النشــاطات والطريقــة الكشــفية فــي التعامــل مــع بيئــة العمــل المحيطــة 
ممــا يجعــل منهــا بيئــة عمــل محفــزة ناجحــة ومتميــزة، وهنــاك عــدد مــن األمثلــة 
ــوذة  ــز )مأخ ــات التركي ــي مجموع ــل ف ــة العم ــتخدام آلي ــال كاس ــذا المج ــي ه ف
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ــادة  ــق قي ــل لتحقي ــن نظــام تقســيم العم ــام )م ــع المه ــع(، توزي ــن نظــام الطائ م
كشــفية ناجحــة(، مراعــاة التسلســل اإلداري واحترامــه )مــن التسلســل الهرمــي فــي 
الحركــة الكشــفية(، لغــة تخاطــب تســهل طريقــة العمــل وتحافــظ علــى ساســة 
العمــل خاصــة مــع األطفــال )مــن لغــات التخاطــب بالحركــة الكشــفية كالتحيــة 
والعامــة(، القــدرة علــى اإلنجــاز واإلبــداع واإلبتــكار )مــن خــال البرامــج التدريبية 

التــي تطلقهــا الجمعيــة المحليــة والعالميــة(.
2. تعزيز دور الفتيات من خالل الربامج والتدريب

بمــا أن الحركــة الكشــفية هــي بنيــة متكاملــة ذات هيكليــة تدعــو لدعــم الفتيــات 
ــاريع  ــن المش ــدد م ــى إطــاق ع ــت عل ــفية عمل ــإن الحركــة الكش ــن، ف ــاء به واالعتن
والمبــادرات التــي من شــأنها تعزيــز وتمكين وجــود الفتيــات كالمخيمات » اإلرشــادية« 
والبرامــج المختلفــة، والتــي كانــت ومــا زالــت جمعيــة الكشــافة الفلســطينية جــزءا 

منهــا:
أ . الربنامج القيادي التدريبي« كوني التغير اإليجابي«

هــدف مشــروع التغييــر اإليجابــي إلــى التركيز علــى الهدفيــن الخامس والعاشــر من 
أهــداف التنميــة المســتدامة وهــي » المســاواة بيــن الجنســين« و »الحــد مــن أوجــه 
عــدم المســاواة« واشــتمل علــى عــدد مــن المحــاور وهــي » الدعــم والمناصــرة« و« 
أنمــاط التفكيــر المختلفــة« و » االحتياجــات التحفيزيــة األساســية للفــرد وكيفيــة 
ــا  ــن أهمه ــات م ــن المخرج ــدد م ــن ع ــي ع ــج التدريب ــا« وتمخــض البرنام تطبيقه
تنفيــذ مبــادرات ومشــاريع تقــوم بهــا القائــدات المشــاركات كل فــي بلدهــا وبحســب 

احتياجــات مجتمعهــا.
بدورهــا قامــت جمعيــة الكشــافة الفلســطينية بإطــاق مشــروع » االبتــزاز 
اإللكترونــي« الــذي يخــص أحــد أهــم المشــاكل التــي تتعــرض لهــا الفتيــات فــي 
فلســطين، وقامــت بإطــاق سلســلة مــن الورشــات واألنشــطة التابعــة لهــا« وذلــك 
اســتكمااًل لتحقيــق أهــداف البرنامــج القيــادي، وكانــت الفتيــات هــن مــن قــدن هــذا 

ــج. البرنام
ب .» مشروع خدمة الصائمني«

يهــدف هــذا المشــروع لتفعيــل دور القــادة والقائــدات الفلســطينيين الشــباب خاصــة 
ــم  ــي تنظي ــن ف ــات بدوره ــوم الفتي ــث تق ــي، بحي ــي والوطن ــن الدين ــي المجالي ف
ودخــول المصليــات مــن وإلــى المســجد األقصــى المبــارك وقبــة الصخــرة المشــرفة 
ــي  ــي والوطن ــن الدين ــن بواجبه ــات يقم ــن الفتي ــل م ــذا يجع ــدس وه ــاحات الق وس
ــًا إلــى جنــب مــع القــادة والمنتســبين الذكــور مــع إضفــاء الشــعور بالفخــر  جنب
ضمــن التعــاون والعمــل يــداً بيــد نحــو فلســطين مميــزة بســواعد طاقاتهــا الشــابة.

ج. » منتدى الشباب«
أوجــد منتــدى الشــباب فرصــًا للمشــاركة المتكافئــة لــكل مــن المرشــدات والكشــافة  
فــي فلســطين بحيــث أتــاح لهــم التفكيــر« خــارج الصنــدوق« فــي دائــرة واحــدة فــي 
جــو تعاونــي أخــوي مــن شــأنه تطويــر الفكــر اإلبداعــي الخــاق إليجــاد حلــول تنصــب 
فــي قضيــة عــدم تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة فــي المجتمــع الفلســطيني، بحيــث 
قامــت المرشــدات بالتفكيــر فــي حلقــات عصــف ذهنــي تبادلــن فيهــا الخبــرات واألفــكار 
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التــي يمكــن وضعهــا كحلــول لمشــاكل يواجهنهــا فــي مجتمــع واحــد تؤثــر عليهــن 
جميعــًا بنفــس الكــم والطريقــة، وبحثــن فــي آليــة تنفيــذ هــذه الحلــول أيضــًا وهنــا 
فــإن العمــل فــي المنتــدى الشــبابي يمنــح الفتيــات القــدرة علــى تحقيقهــن ألهدافهــن 
فــي المجــال الشــبابي وتقويــة القــدرات البحثيــة لهــن فــي حــال تطرقــن للحديــث عــن 
المشــاكل التــي يعانــي منهــا المجتمــع الفلســطيني الــذي يمكــن وصفــه بأنــه مجتمــع 

ذكــوري إلــى حــد مــا.

3. العروض الكشفية
ــل  ــي العم ــط ف ــس فق ــاركة لي ــات بالمش ــفية الفرصــة للفتي ــت الحركــة الكش أتاح
ــن  ــًا ع ــهن ميداني ــل أنفس ــي تمثي ــًا ف ــا أيض ــفية وإنم ــات الكش ــن المجموع ــبابي ضم الش
طريــق العــروض الكشــفية، بحيــث يكــّن خيــر ســفيرات لنشــر ثقافــة الحركــة الكشــفية 
ــرب  ــتخدمنها كالق ــي يس ــفية الت ــفي او األدوات الكش ــزي الكش ــك بال ــواء أكان ذل س
ــا  ــدات طريقه ــقت المرش ــة ش ــات المحافظ ــي المجتمع ــزة. ف ــفية المتمي ــول الكش والطب
ــي التطوعــي بالتعــاون مــع  نحــو العمــل الميدانــي بشــقيه االســتعراضي الملتــزم والعمل
ــال  ــا اإلخ ــفيات، دونم ــة والمستش ــات والمحافظ ــي كالبلدي ــع المدن ــات المجتم مؤسس

ــد. ــادات والتقالي بالع

4.تطوير الجوانب النفسية

ــع  ــاق بالمواق ــواًل لإللتح ــر مي ــن أكث ــفية ه ــة الكش ــبن للحرك ــي ينتس ــات اللوات الفتي
والمناصــب القياديــة او اإلداريــة ذات التأثيــر والقــوة، بالتالــي فهــن مؤثــرات كمــا الرجــل 
فــي المواقــع الهامــة، والكثيــر مــن الفتيــات المنتســبات للحركــة الكشــفية هــنَّ أكثــر 
قــدرة علــى التخطيــط االســتراتيجي مــن غيرهــن ممــا يجعلهــن منافســات أقويــاء للرجــال 
ــه.  ــي تحقيق ــًا ف ــر نجاح ــل أكث ــًا أن الرج ــد قديم ــذي كان يعتق ــال ال ــذا المج ــي ه ف
نســبة كبيــرة مــن الفتيــات المنتســبات للحركــة الكشــفية تفضلــن العمــل الجماعــي علــى 
العمــل الفــردي لتحقيــق األهــداف المرجــوة. وكمــا وفــرت الحركــة الكشــفية عــددًا مــن 
االحتياجــات النفســية كاإلبــداع والتطويــر والتفكيــر خــارج الصنــدوق والتميــز، وهــذه 
ــري  ــق تفكي ــرة وأف ــة مؤث ــات رؤي ــات صاحب ــل مــن الفتي ــي تجع احتياجــات أساســية الت

أوســع.
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

اعداد القائدان 
القائد/ ايمن اسامة  مظهر - عضو اللجنة القانونية الكشفية العربية
القائد/ محمد عبداهلل ابوراس  - مفوض الكشافة في محافظة نابلس

مقدمة: 
إن التطــور الــذي يشــهده العالــم والزيــادة الكبيــرة فــي اعــداد الســكان، والتــي تتناســب 
طرديــًا مــع ازديــاد االحتياجــات البشــرية بشــكٍل كبيــٍر وخطيــر، ادى إلــى اســتنزاف غيــِر 
ــى اســتدامة الكوكــب  ــح يشــكل خطــورة عل ــا، بشــكٍل اصب ــوارد كوكبن ــي م مســبوق ف
لألجيــال القادمــة، ممــا دعــى هيئــة األمــم المتحــدة لاهتمــام بشــكٍل اساســّي  فــي تنظيــم 

هــذا التدهــور فــي قابليــة الحيــاة علــى  كوكــب األرض مســتقبا .
ــة األمــم المتحــدة علــى مــدار الســنوات الســابقة الــى مناقشــة هــذه  ــذا عمــدت هيئ ل
المواضيــع الخطيــرة،  وكانــت النتيجــة وضــع مجموعــة مــن األهــداف التــي مــن شــأنها أن 
تعمــل علــى حــل هــذه المعضلــة،  وقــد ســميت هــذه االهــداف بأهــداف التنميــة المســتدامة 
، وتــم حصرهــا بعــد جهــوٍد كبيــرة فــي آخــر مرحلــة الــى ســبعِة عشــر هدفــًا، وبــدأت 
توضــع علــى قمــة اولويــات الــدول األعضــاء بهيئــة األمــم المتحــدة ، حيــث ترتــب علــى 
هــذا االمــر عقــد الــدول األعضــاء واألمــم المتحــدة شــراكات، حســب مــا جــاء فــي الهــدف 

الســابع عشــر، مــن أجــل تحقيــق االهــداف ضمــن ُخطتهــا االســتراتيجية لســنة 2030.
و كان أحــد الُشــركاء )الحركــة الكشــفية( و التــي تعتبــر أكبــر تنظيــم شــبابي فــي 
ــد  ــّي ، فق ــانّي و البيئ ــل االنس ــم العم ــن صمي ــر م ــداف ُتعتب ــذه االه ــم ، و كــون ه العال
عمــدت الُمنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية الــى وضــع خطــط عمــل وِفــرق مــن أجــل 
المســاهمة فــي تحقيــق هــذه االهــداف ، وذلــك مــن خــال األقاليــم الكشــفية فــي العالــم، 
ــة  ــات  جمعي ــذه الجمعي ــن ه ــم، وم ــذه االقالي ــت ه ــة تح ــفية المندرج ــات الكش والجمعي
الكشــافة الفلســطينية ،  والتــي ســاهمت بشــكٍل كبيــر فــي زيــادة الوعــي بيــن ُمنتســبيها 

فــي أهميــة العمــل علــى هــذه األهــداف وعقــد الشــراكات للمســاهمة فــي تحقيقهــا.
 و قــد وجدنــا ان الحركــة الكشــفية قــد شــكلت فــرق عالميــة و اقليميــة و وطنيــة مــن 
الشــباب الكشــفي، تعمــل بشــكٍل دائــم ومســتمر علــى عقــد الــورش والنــدوات و اللقــاءات  

لزيــادة اعــداد الشــباب الكشــفي المســاهم فــي العمــل العالمــّي .
وقــد كان للفريــق الوطنــّي الفلســطينّي إلطــار عالــم أفضــل، والفريــق الوطنّي الفلســطينّي 
لرســل الســام،  ومنتديــات الشــباب الكشــفّي الفلســطينّي،  باإلضافــة إلــى مفوضيــة خدمــة 
ــدور  ــج، ال ــة البرام ــادات، ومفوضي ــة القي ــب وتنمي ــة التدري ــع، ومفوضي ــة المجتم وتنمي
ــر مــن هــذه  ــق جــزء كبي ــي المســاهمة بتحقي ــال لنقــل هــذه الرســالة الســامية ف الفع

االهــداف .
ــرز  ــطين ، ب ــة فلس ــي دول ــي ف ــتوى السياس ــى المس ــار وعل ــس المس ــه و بنف ــا ان كم
ــق  ــة الفلســطينية بتشــكيل فري ــام الحكوم ــذه االهــداف مــن خــال قي ــام واضــح به اهتم
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ــع المســتوى  ــة المســتدامة، وهــو فريــق رفي ــق اهــداف التنمي ــى تحقي ــي  يعمــل عل وطن
ــمية. ــاتها الرس ــي جلس ــدة ف ــم المتح ــي االم ــر واالوراق ف ــن التقاري ــد م ــدم العدي ق

ــود  ــوم بجه ــر وتق ــذه التقاري ــن ه ــتفادة م ــى االس ــطينية عل ــافة الفلس ــل الكش و تعم
عاليــة مــن أجــل المســاهمة الفاعلــة بتحقيــق مــا تســتطيع تحقيقــه مــن هــذه االهــداف ، 
والتــي نأمــل أن تتكلــل بانضمــام الكشــافة الفلســطينية الــى الفريــق الحكومــي ليكــون لهــا 
دور فعــال أكبــر و أوســع جنبــا الــى جنــب مــع المؤسســات المعنيــة لتحقيــق األهــداف 

وفــق الرؤيــة الفلســطينية .

مشكلة الدراسة:
فــي ظــل تطــور المتطلبــات الدوليــة بقــرارات هيئــة االمــم المتحــدة بمــا يتعلــق بأهداف 
التنميــة المســتدامة، فقــد بــرز دور كبيــر علــى عاتــق الحركــة الكشــفية كونهــا تضــم 
أكبــر منظومــة شــبابية فــي العالــم مــن أجــل تحقيــق االهــداف ، و بــرز أمــام الحركــة 
الكشــفية عقبــة اساســية تكمــن فــي مــدى وعــي المجتمعــات بأهــداف التنميــة المســتدامة، 
ــر فــي اســهام الحركــة  ــدور األكب ــا ال ــي كان له ــا جــاءت هــذه المشــكلة الت ومــن هن

الكشــفية فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.

اسئلة الدراسة:
ــي  ــر مباشــر ف ــخ وبشــكل غي ــر التاري ــى م ــو اســهام الحركــة الكشــفية عل ــا ه 1. م

ــتدامة؟ ــة المس ــداف التنمي ــق اه تحقي
2. ما مدى وعي المجتمع الكشفي في أهداف التنمية المستدامة؟

3. كيف تساهم الحركة الكشفية في زيادة الوعي في أهداف التنمية المستدامة؟
4. كيف يمكن أن نزيد من اسهام الحركة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة؟

5. مــا هــو أثــر قلــة وعــي المجتمــع بأهــداف التنميــة علــى زيــادة اســهام الحركــة 
الكشــفية فــي تحقيــق اهدافهــا؟

فرضيات الدراسة:
ــى  ــهًا عل ــتدامة كان س ــة المس ــداف التنمي ــع بأه ــدى المجتم ــي ل ــا زاد الوع 1. كلم

ــة. ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــر ف ــكٍل كبي ــهام بش ــفية االس الحركــة الكش
ــى  ــبء عل ــتدامة زاد الع ــة المس ــداف التنمي ــع بأه ــدى المجتم ــي ل ــل الوع ــا ق 2. كلم
الحركــة الكشــفية مــن اجــل العمــل علــى نشــر الوعــي لهــذه االهــداف ومــن ثــم 

ــا. ــهام بتحقيقه االس

اهداف الدراسة: 
ــة  ــداف التنمي ــق اه ــي تحقي ــهام ف ــى االس ــطينية إل ــفية الفلس ــة الكش ــعى الحرك تس
المســتدامة لــدى منتســبيها، مــن أجــل الوصــول للطريــق الصحيــح الذي تســلكه، ألنــه وبكل 
تأكيــد ال بــد ألي عمــل تقــوم بــه الحركــة الكشــفية الفلســطينية بالطريقــة الصحيحــة، 
ان تحــدد الغايــات واألهــداف المطلوبــة، وعندمــا نتكلــم هنــا عــن اســهام الحركــة الكشــفية 
فــي المســاهمة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة، يجــب أن نعطــي تعريًفــا ولــو مبســًطا 
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عــن مــا نحــن بصــدده، فــإذا كان الهــدف هــو توضيــح دور الحركــة الكشــفية في اســهامها 
بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة،  يمكننــا القــول بــأن الغايــة للحركــة الكشــفية هــي 
ــه  ــادة وعي ــًا، وزي ــون مواطــن فاعــل مجتمعي ــه ليك ــة قدرات ــى تنمي مســاعدة اإلنســان عل
ومواهبــه لتحقيــق التغييــر المطلــوب والمرغــوب فــي ســلوكه، ومــن ثــم إعــداده إعــداًدا 

صحيًحــا لحيــاة كريمــة ناجحــة. 
ــه الحركــة هــو الرقــي والكمــال بالمجتمــع مــن  ــذي تســعى ل إن الهــدف الســامي ال
ــذا فابــد مــن أن تكــون الوســيلة ســامية وراقيــة كرقــي  خــال التغييــر االيجابــي ،  ل

ــوب. ــدف المطل اله

ومن هنا يمكنا تلخيص أهداف البحث بما يلي:
1. التعريف بالتنمية المستدامة.

2. التعرف على اهداف التنمية المستدامة.
3. توضيح اسهام الحركة الكشفية بتحقيق اهداف التنمية المستدامة. 

4. الفرق بين الكشفّي و الغير الكشفّي في معرفة أهداف التنمية المستدامة.

أهمية الدراسة:
ــة،  ــة التربوي ــي العملي ــة النشــاط الكشــفّي ف ــان أهمي ــي بي ــة الدراســة ف ــن أهمّي  تكم
ــاملة  ــة الش ــا التدريبي ــا، وبرامجه ــن خــال مناهجه ــارات م ــة المه ــم وتنمي ــرس القي وغ
والمتنوعــة، التــي تلبــي  وتســاهم بشــكٍل مباشــر وغيــر مباشــر فــي المســاهمة بتحقيــق 
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي تمــس حاجــات مجتمعنــا الفلســطينّي الــذي هــو بأمــس 
الحاجــة إلبــداع الكشــاف الفلســطيني فــي ظــل الظــروف الصعبــة التــي يعيشــها شــعبنا. 

حدود الدراسة:
الحدود املكانية: محافظة نابلس. 

الحدود الزمانية: من عام 2010 حتى 2019.
منهجية الدراسة:

دراســة الحالــة: هــي طريقــة لدراســة وحــدة معينــة مثــل مجتمــع محلــي، أو أســرة، 
أو قبيلــة، أو منشــأة صناعيــة أو خدميــة، دراســة تفصيليــة عميقــة بغيــة اســتجاء جميــع 
ــه  ــق علي ــد أطل ــا، وق ــة له ــى الحــاالت المماثل ــق عل ــات تنطب ــا والخــروج بتعميم جوانبه
ــرد  ــوع مف ــف موض ــه وص ــد ب ــي، ويقص ــون جراف ــج الم ــح المنه ــيون مصطل الفرنس

ــتفاضة. باس
أهــداف المنهــج  والظــروف التــي يســتخدم فيهــا االهتمــام فــي الموقــف الكلــّي ومعاملــة 

الجزئيــات مــن حيــث عاقاتهــا البنائيــة والوظيفيــة بمــا يتضمنه.

وعليه فإن هذا املنهج يستخدم يف الحاالت التالية:
أ – عنــد الرغبــة فــي دراســة المواقــف المختلفــة للوحــدة دراســة تفصيليــة فــي مجالهــا 
االجتماعــّي واإليديولوجــّي والثقافــّي )أي كل محتويــات الثقافــة مــن عــادات وتقاليد 

وقيــم وأفــكار إضافــة للمكونــات الماديــة للثقافــة(.
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ب – حين يريد الباحث معرفة التطور التاريخي للوحدة.
ــن بدراســة  ــراد معيني ــرد أو أف ــة لف ــاة الداخلي ــور الحي ــد أن يســبر غ ــن يري ج – حي

ــم. ــم ودوافعه ــة واهتماماته ــم االجتماعي حاجاته
د – قــد ُيســتخدم منهــج دراســة الحالــة كمنهــج ُمكمــل لمنهــج آخــر إذا احتــاج الباحــث 
اســتيضاح جانــب معيــن مــن جوانب بحثــه أو تفســير نتائج معينــة بصورة مســتفيضة، 
ويحــدث عــادة عنــد الحاجــة لتفســير بعــض نتائــج البيانــات الكميــة، فعلــى الرغــم 
ــي  ــا ال تكف ــة إال أنه ــوث العلمي ــي البح ــي ف ــي اإلحصائ ــل الكم ــة التحلي ــن أهمي م
لشــرح العوامــل الديناميكيــة المؤثــرة فــي الموقــف، وهــذا يقتضــي اســتخدام منهــج 
دراســة الحالــة كمنهــج مكمــل لفهــم الموقــف بعمــق وتفســير النتائــج اإلحصائيــة 

وتبريرهــا.

الفصل الثاني
االطار النظري

الحركة الكشفية واسهامها يف تحقيق اهداف التنمية املستدامة 

• الحركة الكشفية والتنمية املستدامة
ــي  ــى الحــركات الكشــفية ف ــر مــن اول إن الحركــة الكشــفية الفلســطينية ُتعتب
العالــم حيــث بــدأت فــي عــام 1912  وانطلقــت مــن مدينــة القــدس عاصمــت فلســطين 
األبديــة، وانخرطــت منــذ انطاقهــا بالعمــل االجتماعــّي والبيئــّي وزيــادة الوعــي لــدي 
منتســبيها، وعملــت بشــكٍل مباشــر فــي تحقيــق بعــض اهــداف التنميــة المســتدامة قبل 
أن يبــرز هــذا المفهــوم الــى العالــم، وبقيــت تعمــل وفــق الرســالة الكشــفية  ومبــادئ 

الحركــة  الكشــفية الــى يومنــا هــذا. 
بعــد اســتعادت جمعيــة الكشــافة الفلســطينية حقهــا فــي عضويــة المنظمــة العالمية 
ــار  ــذه الحركــة محــط أنظ ــخ 2016/2/27 اصبحــت ه ــي تاري ــفية ف للحركــة الكش
وإعجــاب الشــعب الفلســطينّي،  وتصــدرت الصــورة الفلســطينية و هــذا األمــر دفــع 
القيــادة الفلســطينية الــى رعايــة الحركــة الكشــفية الفلســطينية مــن خــال صــدور 
المرســوم رقــم )6( لســنة 2017 عــن رئيــس دولــة فلســطين الســيد محمــود عبــاس، 
والــذي اتبــع جمعيــة الكشــافة الفلســطينية الــى منظمــة التحريــر بإشــراف المجلــس 
ــع  ــر تجم ــفية اآلن أكب ــة الكش ــر الحرك ــث تعتب ــة. حي ــباب والرياض ــى للش األعل
شــبابي فــي دولــة فلســطين فــي الداخــل والشــتات، وهــذا مــا يجعــل هــذه الحركــة 
الشــبابية ذات اهميــة عاليــة جــدًا فــي تحقيــق  أي هــدف وطنــّي أو دينــّي أو اجتماعــّي 

.... الــخ. 
مــن هنــا فقــد اصبــح علــى عاتــق الحركــة ِحمــان: األول وطنــّي ويتمثــل فــي 
ــرعّي  ــل الش ــا الممث ــطيني بصفته ــر الفلس ــة التحري ــات منظم ــد مكون ــا أح كونه
ــا  ــفّي كونه ــي الكش ــتات، والثان ــل و الش ــي الداخ ــطيني ف ــعب الفلس ــد للش والوحي
اصبحــت جــزء ال يتجــزأ مــن المنظومــة الكشــفية العالميــة. ولكــون هــذا الــدوران 
الوطنــّي والكشــفّي يعمــان فــي خطــوط متوازيــة، مــن أجــل تحقيــق رؤيــة هيئــة 
األمــم المتحــدة بمــا يتعلــق فــي التنميــة المســتدامة وأهدافهــا، فــكان ال بــد لهــذه 
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الحركــة التاريخيــة أن تبــدأ بتنظيــم جهودهــا وتكثيفهــا مــن أجــل العمــل واإلســهام 
ــذه  ــال ه ــنتناول خ ــتدامة، وس ــة المس ــداف التنمي ــق أه ــي تحقي ــر ف ــكٍل أكب بش
ــة المســتدامة. ــداف التنمي ــق اه ــي تحقي الدراســة   دور الحركــة الكشــفية واســهامها ف
	 القانون األساسيّ: هو القواعد األساسية لتنظيم العاقة المتبادلة بين السلطة والشعب،  وهو 

الذي وضع األسس التي ُتمثل الوجدان الجماعّي للشعب الفلسطينّي، ويعتبر مجموعة من 
القواعد واألصول الدستورية المتطورة سواء في الحقوق العامة والشخصية، على اختاف 

أنواعها بما يحقق العدل والمساواة للجميع دون تمييز.
فقــد وضــع القانــون األساســي الــذي ُيعتبــر فــي دولــة فلســطين بمثابــة الدســتور، 

مجموعــة مــن
المــواد القانونيــة ُتعتبــر الخطــوط العريضــة التــي ال يجــب مخالفتهــا علــى االطــاق، 
ومــن ضمــن هــذه المــواد مجموعــة تتعلــق بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر فــي تحقيق 

التنميــة المســتدامة وأهدافهــا وهــذه المــواد كمــا يلــي: 
مادة رقم 9: الفلسطينيون أمام القانون و القضاء سواء، ال تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس 

أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو االعاقة.
مادة رقم 22: ينظم القانون خدمات التأمين االجتماعّي، و الصحّي، ومعاشات العجز و 

الشيخوخة، ورعاية أسر الشهداء، واألسرى والجرحى و المتضررين، و المعاقين، واجب 
ينظم القانون أحكامة، وتتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمين الصحّي و 

االجتماعّي.
مادة رقم 24: التعليم حق لكل مواطن، والزامي حتى نهاية المرحلة األساسية على األقل، 

وجانبي في المدارس و المعاهد والمؤسسات العامة، ُتشرف السلطة الوطنية على التعليم 
وفي جميع مراحله ومؤسساته وتعمل على رفع مستواه، ويكفل القانون استقالية 

الجامعات، والمعاهد، ومراكز البحث العلمي، ويضمن حرية البحث العلمي و اإلبداع 
األدبي، والثقافّي والفنّي، وتعمل السلطة الوطنية على تشجيعها واعانتها تلتزم المدارس 

والمؤسسات الخاصة بالمناهج التي تعتمدها السلطة و تخضع إلشرافها.
  مادة رقم 25: العمل حق لكل مواطن وهو واجب وشرف، تسعى السلطة الوطنية الى توفيره 

للجميع، من خال تنظيم عاقات العمل بما يكفل العدل للجميع ويوفر للعمال الرعاية 
و األمن و الرعاية الصحية واالجتماعية. 

ــارس  ــق يم ــراب ح ــي االض ــق ف ــة، الح ــون أحكام ــم القان ــق ُينظ ــّي ح ــم النقاب التنظي
ــون. ــدود القان بح

ــون االساســي قواعدهــا األساســية،  ــات التــي وضــع القان ــًا لبعــض هــذه  الغاي و تفصي
جــاءت القوانيــن و التشــريعات لتلتــزم بهــذه القانــون و منهــا قانــون البيئــة رقــم 2 لســنة 
1999 الــذي يتحــدث بشــكل مباشــر عــن التنميــة المســتدامة فــي اهدافــه بالمــادة الثانيــة 

منــه كمــا يلــي: 
• حماية البيئة من التلوث بكافة صوره وأشكاله المختلفة. 

• حماية الصحة العامة والرفاه االجتماعي.
• إدخــال أســس حمايــة البيئــة فــي خطــط التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة وتشــجيع 

التنميــة المســتدامة للمصــادر الحيويــة بمــا يراعــي حــق األجيــال القادمــة. 
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• الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي وحمايــة المناطــق ذات الحساســية البيئيــة وتحســين 
المناطــق التــي تضــررت مــن الناحيــة البيئيــة.

ــري  ــي الجماهي ــادة الوع ــة وزي ــة المختلف ــات البيئي ــر المعلوم ــع ونش ــجيع جم • تش
ــة. ــاكل البيئ بمش

املرسوم الوزاري: قرر المجلس الوزاري الفلسطيني  بتشكيل فريق وطني لقيادة وتنسيق 
الجهود الوطنية لتنفيذ خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، بجلسته رقم 90 

من عام 2016.  بهدف المساهمة في تعميم خطة األمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، 
وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمراعاة الصلة بين خطة التنمية المستدامة، وما 
يتصل بها في الميادين االجتماعية واالقتصادية والبيئية، وبلورة األولويات الوطنية 
للتنمية المستدامة، وذلك بتعزيز التنسيق والتعاون بين الشركاء ذوي العاقة من 

مؤسسات وطنية ودولية، والتأكد من إدماج أهداف التنمية المستدامة في استراتيجيات 
التنمية الوطنية. 

التنمية املستدامة: هي عملية تطوير األرض والمدن والمجتمعات، وكذلك األعمال 
التجارية بشرط أن نلبي احتياجات الحاضر دون مساس بقدرة األجيال القادمة على 

تلبية حاجاتها، ويواجه العالم خطورة التدهور البيئي، الذي يجب التغلب عليه مع عدم 
التخلي عن حاجات التنمية االقتصادية وكذلك المساواة والعدل االجتماعّي. 

الفصل الثالث
وعي املجتمع املحلي بأهداف التنمية املستدامة

واثره على اسهام الحركة الكشفية يف تحقيق هذه االهداف 

إن ارتفــاع درجــات الوعــي لــدى المجتمعــات تزيــد فــي العــادة مــن إيجابيــة المجتمــع 
نحــو تطويــر كوكــب األرض، فالوعــي كلمــة تــم دراســتها مــن عــدة باحثيــن، و تــم 
ــيم  ــام بتقس ــذي ق ــز، ال ــاس هاوكين ــو مقي ــراء وه ــن احــد الخب ــا م ــاس له وضــع  مقي
الوعــي فــي جــدول خــاص ضمــن تــرددات،  أقلهــا صفــر وأكثرهــا 1000،  فكلمــا ارتفــع 
الوعــي زادت ايجابيــة المجتمــع حتــى يصــل الشــخص األكثــر وعيــًا وعيــا فــي المجتمــع 
ــة  ــة المثالي ــي مرحل ــر، وه ــة التنوي ــدول بمرحل ــذه الج ــب ه ــميت حس ــة س ــى مرحل ال
والتــي تدعــو الــى التغيــر االيجابــي ويصعــب التأثيــر عليهــا باألمــور الســلبية، وهــذا  مــا 

دفعنــا  الــى محاولــة ربــط  وعــي المجتمــع فــي موضــوع الورقــة البحثيــة. 
 وهــو اســهام الحركــة الكشــفية فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، ومــن أجــل 
ــّي  ــع المحل ــن المجتم ــوائية م ــات عش ــة عين ــا بدراس ــة قمن ــة البحثي ــذه الورق ــذ ه تنفي
ضمــن الحــدود المكانيــة المفصلــة فــي مقدمــة البحــث والتــي تناولــت 100 عينــة،  وكانــت 
ــا،  ــهادات العلي ــة الش ــي، والقطــاع الخــاص، وحمل ــات تشــمل )القطــاع الحكوم ــذه العين ه
ــس و  ــة فــي محافظــة نابل ــاء الحركــة الكشــفية، وثــاث مجموعــات كشــفية عامل وابن
المنتــدى الشــبابي الكشــفي لمحافظــة نابلــس(، وتــم اســتخدام المقابــات الشــخصية فــي 
هــذه العينــات، وكانــت االســئلة تتنــاول المعرفــة بمفهــوم التنميــة المســتدامة، وتتــدرج 

الــى أهدافهــا ومــن ثــم الــى تفاصيــل عــن كل هــدف.
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ــة الســابقة، وكان الهــدف مــن هــذه  ــى اإلجاب   كان التــدرج فــي كل ســؤال يعتمــد عل
المقابــات أن نقــارن بيــن وعــي  منتســبي الحركــة الكشــفية مــن غيرهــم فــي التنميــة 
المســتدامة وأهدافهــا، وأن نتحقــق مــن أثــر قلــة وعــي المجتمــع فــي هــذه األهــداف علــى 

اســهام منتســبين الحركــة الكشــفية فــي تحقيقهــا.

حيث انه وبتحليل هذه املقابالت فقد تم الوصول اىل النتائج التالية: 
اوال:  من خال تحليل نتائج المقابات التي اجريت مع  عينة من منتسبي الحركة الكشفية 

وعددها 50 منتسب من كا الجنسين فقد تناولت هذه المقابات على مجموعة من 
االسئلة وهي:

1_ ماذا تعرف عن التنمية المستدامة؟
2_ ماهي أهم بنود التنمية المستدامة؟

3_ كيف يمكنك أن تساهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
4_ سؤال عشوائي يختلف في كل مرة حسب األهداف المطروحة؟

كان عــدد اإلجابــات التــي تنــم عــن وعــي هــذه العينــة باألســئلة المطروحــة 42 مــن 50 
ومــا يعــادل نســبته %84.

ثانيا: من خال تحليل نتائج المقابات التي اجريت مع  عينة من غير منتسبي الحركة 
الكشفية وعددها 50  شخص من كا الجنسين فقد تناولت هذه المقابات على نفس 

االسئلة السابقة، حيث  كان عدد اإلجابات التي تنم عن وعي هذه العينة باألسئلة 
المطروحة 11 من 50 وما يعادل نسبته %22.

ثالثا: تم توجيه سؤال الى مجموعات العمل الكشفية المشاركين في المنتدى الشبابّي الكشفّي 
الثاني لمفوضية كشافة محافظة نابلس، يتعلق بالمعيقات والتحديات التي تؤثر على 

مساهمتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والمتعلقة في وعي المجتمع بهذه 
األهداف حيث جاءت إجاباتهم على النحو التالي:

• القضــاء علــى الفقــر: كانــت الصعوبــات تتعلــق بوجــود صــورة نمطيــه لــدى المجتمع 
عــن اقتصــار الحركــة الكشــفية للمراســم والعــروض، وهــذا ادى الــى عــدم تعــاون 
اصحــاب رؤوس األمــول وجهــات االختصــاص مــع الحركــة الكشــفية فــي انشــطتها 

المتعلقــة  بالهــدف. 
• القضــاء التــام علــى الجــوع: كانــت أهــم المعيقــات فــي هــذا الهــدف تتعلــق بعــدم 
مســاعدة المجتمــع للحركــة الكشــفية فــي انشــطتها التــي تتمثــل بمبــادرات اقتصادية 

وزراعيــة وتجاريــة بقلــة الوعــي بــدور الحركــة الكشــفية. 
• الصحــة الجيــدة والرفــاه: حيــث بينــت اإلجابــات بــأن المجتمــع يعانــي مــن قلــة وعي 
فــي أهميــة الخدمــات الصحيــة، باإلضافــة الــى الوضــع االقتصــادّي الــذي يحــد مــن 
حصــول األفــراد علــى الخدمــات الصحيــة وهــو مــا يأثــر ســلبًا علــى قيــام الكشــافة 

بدورهــا بهــذا المجــال. 
ــدى  ــي ل ــف الوع ــن ضع ــدث ع ــات تتح ــذه المعيق ــم ه ــاءت أه ــد: ج ــم الجي • التعلي
الطالــب والمعلــم بأهميــة هــذا الهــدف ممــا اثــر ســلبًا علــي قيــام الكشــافة بدورهــا، 

ــة. ــدورات المختلف ــق الهــدف  مــن خــال ال ــا لخدمــات تســهم بتحقي وتقديمه
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ــة  ــه الحرك ــي تواج ــات الت ــم المعيق ــت أه ــث كان ــين: حي ــن الجنس ــاواة  بي • المس
الكشــفية  العــادات والتقاليــد المنتشــرة فــي المجتمــع، وخــوف المــرآه مــن نظــرة 
ــى عــدم  ــؤدي ال ــزواج ممــا ي ــد ال ــا بع ــد حريته ــى تقي ــة ال ــا، باإلضاف المجتمــع له

ــدف. ــق اله ــي االســتمرار بتحقي ــدرة الحركــة الكشــفية ف ق
• ضمــان توفيــر الميــاه و خدمــات الصــرف الصحــي للجميــع: جــاءت نظــرة الكشــافة 
لهــذا الهــدف بــأن عــدم الوعــي الكافــي مــن المجتمــع حــول أهميــة البيئــة والميــاه 
النظيفــة يــؤدي الــى عــدم قــدرة الكشــافة علــى القيــام بدورهــم للمســاهمة بتحقيــق 

الهــدف.
• طاقــة نظيفــة و بأســعار معقولــة: تناولــت الكشــافة بهــذا الجانــب معيــق محــوري 

تَمثــل باالحتــال ونهبــة المــوارد الطبيعيــة ولــم يتطــرق الــى وعــي المجتمــع.
ــع  ــي المجتم ــى وع ــافة ال ــرق الكش ــم يتط ــادي: ل ــو االقتص ــق والنم ــل الائ • العم

ــم. ــي تواجهه ــات الت بالتحدي
• الصناعــة واالبتــكار والهيــاكل االساســية: كانــت نظــرة الكشــافة الــى هــذا الهــدف 
بخصــوص مــا يواجــه مــن تحديــات تتعلــق بضعــف الميزانيــات المخصصــة للبحــث 
والتطويــر داخــل المؤسســات المعنيــة ولــم تتطــرق الــى وعــي المجتمــع بشــكل عــام.
• الحــد مــن اوجــه عــدم المســاواة: حيــث كانــت إيجابــه الكشــافة علــى هــذا الموضــوع 
ــا  ــدل، مم ــاواة  والع ــوم المس ــع بمفه ــراد المجتم ــدى اف ــي ل ــة الوع ــور بقل تتمح

ينعكــس علــى دور الحركــة الكشــفية فــي تنظيــم األنشــطة. 
• مــدن ومجتمعــات محليــة مســتدامة: وهنــا جــاءت التحديــات والمعيقــات التــي رآهــا 
ــى  ــة ال ــع باإلضاف ــل المجتم ــن قب ــه م ــي بأهميت ــة الوع ــق بقل ــافة تتعل ــراد الكش اف
االحتــال والكثافــة الســكانية وهــو مــا حــد بشــكل كبيــر مــن دورهــم في المســاهمة 

لتحقيقــه. 
ــام  ــي القي ــدف ف ــذا اله ــافة به ــاءت دور الكش ــؤوالن: وج ــتهاك المس ــاج واالس • االنت
بحمــات توعيــة، واجههــم تحــدي اساســي تركــز فــي مفهــوم الربــح واهميتــه فــي 

عقــول اصحــاب المصالــح. 
• العمل المناخي: لم يتطرق افراد الكشافة الى وعي المجتمع بهذا الهدف. 

ــدم وجــود  ــدف لع ــذا اله ــى ه ــافة ال ــراد الكش ــم يتطــرق اف ــي البحــر: ل ــاه ف • الحي
ــة. ــة البحثي ــذه الورق ــي له ــز المكان ــة بالحي ــة المائي البيئ

• الحيــاه فــي البــر: لــم يتنــاول أفــراد الكشــافة الوعــي لــدى المجتمــع بهــذا الهــدف 
وانمــا تحــدث عــن ضعــف الميزانيــات المخصصــة لهــم للمســاهمة فــي تحقيقــه، مــن 
خــال األنشــطة المختلفــة فــي المحميــات الطبيعيــة والمســاحات البريــة الشاســعة، 
ــذي  ــال االســرائيلّي، ال ــى االحت ــوه ال ــذي وجه ــر ال ــى التحــدي األكب ــة ال باإلضاف
يمنعهــم مــن الوصــول الــى الكثيــر مــن المناطــق الطبيعيــة وبالتالــي تمنعهــم مــن 

تنفيــذ االنشــطة لتحقيــق الهــدف. 
•الســام والعــدل والمؤسســات القويــة: فــي هــذا الهــدف جــاءت رؤيــة أفــراد الكشــافة 
تتعلــق بــأن أهــم المعيقــات تكمــن فــي عــدم دعــم المؤسســات فــي أي دولــة لمفهــوم 
العــدل، وإعطــاء الفرصــة للجميــع، والحــق بأبــداء الــرأي والتعبيــر وانعــدام الثقــة 
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بيــن الرئيــس والمــرؤوس فــي المؤسســة ولــم يــرى أن هنــاك معيــق يتعلــق بوعــي 
المجتمــع. 

ــراد  ــر أف ــة نظ ــن وجه ــدف م ــذا اله ــاء ه ــداف: ج ــق االه ــراكات لتحقي ــد الش •عق
ــق  ــدوا أن تحقي ــث وج ــات، حي ــن معيق ــه م ــدث عن ــا تح ــع م ــمل جمي ــافة يش الكش
األهــداف الســابقة لــن يكــون علــى المســتوى المطلــوب، دون عقــد الشــراكات كمــا 
ووجــدوا أن عــدم وعــي الشــركاء المفترضيــن بــدور الحركــة الكشــفية يــؤدي الــى 

التقليــل مــن مســاهمة الحركــة الكشــفية لتحقيــق األهــداف المذكــورة أعــاه. 
رابعا: تم توجيه سؤال الى  مجموعات كشفية عاملة في محافظة نابلس من خال القرعة، 

حيث وقع االختيار على مجموعة كشافة ومرشدات مركز يافا الثقافي، وعشيرة 
جوالة و منجدات جامعة النجاح الوطنية، ومجموعة مرشدات الصداقة، وتم توجيه 
سؤال أساسي لهم كيف ساهمت مجموعاتهم  في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 

السبعة عشر أو جزء منها وكانت اإلجابة على النحو التالي:
• مجموعة كشافة ومرشدات مركز يافا الثقايف:

تحدثــت هــذه المجموعــة بلســان قائدهــا عــن مســاهمتها منــذ نشــأتها  عــام   2013 عــن 
تحقيــق تســعة أهــداف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، وقــد اوردت امثلــة عــن االنشــطة 

التــي تقــوم بهــا لــكل هــدف مــن هــذه األهــداف الثمانيــة وكانــت كمــا يلــي:  
1- القضــاء علــى الفقــر: مــن خــال توزيــع المابــس واألغطيــة عليهــم بشــكٍل مســتمر 

كجــزء لحــل مشــكلة يعانــون منهــا.
ــك  ــنة  وذل ــدار الس ــى م ــة عل ــرود غذائي ــع ط ــم توزي ــوع: يت ــى الج ــاء عل 2- القض
مــن خــال  الشــراكة والدعــم  مــع اصحــاب رؤوس األمــوال ومؤسســات المجتمــع 

ــّي. المدن
3- الصحــة الجيــدة: قــام عــدد مــن الجوالــة الذيــن تتناســب أعمارهــم للتبــرع بالــدم، 
ــة عــن  ــا: )دورة توعي ــة منه ــدورات التوعوي ــم عمــل  مجموعــة مــن ال وســنويًا يت

المخــدرات بالتعــاون مــع الشــرطة(.
ــدارس   ــة الم ــة لطلب ــد دورات و دروس تقوي ــة بعق ــوم المجموع ــد: تق ــم الجي 4- التعلي
ــي  ــام دراس ــة كل ع ــي بداي ــم ف ــة، ويت ــة العام ــى الثانوي ــس إل ــف الخام ــن الص م
توزيــع الحقائــب المدرســية و القرطاســية علــى المحتاجيــن، لتشــجيع الطلبــة علــى 

ــُكل نشــاط.  ــدة ب الدخــول للســنة الدراســية الجدي
5- المســاواة بيــن الجنســين: فــي جميــع األنشــطة يتــم منــح الفرصــة لــكا الجنســين 

بفعاليــة ودون تميــز. 
6- ميــاه نظيفــة و النظافــة الصحيــة: يقــوم المركــز بتوزيــع بروشــورات  بيــوم الميــاه 

لمي. لعا ا
7- الحيــاة فــي البــر: فــي يــوم الشــجرة تقــوم المجموعــة بزراعــة أشــجار فــي مناطــق 
ــام، و  ــي كل ع ــون ف ــف الزيت ــي قط ــاركة ف ــال، و المش ــل االحت ــن قب ــددة م مه
إقامــة مخيمــات كشــفية و رحــل خلويــة علــى مــدار العــام، تعمــل مــن خالهــا علــى 

تنفيــذ انشــطة تهــدف الــي خدمــة المــكان المســتهدف فــي النشــاط الخلــوي.
8 عقــد الشــراكات: حيــث قامــت المجموعــة بعقــد عــدة شــراكات مــع مؤسســات داعمــة 
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مــن داخــل وخــارج الوطــن، وذلــك للمســاهمة فــي تنفيــذ األنشــطة التــي ســاهمت 
مــن خالهــا بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة.

• عشرة جوالة ومنجدات جامعة النجاح الوطنية:
ــذ نشــأتها  عــام 1921 عــن   تحدثــت هــذه العشــيرة بلســان قائدهــا عــن مســاهمتها من
ــن  ــة ع ــد اوردت امثل ــتدامة، وق ــة المس ــداف التنمي ــن أه ــًا م ــر هدف ــى عش ــق   اثن تحقي
االنشــطة التــي تقــوم بهــا لــكل هــدف مــن هــذه االهــداف االثنــي عشــر وكانــت كمــا 

يلــي: 
1- القضــاء علــى الفقــر:  ســاهمت العشــيرة فــي تحقيــق هدفهــا مــن خــال مجموعــة 
ــن مــن خــال  ــى المحتاجي ــا عل ــة، وتوزيعه ــس واألغطي ــع الماب ــا جم انشــطة منه
الشــراكة مــع اللجنــة االجتماعيــة فــي محافظــة نابلــس، والمســاهمة فــي حمــات 

التبــرع التــي  تقــام داخــل الجامعــة لدعــم صنــدوق الطالــب المحتــاج.
2- القضــاء التــام علــى الجــوع: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعــة 
ــرة  ــات الفقي ــى العائ ــة عل ــات الغذائي ــع الوجب ــي توزي ــاهمة ف ــا المس ــطة منه انش
طيلــة شــهر رمضــان، باإلضافــة الــى القيــام بحمــات تبرعــات لطــرود غذائيــة يتــم 

توزيعهــا مــن خــال اللجــان المختصــة فــي المحافظــة.
3- الصحــة الجيــدة: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعــة انشــطة منهــا 
ــا  ــة منه ــة مختلف ــع صحي ــن مواضي ــة ع ــدوات توعوي ــدم، و ن ــرع بال ــات التب حم

ــخ(. ــدي، اســعافات اولية.....ال ــة الشــخصية، ســرطان الث )النظاف
4- التعليــم الجيــد: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعــة انشــطة منهــا  
توفيــر برامــج تدريبــة للطلبــة فــي مجموعــة مــن المهــارات الحياتيــة ودورهــم فــي 

المجتمــع.
5- المســاواة بيــن الجنســين: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خال اشــراك الجنســين 

فــي جميــع االنشــطة بنســب متســاوية ســواًء علــى المســتوى الداخلــي والخارجي.
ــال  ــن خ ــه م ــي تحقيق ــيرة ف ــاهمت العش ــة: س ــة الصحي ــة والنظاف ــاه النظيف 6- المي
ــرات  ــع نش ــي، وتوزي ــاه العالم ــوم المي ــي ي ــات  ف ــا مهرجان ــطة منه ــة انش مجموع
للتوعيــة بأهميــة الميــاه وضــرورة التقنيــن الســتخدامها، ودورات تتعلــق  بالنظافــة 

ــراد. ــا لألف ــخصية واهميته الش
7- العمــل الائــق ونمــو االقتصــاد: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعــة 
ــاق  ــم لالتح ــي دورات تؤهله ــدات ف ــة والمنج ــراد الجوال ــراك اف ــا اش ــطة منه انش
بســوق العمــل، واشــراكهم فــي منتديــات الشــباب تبحــث ســبل مســاهمتهم فــي النمــو 

االقتصــادي.
8- الحــد مــن اوجــه عــدم المســاواة: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعة 

انشــطة منهــا  اشــراك ذوي االعاقــة فــي االنشــطة المختلفة.
9- العمــل المناخــي: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال مجموعــة انشــطة منهــا  

زراعــة االشــجار و نشــرات توعويــة ألصحــاب المصانــع.
10- الحيــاة فــي البــر: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه هــذا الهــدف مجموعــة انشــطة 

منهــا  حمــات توعيــة بإزالــة المخلفــات البشــرية.
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11- الســام والعــدل والمؤسســات القويــة: ســاهمت العشــيرة فــي تحقيقــه مــن خــال 
مجموعــة انشــطة منهــا المشــاركة فــي دورات ومؤتمــرات للمؤسســات حقوقيــة.

12- عقــد شــراكات: قامــت العشــيرة بعقــد مجموعــه مــن الشــراكات مــن خــال عمــادة 
شــؤون الطلبــة مــع مؤسســات صحيــة وخدماتية، لعقــد العديد مــن الــورش والدورات 

التــي ســاهمت فــي تنفيــذ بعــض االنشــطة المذكــورة أعــاه.

• مجموعة مرشدات الصداقة:
ــنة 2010،   ــأتها  س ــذ نش ــاهمتها من ــن مس ــا ع ــان قائدته ــة بلس ــذه المجموع ــت ه تحدث
لتحقيــق ســبعة أهــداف مــن أهــداف التنميــة المســتدامة وقــد اوردت أمثلــة عن األنشــطة 

التــي تقــوم بهــا لــكل هــدف مــن هــذه األهــداف الســبعة وكانــت كمــا يلــي:  
1- القضــاء علــى الفقــر: ســاهمت المجموعــة فــي تحقيــق الهــدف مــن خــال تنفيــذ 

ــا . ــة وتوزيعه ــادرات لجمــع المابــس واألغطي مب
 2- القضــاء علــى الجــوع: ســاهمت  المجموعــة فــي تحقيــق الهــدف مــن خــال مجموعة 
ــة  ــي محافظ ــة ف ــر المتعفف ــات واألس ــة للعائ ــرود غذائي ــع ط ــا توزي ــطة منه انش

نابلــس.  
ــة  ــن خــال مجموع ــدف م ــق اله ــي تحقي ــة ف ــاهمت المجموع ــدة: س ــة الجي 3- الصح
انشــطة مــن أهمهــا المشــاركة فــي حمــات التبــرع بالــدم، باإلضافــة الــى تنظيــم 

ــة عــن المخــدرات واضــراره.  حمــات توعوي
ــق الهــدف مــن  ــة: ســاهمت  المجموعــة فــي تحقي ــاه نظيفــة و النظافــة الصحي 4- مي
خــال توزيــع بروشــورات  بيــوم الميــاه العالمــي تحــث علــى اهميــة المحافظــة علــى 

الميــاه.
ــاة فــي البــر: ســاهمت المجموعــة فــي تحقيــق الهــدف مــن خــال مجموعــة  5- الحي
ــي  ــاركة االهال ــجار، و مش ــة االش ــام بزراع ــي كل ع ــاركة ف ــا المش ــطة منه انش
بقطــف ثمــار الزيتــون و حصيــد القمــح والحمــص، باإلضافــة الــى إقامــة مخيمــات 
كشــفية و رحــل خلويــة علــى مــدار العــام، تعمــل مــن خالهــا علــى تنفيــذ انشــطة 

تهــدف الــي خدمــة المــكان المســتهدف فــي النشــاط الخلــوي.
ــن  ــدف م ــق اله ــي تحقي ــة ف ــاهمت المجموع ــاواة: س ــدم المس ــه ع ــن اوج ــد م 6- الح

ــة. ــطة المختلف ــي االنش ــام ف ــراك االيت ــا اش ــطة منه ــة انش ــال مجموع خ
ــات  ــع مؤسس ــراكات م ــدة ش ــد ع ــة بعق ــت المجموع ــث قام ــراكات: حي ــد الش 7- عق
داعمــة مــن داخــل وخــارج الوطــن للمســاهمة فــي تنفيــذ االنشــطة الســابقة التــي 

ــة المســتدامة. ــداف التنمي ــق اه ــا بتحقي ــن خاله ســاهمت م

التوصيات:
ــهامات  ــات، واس ــن المعيق ــث ع ــات والحدي ــل للمقاب ــن تحلي ــبق م ــا س ــى م ــاء عل بن
الحركــة الكشــفية فــي تحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة، اوصــى الباحثــان بمجموعــة 

ــي: ــى النحــو التال ــات عل مــن التوصي
1- يوصــي الباحثــان بضــرورة عقــد شــراكات حقيقيــة مــع مؤسســة اإلعــام الرئيســة 
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بالدولــة، وذلــك مــن خــال اعــداد برامــج اعاميــة تهــدف الــى نشــر الوعــي العــام 
ــزء  ــفية ج ــة الكش ــون الحرك ــى أن تك ــتدامة عل ــة المس ــداف التنمي ــع بأه للمجتم
اساســّي مــن هــذه البرامــج، ممــا يعكــس لــدى المواطــن صــورة جديــدة عــن الحركة 
الكشــفية ويســهم فــي زيــادة دعــم المجتمــع لهــذه الحركــة فــي تنفيــذ انشــطتها 

المختلفــة.
ــات  ــى متطلب ــة بإجــراء تعديــات عل ــة الوطني ــأن تقــوم الجمعي ــان ب 2- يوصــي الباحث
ــة، وأن ُتدخــل فــي هــذه  ــن الدراجــات فــي المراحــل الكشــفية المختلف ــال بي االنتق

ــتدامة. ــة المس ــداف التنمي ــق اه ــهامات تحقي ــق بإس ــطة تتعل ــات انش المتطلب
3- يوصــي الباحثــان بطــرح مســابقات بشــكل دوري للمجموعــات العاملــة فــي الوطــن، 
ــة  ــل لجن ــا مــن قب ــم اعداده ــاذج مخصصــة يت ــن نم ــادرات شــبابية ضم ــم مب لتقدي
مختصــة، َينُتــج عنهــا تنفيــذ انشــطة عامــة وتهــدف الــى احــداث تغيــر فــي نظــرة 

ــا. المجتمــع للحركــة الكشــفية وتعريفــه بدورهــا وهدفه
ــن خــارج  ــرات م ــة ُمختصــة وبمشــاركة ذوي الخب ــف لجن ــان بتكلي 4- يوصــي الباحث
الحركــة الكشــفية إن لــزم األمــر، وذلــك مــن أجــل اصــدار دليــل كشــفي يتضمــن 
ــي  ــع الداخل ــب الوض ــذ حس ــة للتنفي ــة والقابل ــطة المقترح ــن األنش ــات م مجموع
للدولــة، يهــدف الــى توجيــه الحركــة الكشــفية للمســاهمة بشــكٍل  كبيــر وفعــال 

ــة المســتدامة. ــق اهــداف التنمي بتحقي
5- يوصــي الباحثــان بإجــراء المشــاورات والمراســات الازمــة مــن أجــل أن يتــم تمثيــل 
الحركــة الكشــفية بُمَمثــل عنهــا فــي الفريــق الوطنــي الحكومــي، لتحقيــق أهــداف 
ــهولة  ــراكات وس ــق الش ــر بتحقي ــكل أكب ــهم بش ــذي يس ــتدامة، وال ــة المس التنمي

تنفيــذ االنشــطة المختلفــة علــى المســتوى الوطنــي.
ــم  ــكٍل دائ ــدوات بش ــرات والن ــدورات والمؤتم ــورش وال ــد ال ــان بعق ــي الباحث 6- يوص
ومســتمر بالتعــاون مــع الــوزرات والهيئــات والمؤسســات المختلفــة علــى أن تكــون 
الحركــة الكشــفية شــريك أساســي في عمليــة التدريــب، وأن يتــم اســتهداف قطاعات 
المجتمــع المختلفــة ممــا يعكــس رســالة واضحــة تفيــد بــأن الحركــة الكشــفية هــي 

أكبــر منظمــة شــبابية علــى مســتوى العالــم شــريكة بتحقيــق االهــداف.
ــات و  ــة مــن خــال الكلي ــات الوطني ــع الجامع ــد شــراكات م ــان بعق 7- يوصــي الباحث
ــتهدف  ــات ودروات تس ــد منتدي ــل عق ــن أج ــوع، م ــذا الموض ــة به ــام المختص األقس
ــة  ــبابية الفاعل ــة الش ــل والطاق ــدر العم ــرون مص ــن يعتب ــن والذي ــة الجامعي الطلب
فــي المجتمــع، علــى أن تكــون الحركــة الكشــفية الشــريك األساســي فــي عمليــة 

ــر. ــابقة الذك ــالة س ــال الرس ــب إليص التدري

املراجع :
 Mr. Mohammed Yousef )01-07-2011( »Ecological Sciences for
،»Sustainable Development
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ــد  ــول عق ــفية ح ــة الكش ــه الحرك ــي تواج ــات الت ــي المعيق ــا ه ــاهين، م ــد ش • احم
ــخصية . ــة ش ــف، مقابل ــاح خل ــهيد ص ــز الش ــراكات ، مرك الش

• االســتعراض الوطنــي الطوعــي االول حــول متابعــة وتنفيــذ خطــة التنميــة المســتدامة 
2030، حزيــران عــام 2018

ــى  ــافة بالقضــاء عل ــي تواجــه الكش ــات الت ــي المعيق ــا ه ــي ، م ــروري تميم ــل تك • ام
ــة شــخصية . ــف، مقابل ــهيد صــاح خل ــم 1، مركــز الش ــل رق ــة عم ــر، مجموع الفق
ــة  ــات محلي ــدن ومجتمع ــافة م ــي تواجــه الكش ــات الت ــي المعيق ــازع ، ماه ــرة قن • امي

ــة شــخصية. ــف، مقابل ــهيد صــاح خل ــم 3، مركــز الش ــة رق ــتدامة ، مجموع مس
• ايمــن مظهــر، كيــف ســاهمت العشــيرة بتحقيــق التنميــة المســتدامة ، جامعــة النجــاح 

الوطنيــة ، مقابلــة شــخصية .
• رائــد الخطيــب ، كيــف ســاهمت المجموعــة بتحقيــق اهــداف التنميــة المســتدامة ، 

مجموعــة كشــافة ومرشــدات مركــز يافــا الثقافــي، مقابلــة شــخصية .
ــام  ــوع الس ــول موض ــافة ح ــه الكش ــي تواج ــات الت ــي المعيق ــا ه ــر، م ــد باكي • رن
ــف،  ــهيد صــاح خل ــم 6 ، مركــز الش ــه رق ــة ، مجموع ــات القوي ــدل والمؤسس والع

ــخصية. ــة ش مقابل
• دديفيد هاوكينز، ترجمة محمد مشكاف، تجاوز مستويات الوعي .

ــاج  ــي تواجــه الكشــافة  حــول موضــوع االنت ــات الت • ســمر القاضــي  ، ماهــي المعيق
واالســتهاك المســؤوالن، مجموعــة رقــم 3، مركــز الشــهيد صــاح خلــف، مقابلــة 

شــخصية.
• عمــر حمــد ، مــا هــي المعيقــات التــي تواجــه الكشــافة حــول موضــوع الصحــة الجيدة 

والرفــاه، مجموعــة رقــم 2 ، مركــز الشــهيد صــاح خلــف ، مقابلة شــخصية .
• القانون االساسي المعدل للسلطة الوطنية الفلسطينية .

• مادة رقم 2 من قانون البيئة لسنة 1999
• محمــد بشــاوي ، مــا هــي المعيقــات التــي تواجــه الكشــافة حــول موضــوع الحــد مــن 
ــة  ــف ، مقابل اوجــه عــدم المســاواه، مجموعــة رقــم 2 ، مركــز الشــهيد صــاح خل
ــي  ــادة الوع ــي زي ــطيني ف ــفي الفلس ــل الكش ــداهلل، دور العم ــد عب ــخصية • محم ش
السياســي والوطنــي لــدى الشــباب فــي فلســطين الضفــة الغربيــة نموذجــا، رســالة مــا 

جســتير غيــر منشــورة ، جامعــة النجــاح الوطنيــة ،2015.
ــى  ــام عل ــافة بالقضــاء الت ــه الكش ــي تواج ــات الت ــي المعيق ــا ه ــماعيل  ، م ــرح اس • م
ــخصية . ــة ش ــف، مقابل ــهيد صــاح خل ــم 1، مركــز الش ــل رق ــة عم ــوع، مجموع الج
• مــي عبــد الهــادي ، كيــف ســاهمت المجموعــة فــي تحقيــق اهــداف التنمية المســتدامة  

مركــز الشــهيد صــاح خلــف/ الفارعــة ، مقابلة شــخصية
• هاشــم الخطيــب ، ماهــي المعيقــات التــي تواجــه الكشــافة حــول موضــوع الحيــاة فــي 

البــر، مجموعــة رقــم 4 ، مركــز الشــهيد صــاح خلــف ، مقابلــة شــخصية .
• الوقائع الفلسطينية ، مرسوم رقم 6 لعام 2017،بشأن جمعية الكشافة الفلسطينية.
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دور الحركة الكشفية
 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

إعداد / د. جعفر يعقوب العريان
الرئيس األسبق لجمعية الكشافة الكويتية

التنمية املستدامة

تعريفها وتحديدها ومجاالتها :
هنــاك إطــار عــام لمفهــوم التنميــة المســتدامة  قــد يختلــف النــاس فــي تحديــد مفهومه 
الدقيــق ، فهنــاك مــن يــرى أن التنميــة المســتديمة تعنــي مســتهدفات اإلكولوجيــا التــي 
يجــب أن تطبــق علــى العمليــات االقتصاديــة  Economic Processes   ، ولكــي يتحقــق 
ذلــك يجــب أن يكــون هنــاك اســتدامة إيكولوجيــة واجتماعيــة واقتصاديــة. بينمــا تــرى 
ــق  ــو المتحق ــدل النم ــان مع ــتخدم لبي ــي أن تس ــتدامة ينبغ ــة المس ــة أخــرى أن التنمي فئ
للدخــل القومــي الحقيقــي مــن دون إهــدار لــرأس المــال أو البيئــة. فالنظــرة إلــى التنميــة 
المســتدامة عنــد كثيريــن هــي أن تقــود االســتدامة ، بوصفهــا طريقــة مــن طــرق الحفــاظ 
علــى البيئــة و جعــل هــذه البيئــة قــادرة علــى أن تلعــب دورا مهمــا فــى تحســين نوعيــة 

الحيــاة .
وهنــاك أيضــا مــن يــرى أن التنميــة المســتدامة هــي التحــرك الســريع لعمليــة التنميــة 
ــى  ــدرة عل ــع، والق ــي المجتم ــة ف ــاة التقليدي ــاط الحي ــات وأنم ــد بالموروث ــدم التقي وع
مواكبــة المســتجدات مــن دون اإلفــراط فــي التغييــر أو مســايرة المســتجدات الخارجيــة 

بغــض النظــر عــن الظــروف البيئيــة المحليــة.

ولتبســيط التعريــف يمكننــا أن ناحــظ مــن الشــكل الســابق أن تداخــل األنظمــة الثاثة ؛ 
النظــام االجتماعــي ، النظــام االقتصــادي ، والنظــام البيولوجــي ينتــج عنــه تنميــة مســتدامة 
؛ فأهــداف النظــام البيولوجــي  ، تتمثــل فــي العاقــة بيــن القطاعــات أو األنظمــة الثاثــة  
لتحقيــق قــدر مــن المحافظــة علــى التنــوع الجينــي، وتفعيــل الخدمــات والمنتجــات ، بينما 
ــة،  ــة االجتماعي ــين العدال ــات، وتحس ــى المؤسس ــة عل ــعى للمحافظ ــي يس ــام االجتماع النظ
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وترســيخ قيــم التعــاون والمشــاركة.
وعلــى العمــوم، فــإن فكــرة الربــط بيــن التنميــة واالســتدامة جــاءت مــن أجــل تلبيــة 
الحاجــة إلــى ضبــط عمليــات التنميــة فــي إطــار عــدم اإلخــال بالبيئة.ولقــد قيــل كثيــر 
عــن معنــى االســتدامة تناولتهــا األدبيــات واألبحــاث ، نلخــص منهــا فيمــا يلــي مــا نــراه 

مهمــا :
ــال  ــن دون إغف ــي  الحاضــر م ــات ف ــي االحتياج ــي تلب ــي الت ــتدامة ه ــة المس 1- التنمي

ــال. ــة حاجــات األجي ــى تلبي ــدرة عل الق
2- هــي نشــاط بشــري يثــري َوَيْفعــل المعطيــات التاريخيــة والبيئيــة مــن أجــل تحســين 

نوعيــة الحيــاة.
3- هــي مفهــوم يعكــس ثنائيــة مزدوجــة لكنهــا مضــادة ألنمــاط مــن التفكير؛ واحــدة ذات 
عاقــة بالمجــددات التــي تقدمهــا الطبيعــة للنــاس، وأخــرى تنميــة طاقــات وملــكات 

النــاس ليكونــوا قادريــن علــى تنميــة المــوارد الطبيعيــة والصناعيــة.
4- تؤدى التنمية المستدامة إلى التغيير في أنماط االستهاك واالستثمار.

ــوارد، ورأس  ــة والم ــات الطبيعي ــن المدخ ــر كًا م ــة تدي ــتراتيجية كامل ــا إس 5- إنه
ــة البشــر. ــال البشــري مــن أجــل رفاهي الم

6- هــي فكــرة تعــارض السياســات والممارســات التــي تــؤدي إلــى فقــر األجيــال القادمــة 
بســبب تصــدر المــوارد، وتعــرض البيئــة للمخاطــر.

ــة،  ــوارد الحيوي ــة الم ــات و صيان ــى المخلوق ــاظ عل ــي الحف ــة ف ــة راقي 7- هــي منهجي
ــرة. ــة الكثي ــاالت البيئ ــع االخت ــة ، ومن ــوازن البيئ ــظ ت وحف

8- هــي تنميــة القــدرات لــدى األفــراد للتحكم فــي تصرفاتهــم واتخــاذ القرارات الســليمة 
، وترســيخ مبــدأ االحتــرام للتــراث والثقافة والمشــاركة.

9- هي طريق يقود البشر إلى مستقبل آمن.
10- هــي األخــذ بكفــاءة النظــام االقتصــادي، وإرســاء نهــج االســتفادة مــن المخرجــات 

ــة . ــال المتعاقب االقتصاديــة لمــا منــه صالــح األجي
ــى  ــز عل ــى التركي ــة ( إل ــة والتنمي ــح )االســتدامة فــي البيئ ولقــد أدى ظهــور مصطل

ثاثــة اتجاهــات عامــة هــي:
ــى  ــط عل ــس فق ــة لي ــة والتنموي ــكات البيئي ــي بالمش ــب الوع ــتدامة تتطل 1 - أن االس

ــر. ــي بالمخاط ــة الوع ــي، وبخاص ــا العالم ــا أيض ــي وإنم ــتوى المحل المس
2 ـ أن االســتدامة تتطلــب خلــق مواقــف أخاقيــة )Ethical Stances( ، مثــل حقــوق 

الطبيعــة، وحقــوق الكائنــات، والدفــاع عــن البيئــة وغيرهــا .
3- االعتــراف بــأن التنميــة المســتدامة تتطلــب مؤسســات مناســبة، وفهــم معمــق للعاقــات 
ــة  ــة البيئ ــل، ومعامل ــي والتحلي ــبية والتقص ــراف المحاس ــق األع ــة وتطبي االجتماعي

كرأســمال وطنــي ينبغــي تجنــب اإلضــرار به،والعمــل علــى حمايتــه.
ــي  ــن ف ــن التباي ــة م ــتدامة نابع ــة المس ــوم التنمي ــاع مفه ــح أن اتس ــبق، يتض ــا س مم
األيديولوجيــات السياســية والفكريــة عنــد النــاس. بــل إن  كثيريــن أصبحــوا ال يعتقــدون 
ــات  ــرة الصراع ــع، ولكث ــى أرض الواق ــا عل ــة تطبيقه ــرًا لصعوب ــتدامة نظ ــود االس بوج
والتقاتــل علــى الربحيــة االقتصاديــة باإلفــراط فــي اســتغال المــوارد الطبيعيــة وتلــك 
التــي مــن صنــع اإلنســان مــن أجــل تلبيــة حاجــات البشــر المتزايــدة أمــام تزايــد أعدادهــم 
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وانحــراف ســلوكهم. فاالســتدامة عنــد كثيريــن ليســت مضمونــة فــي المســتقبل ، باعتبــار 
أن عوامــل كثيــرة مؤثــرة فــي االســتدامة غيــر واضحــة وال متوقعــة وال يمكــن الجــزم 
 )Brundtland Report( بهــا أو حتــى التنبــؤ بوقوعهــا. لقــد حــدد تقريــر برندالنــد
عــام 1987م ،  بنــاء علــى دراســة قامــت بهــا الهيئــة الدوليــة للبيئــة والتنميــة حــول التنميــة  

، أن فكــرة االســتدامة فــي غايــة األهميــة، وينبغــي ان تعمــل بهــا كافــة الــدول. 

وأن العمل بالتنمية املستدامة يتطلب ما يلي:
- العمل على تغيير نوعية الحياة.

- ضمان  مستوى معيشي جيد للسكان .
- ضبط عمليات التكاثر في األحياء.

- تلبية الحاجات األساسية للبشر من عمل وغذاء وماء ونظافة وطاقة.
- تنمية الموارد األساسية )Base Resource ( في الطبيعة.

- إعادة توجيه العمليات التكنولوجية، وضبط مخاطرها .
- إدارة البيئة واالقتصاديات من خال اتخاذ القرارات الحكيمة والواعية.

ومن أجل تحقيق التنمية املستدامة يجب توافر مجموعة من األشياء منها :
� نظام سياسي يؤمن بمساهمة المواطنين وإشراكهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

نظــام اقتصــادي قــادر علــى توليــد المعرفــة التقنيــة وكفــاءة إنتاجيــة ذاتيــة مبنيــة 
علــى قاعــدة االســتدامة الذاتيــة.

نظام اجتماعي قادر على وضع الحلول للمشاكل والتوترات الناجمة عن عمليات التنمية.
4 ـ نظام إنتاجي يحترم الواجبات والمسؤوليات في ميدان المحافظة على األسس 

اإليكولوجية للتنمية.
5 ـ نظام إداري مرن قادر على التصحيح واإلصاح لألخطاء ذاتيا .

6ـ توافر العدالة للفئات االجتماعية المحتاجة والمحرومة أو المعاقة.
7 ـ توافر العدالة المستقبلية  لألجيال المتعاقبة بحيث ال يحرمون من ثروات الطبيعة.

8 ـ التعامل اإليجابي مع البيئة.
9 ـ توافر الكفاءة االقتصادية.

10 - القضاء على األمية والجهل.
وهنــاك رأي يلخــص الحاجــة للتنميــة المســتدامة ، مفــاده أن هــذه التنميــة لــن تتحقــق 
مــا لــم يــدرك اإلنســان متــى يتصــرف بنــاء علــى توقــع مــا ســيحدث، ومتــى يتجنــب فعــل 

األشــياء بــدل ردود األفعــال الســريعة والعمــل علــى إصــاح األخطــاء .
وقــد بــدا وكأن العالــم يجمــع أمــره علــى مواجهــة قضايــا البيئــة والتنميــة حفاظــا 
ــول  ــة فص ــرين، أربع ــادي والعش ــرن الح ــدة الق ــن أجن ــان. وتتضم ــتقبل اإلنس ــى مس عل

ــة : ــات التالي ــى الموضوع ــوي عل تحت

أوال -  األهداف بعيدة املدى أو غايات األجندة :
• لقــد أكــدت أجنــدة القــرن الحــادي والعشــرين أن الطريقــة الوحيــدة لتوفيــر حيــاة 
آمنــة ومســتقبل مزدهــر هــي التعامــل مــع قضايــا البيئــة والتنميــة بطريقــة متوازنة 
ــع ،  ــة للمجتم ــتويات المعيش ــين مس ــية وتحس ــات األساس ــباع الحاج ــى إش ــل عل تعم
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وفــي الوقــت نفســه تعمــل علــى حمايــة وإدارة أفضــل، بحكمــة وعقانيــة لألنظمــة 
البيئيــة ، حيــث ال تســتطيع أي دولــة تأميــن مســتقبلها بمفردهــا، لكــن فــي شــراكة 
عالميــة، يمكــن تحقيــق التنمية المســتدامة. وتعكــس أجندة القــرن الحادي والعشــرين 
وعيــا عالميــا وإرادة سياســية علــى أعلــى مســتوى بضــرورة التعــاون ودراســة قضايــا 

التنميــة بأبعادهــا المختلفــة االقتصاديــة واالجتماعيــة دون إغفــال اإلطــار البيئــي.
•وتتعامــل أجنــدة القــرن الحــادي والعشــرين، ليــس فقــط مــع القضايــا الملحــة حاليــا 
بــل أيضــا مــع الحاجــة إلــى االســتعداد لمقابلــة التحديــات المســتقبلية، ومــع إقــرار 
أجنــدة القــرن الحــادي والعشــرين بــأن التنميــة المســتدامة هــي فــي المقــام األول 
مســئولية الحكومــات، تحتــاج إلــى اســتراتيجيات وخطــط وسياســات وطنيــة ، فــإن 
ــي مــن خــال  ــاون الدول ــط بالتع ــى أن ترتب ــاج إل ــة تحت ــود الحكومــات الوطني جه
المؤسســات الدوليــة، كاألمــم المتحــدة ومنظماتهــا المختلفــة، لــذا ينبغــي تشــجيع 
المشــاركة الشــعبية الواســعة والنشــطة، وكذلــك األداء التنفيــذي للمنظمــات غيــر 

الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي.
•ومــن أهــداف أجنــدة القــرن الحــادي والعشــرين توفيــر متطلبــات ومســاعدات ماليــة 
ومســتدامة للــدول الناميــة، حيــث تحتــاج األخيــرة إلــى مســاعدات إضافيــة لتغطيــة 
تكاليــف آثــار التعامــل مــع المشــكات العالميــة البيئيــة، ولتحقيــق أهــداف التنميــة 
المســتدامة بهــا ، باإلضافــة إلــى ضــرورة توفيــر األمــوال لتكويــن األجهــزة واآلليــات 

الدوليــة لتطبيــق التوصيــات الدوليــة وإخراجهــا إلــى حيــز الواقــع.
ــى  ــاص إل ــام خ ــاء اهتم ــرين بضــرورة إعط ــادي والعش ــرن الح ــدة الق •وأوصــت أجن
الــدول التــي يمــر اقتصادهــا بمرحلــة التحــول مــن النظــام االشــتراكي إلــى النظــام 

الرأســمالي.
وقــد تضمنــت أجنــدة القــرن الحــادي والعشــرين أربعــة فصــول أساســية تتضمــن عــددًا 
مــن الموضوعــات ، توضــح جوانبهــا المختلفــة كيــف يمكــن تحقيــق التنميــة المســتدامة 

لهــا ومــن خالهــا، وفيمــا يلــي اســتعراض مختصــر ألهــم موضوعاتهــا:

املجال األول : األبعاد االجتماعية واالقتصادية:
1. التعاون الدولي.
2. مكافحة الفقر.

3. تغيير أنماط االستهاك .
4. السكان والتنمية المستدامة.

5. حماية وتعزيز الصحة البشرية .
6. التنمية المستدامة لمناطق االستقرار البشري .

7. اتخاذ القرارات لتحقيق التنمية المستدامة.

املجال الثاني : املحافظة وإدارة املوارد:
1. حماية الغاف الجوي.

2. اإلدارة المستديمة للموارد األرضية.
3. مكافحة القطع الجائر للغابات .
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4. مكافحة التصحر والجفاف.
5. التنمية المستدامة للمناطق الجبلية.

6. التنمية الزراعية المستدامة والتنمية الريفية.
7. المحافظة على التنوع اإلحيائي.

8. اإلدارة البيوتكنولوجية.
9. حماية وإدارة المحيطات .

10. حماية وإدارة المياه العذبة .
11. االستخدام اآلمن للمواد الكيماوية .

12. إدارة المخلفات الخطرة.
13. إدارة النفايات الصلبة والمياه المستخدمة.

14. التحكم في نفايات اإلشعاع الذري.

املجال الثالث : تقوية دور الجماعات الرئيسية:
1. األهداف بعيدة المدى لتقوية دور الجماعات الرئيسية.

2. المرأة والتنمية المستدامة.
3. األطفال والشباب والتنمية المستدامة .

4. تقوية دور المجتمعات الشعبية
5. الشراكة مع المنظمات غير الحكومية

6. السلطات المحلية.
7. العمال واالتحادات التجارية.

8. رجال األعمال والصناعة.
9. العلماء والتكنولوجيون.

10. تقوية دور المزارعين .

املجال الرابع : وسائل التطبيق:
1. تمويل التنمية المستدامة.

2. التحول التكنولوجي.
3. استخدام العلم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

4. التعليم و التدريب، والوعي العام
5. خلق القدرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

6. التنظيم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
7. القانون الدولي.

8. المعلومات التخاذ القرار.

ثانيًا - أبعاد مفهوم التنمية املستدامة يف أجندة القرن الحادي والعشرين:
ــرة  ــي فك ــرن الحــادي والعشــرين ه ــدة الق ــا أجن ــت عليه ــي بني ــرة األساســية الت الفك
التنميــة المســتدامة. ومفهــوم التنميــة المســتدامة متعــدد االســتخدامات ومتنــوع، فالبعــض 
يــرى أن معانــي التنميــة المســتدامة نمــوذج تنمــوي وبديــل مختلــف عــن النمــوذج الصناعي 
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الرأســمالي، أو ربمــا أســلوب اإلصــاح ألخطــاء وعثــرات هــذا النمــوذج فــي عاقتــه بالبيئة.
ولقــد حــاول تقريــر المــوارد العالميــة الــذي نشــر عــام 1992، والــذي خصــص بكاملــه 
ــا  ــم توزيعه ــداول، وت ــا واســع الت ــة المســتدامة ، حصــر عشــرين تعريف لموضــوع التنمي
علــى أربــع مجموعــات ؛ هــي التعريفــات االقتصاديــة ، والتعريفــات البيئيــة ، والتعريفــات 

ــى النحــو التالــي: ــة  ، وذلــك عل ــة واإلداري ــة واإلنســانية والتعريفــات التقني االجتماعي
علــى الصعيــد االقتصــادي ، وبالنســبة للــدول الصناعيــة فــي الشــمال  ، فــإن التنميــة 	 

المســتدامة تعنــي إجــراء خفــض عميــق ومتواصــل فــي اســتهاك الــدول مــن الطاقــة 
ــة  ــاط الحياتي ــي األنم ــة ف ــوالت الجذري ــذه التح ــراء ه ــة، وإج ــوارد الطبيعي والم
ــبة  ــا بالنس ــا. أم ــي عالمي ــوي الصناع ــا التنم ــر نموذجه ــا بتصدي ــائدة، واقتناعه الس
ــع  ــل رف ــن أج ــوارد م ــف الم ــي توظي ــتدامة تعن ــة المس ــرة فالتنمي ــدول الفقي لل

مســتوي المعيشــة للســكان األكثــر فقــرا فــي الجنــوب.
ــى 	  ــعى إل ــتدامة تس ــة المس ــإن التنمي ــي ف ــاني واالجتماع ــد اإلنس ــى الصعي ــا عل أم

تحقيــق االســتقرار فــي النمــو الســكاني، ووقــف تدفــق األفــراد علــى المــدن، وذلــك 
مــن خــال تطويــر مســتوى الخدمــات الصحيــة والتعليميــة فــي المناطــق الريفيــة، 

وتحقيــق أكبــر قــدر مــن المشــاركة الشــعبية فــي التخطيــط للتنميــة.
أمــا علــي الصعيــد البيئــي فــإن التنميــة المســتدامة هــي االســتخدام األمثــل لألراضــي 	 

ــاحة  ــة المس ــى مضاعف ــؤدي إل ــا ي ــم، مم ــي العال ــة ف ــوارد المائي ــة والم الزراعي
الخضــراء علــى ســطح الكــرة األرضيــة.

ــل 	  ــي تنق ــة الت ــي التنمي ــتدامة ه ــة المس ــي واإلداري التنمي ــد التقن ــى الصعي و عل
المجتمــع إلــى عصــر الصناعــات والتقنيــات النظيفــة التــي تســتخدم أقــل قــدر ممكن 
مــن الطاقــة والمــوارد، وتنتــج الحــد األدنــى مــن الغــازات والملوثــات التــي تــؤدي 

إلــى رفــع درجــة حــرارة ســطح األرض والضــارة بــاألوزون.
ويؤكــد تقريــر المــوارد الطبيعيــة أن القاســم المشــترك لهــذه التعريفــات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة والتقنيــة، هــي أن التنميــة لكــي تكــون مســتدامة يجــب أن يتوافــر 

لهــا مــا يلــي:
• أال تتجاهل الضوابط والمحددات البيئية.

• أال تؤدي إلى دمار واستنزاف الموارد الطبيعية.
ــة،  ــتوى المعيش ــة، مس ــكن، الصح ــرية )المس ــوارد البش ــر الم ــى تطوي ــؤدي إل • أن ت

ــان(. ــوق اإلنس ــق حق ــة، تطبي ــرأة – الديمقراطي ــاع الم أوض
• أن تحدث تحوالت في القاعدة الصناعية السائدة.

إن الهــدف األساســي للتنميــة المســتدامة هــو الوفــاء بحاجــات البشــر وتحقيــق الرعايــة 
االجتماعيــة علــى المــدى الطويــل، مــع الحفــاظ علــى قاعــدة المــوارد البشــرية والطبيعيــة 
ــى  ــق ذلــك يجــب التوصــل إل ــي، ومــن أجــل تحقي ــة الحــد مــن التدهــور البيئ ومحاول
تــوازن ديناميكــي بيــن التنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة مــن جهــة، وإدارة المــوارد وحماية 

البيئــة مــن جهــة أخــرى.
غيــر أن أوســع التعريفــات شــيوعا للتنميــة المســتدامة هــو : أنهــا التنميــة التــي تهيــئ 
للجيــل الحاضــر الحاجــات األساســية والمشــروعة، دون أن تخــل بقــدرة متطلبــات المحيــط 
ــتجابة  ــرى، اس ــارة أخ ــم، أو . بعب ــة متطلباته ــال التالي ــئ لألجي ــى أن تهي ــي  ، عل الطبيع
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ــاء  ــى الوف ــة عل ــال المقبل ــدرة األجي ــى ق ــاومة عل ــات الحاضــر، دون المس ــة لحاج التنمي
ــا. بحاجاته

ــب  ــض كمطل ــطة البع ــه بواس ــر إلي ــن النظ ــوم يمك ــي مفه ــتدامة ه ــع أن االس والواق
للتــوازن بيــن اإلنســان والطبيعــة ، وبواســطة آخريــن كاتــزان بيــن إنســان اليــوم وإنســان 

الغــد.
ويمكــن القــول إن االســتدامة هــى مصالحــة بيــن الطلــب المتزايد علــى المــوارد الطبيعية 
؛ والميــاه ، والغــذاء، واألرض، والغــاف الجــوي، والتنــوع األحيائــى، مــن جانــب، واحتياجات 
وتطلعــات الجمــوع العريضــة مــن الســكان التــي تتحــرك ســريعا صــوب مــدن العالــم مــن 

جانــب آخــر ، ســواء أكان ذلــك فــي الحاضــر أو المســتقبل .

دور الحركة الكشفية يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة وغاياتها
ــة  ــة والثقافي ــاالت االجتماعي ــي المج ــل ف ــدة تتمث ــداف عدي ــفية أه ــة الكش للحرك
ــه  ــود إلي ــع وتع ــن المجتم ــع م ــة تنب ــا حرك ــا  ؛ ألنه ــة وغيره ــة والرياضي والتربوي
مــن خــال مــا تقدمــه مــن رســائل مختلفــة تهــدف أساســا الــى تنميــة االنســان وخدمــة 
ــة   ــي التنمي ــم ف ــا دور مه ــرة له ــة المســتدامة محــاور مؤث ــة . وللتنمي المجتمــع والدول
ــا  ــع . كم ــي المجتم ــة ف ــطة مختلف ــن أنش ــة م ــي الحرك ــه ف ــا تقدم ــال م ــن خ ؛ م
تحتــل الحركــة الكشــفية مســاحة واســعة مــن االنتشــار المعرفــي والتكاثــر العــددي بيــن 
النشــاطات التربويــة والكشــفية داخــل المؤسســات التعليميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي، 
ــدادًا  ــة إع ــي للشــئون الفني ــدة تعن ــة فري ــة متكامل ــه هــذه الحركــة كمنظوم ــا تمثل لم
وبنــاء  فــي مختلــف الجوانــب التــي تتكــون منهــا الشــخصية اإلنســانية ) القدومــي 2002(. 
كمــا تهــدف الحركــة الكشــفية  إلــى أن تعــد المواطــن ليكــون فــردًا ناجحــًا فــي المجتمع 

ــر  ــارات الازمــة لاندمــاج والتأثي يتقــن المه
وانطاقــا ممــا ســبق فإننــا نســتطيع القــول إن الحركــة الكشــفية ومــن خــال خبراتهــا 
ــي  ــق ف ــا الفائ ــا ونجاحه ــت جدارته ــرة أثبت ــود األخي ــال العق ــطتها خ ــا وأنش وجهوده
تنفيــذ أنشــطة وفعاليــات عديــدة فــي معظــم المجتمعــات ؛ كالقضايــا المرتبطــة بالبيئــة 
ــق  ــة ، وتشــجير الحدائ ــات الزراعي ــة اآلف ــا ، واألمــراض المســتوطنة  ، ومقاوم وملوثاته
ــاون مــع الحكومــات  ، وحســن اســتخدام المــوارد ،  ــل المــدن ، والتع ــات ، وتجمي والطرق

وتنميــة الوعــي البيئــي فــي هــذه المجتمعــات .
ــكلة  ــكل مش ــي يش ــوع بيئ ــي أي موض ــر ف ــا النظ ــبق يمكنن ــا س ــى م ــتدالل عل ولاس
للمجتمــع ،  ولنختــر مثــاال لذلــك صياغــة برنامــج بيئــي لرفــع وعــي الكشــافة بقضايــا 
التنميــة المســتدامة ،  ويتضمــن هــذا البرنامــج مفهــوم التنمية المســتدامة وعاقتهــا بالبيئة 
واإلنســان باعتبــار التنميــة المســتدامة هــي عمليــة األرض والمــدن والمجتمعــات، بشــرط 
ــوارد.  ــال القادمــة مــن الم ــي باحتياجــات الحاضــر دون المســاس باحتياجــات األجي أن تف
ولتنــوع قضايــا التنميــة المســتدامة فإنــه باإلمــكان تحديــد بعــض  هــذه القضايــا ، مثــل:   
الوعــي البيئــي ، والتلــوث ، ونــدرة الميــاه ، ومشــكلة الغذاء ، ومشــكات الصحة، والســكان 
، ونمــو المــدن، والدخــل والمســتوى المعيشــي ، والتغيــر المناخــي ، وغيرهــا مــن القضايــا 
فــي إطــار أن التنميــة المســتدامة تحــدث عامــة فــي ثــاث مجــاالت رئيســية هــي: النمــو 

االقتصــادي  وحفــظ المــوارد الطبيعيــة ، والبيئيــة والتنميــة االجتماعيــة.
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مجاالت التعاون  بني املنظمة الكشفية العاملية وهيئة األمم املتحدة : 
لقــد كان الهــدف دائمـــًـا الــذي تســعى إليــه كل مــن الكشــافة واألمــم المتحــدة 
هــو خلــق عالــم أفضــل. وبطريقــة أو بأخــرى، تســعى كلتــا المنظمتيــن إلــى العمــل 
مــن أجــل )أو المســاهمة فــي( نشــر الســام العالمــي ،  وتحقيــق التنميــة ، ودعــم 
حقــوق اإلنســان ، وتربيــة الشــباب. ومنــذ األيــام األولــى لألمــم المتحــدة  شــاركت 
الكشــافة فــي مختلــف البرامــج والمبــادرات والمشــاريع المشــتركة مــع هيئــات األمم 

المتحــدة المختلفــة.
واليــوم تعــد المنظمــة العالميــة للحركــة الكشــفية واحــدة مــن أكثــر مــن 130 
ــس  ــدى المجل ــام ل ــاري الع ــع بالوضــع االستش ــة تتمت ــر حكومي ــة غي ــة دولي منظم
االقتصــادي واالجتماعــي لألمــم المتحــدة، حيــث حصلــت علــى هــذا الوضع االستشــاري 
فــي وقــت مبكــر منــذ عــام  1947م . ويتــم دعــوة الكشــافة بصفــة منتظمــة للتعبيــر 
عــن وجهــات نظرهــا بشــأن العديــد مــن الموضوعــات التــي ُتـــجري مناقشــتها فــي 
ــاورات  ــن المش ــدة م ــي العدي ــا تشــارك الحركــة الكشــفية ف ــم المتحــدة، كم األم

التــي تتعلــق بوضــع الشــباب فــي العالــم.
وفــي اآلونــة األخيــرة شــاركت الكشــافة العالميــة فــي تجميــع المدخــات مــن 
أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة بعــد عــام 2015 بعــد االنتهــاء مــن األهــداف اإلنمائيــة 
لأللفيــة )2000-2015 م(. وقــد عبــرت هيئــة األمــم المتحــدة عــن تقديرهــا لمســاهمات 
ــات  ــي« وعملي ــمى »عالم ــت مس ــي تح ــتقصائي العالم ــث االس ــي البح ــافة ف الكش
التشــاور األخــرى بعنــوان »العالــم الــذي نريــده« مــن أجــل تحقيــق أهــداف التنميــة 
بعــد عــام 2015 م ، وذلــك فــي حفــل خــاص نظمتــه الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة 

فــي ســبتمبر 2013  م .
ــى  ــك عل ــني املنظمتــني املذكورتــني وذل ــا اســتعراض مجــاالت أخــرى للتعــاون ب باإلضافــة إىل مــا ســبق يمكنن

النحــو اآلتــي:
علــى المســتوى المحلــي: تشــارك منظمــة الكشــافة العالميــة مــع األمــم المتحــدة 

فــي معالجــة العديــد مــن القضايــا ذات االهتمــام العالمــي  ، مثــل :
مكافحــة ظاهــرة عمــل األطفــال – الميــاه النظيفــة والصــرف الصحــي – الوقايــة 
مــن تعاطــي المخــدرات – حــاالت الطــوارئ واإلغاثــة اإلنســانية – المشــكات الصحيــة 

كاإليــدز – التدريــب علــى المهــارات ونشــر الســام وبنــاء المصالحــة. 

1� تتعــاون المنظمتــان فــي تحســين السياســات العالميــة ، وبخاصــة تلــك التــي تؤثــر 

علــى الشــباب ، كمــا حقــق العمــل  المشــترك فــي مجــاالت التوعيــة نجاحــًا كبيــرًا 
فــي المجــاالت التاليــة :

التنــوع الثقافــي – البيئــة – االفــرق بيــن الجنســين – مبــادئ اإلنســانية والعولمــة – 
األهــداف اإلنمائيــة .....  – التربيــة غيــر الرســمية – الســام والتنميــة المســتدامة 

– حقــوق الطفــل – توظيــف الشــباب وتمكينهــم – سياســات الشــباب. 
ــم  ــة لألم ــة التابع ــل الدولي ــة العم ــع منظم ــة م ــفية العالمي ــة الكش ــاون المنظم 2- تع
ــام  ــال ، واهتم ــى عمــل األطف ــال، والقضــاء عل المتحــدة فــي مجــاالت العمــل والعم

ــا     ــباب وحمايته ــل والش ــوق الطف ــافة بحق الكش
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ــم   ــج األم ــفية وبرنام ــة للحركــة الكش ــة العالمي ــت المنظم ــام 1990 م تعاون ــي ع 3- ف
المتحــدة للبيئــة مــن خــال وثيقــة الكشــافة تحــت عنــوان )العمــل مــن أجــل البيئــة( 
حيــث ســاعدت هــذه الوثيقــة الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة فــي دمــج التربيــة البيئية 
فــي البرنامــج الكشــفي العــام ، وقــد ابتــدأ قطــاع مشــاريع الكشــافة العالميــة مــع 
برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة ليتجــاوز مجــال مشــاريع معينــة للتربيــة البيئيــة  ، 
كمــا قــام برنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة أيضــا بدعــم ورش عمــل التوعيــة البيئيــة 
فــي قريــة التنميــة العالميــة الــذي تــم تنظيمهــا فــي المخيــم الكشــفي العالمــي عــام 

2007 م فــي إطــار االحتفــال بمئويــة األمــم.
4- تعــاون منظمــة الكشــافة مــع منظمــة  األمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم والثقافــة 
)اليونســكو(  فــي الدعــوة إلــى نشــر الســام مــن خــال تشــجيع التعــاون الدولــي 
بيــن المنظمتيــن فــي مجــاالت التربيــة والعلــوم والثقافــة فــي عــام 2017 م ، حيــث 
تــم ترقيــة الوضــع الــذي تتمتــع بــه المنظمــة الكشــفية العالميــة لــدى اليونســكو ،  
باإلضافــة إلــى التعــاون ســويًا فــي مخيــم الســام وتبــادل الثقافــات )فــي مصــر 1998 

–  2002 م ( 
5- كمــا تعاونــت منظمــة اليونيســيف مــع المنظمــة الكشــفية العالميــة فــي مجــاالت 
الحفــاظ علــى حيــاة األطفــال ونمائهــم والتعليم األساســي ، والمســاواة بين الجنســين، 

والتعــاون فــي مجــاالت الشــباب.

أهداف التنمية املستدامة العاملية ال 17 التي أقرتها  منظمة األمم املتحدة 
أهــداف التنميــة المســتدامة تعــرف رســميًا باســم )تحويــل عالمنــا (، وهــي عبــارة عــن 
مجموعــة مــن   17  هدفــًا وضعــت مــن قبــل منظمــة األمــم المتحــدة ، وقــد ذكــرت هــذه 
ــي  ــبتمبر 2015  م ، وف ــي 25 س ــم المتحــدة ف ــة لألم ــة العام ــرار الجمعي ــي ق ــداف ف األه
ينايــر عــام 2016 م أدرجــت أهــداف التنميــة االقتصاديــة ال17 هــدف  فــي خطــة التنميــة 

المســتدامة عــام 2030 م.
ــًا  ــا أهداف ــكل منه ــم أن ل ــى الرغ ــا عل ــا بينه ــط فيم ــة تتراب ــداف العريض ــذه األه وه
صغيــرة محــددة خاصــة بهــا ، تمثــل فــي مجموعهــا 169 غايــة ، وتغطــي أهــداف التنميــة 
ــر –  ــة ) الفق ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــا التنمي ــن قضاي ــة واســعة م ــتدامة مجموع المس
ــاه –  ــين – المي ــن الجنس ــاواة بي ــاخ – المس ــر المن ــم – تغي ــة – التعلي ــوع – الصح الج

ــة ( ــة االجتماعي ــة – العدال ــة – البيئ ــي – الطاق ــرف الصح الص
وعلــى الرغــم مــن أن اهــداف التنميــة المســتدامة ليســت ملزمــة قانونــا فــإن الحكومــات 
تأخــذ زمــام ملكيتهــا ، وتضــع أطــرًا وطنيــة لتحقيقهــا ؛ ولــذا فالــدول هــي التــي تتحمــل 
المســئولية الرئيســية عــن متابعــة التقــدم المحــرز واســتعراضه ، ممــا يتطلب جمــع بيانات 
نوعيــة يســهل الوصــول إليهــا فــي الوقــت المناســب ، بحيــث تســتند المتابعــة واالســتعراض 
ــا  ــي ، وبم ــد الوطن ــى الصعي ــرى عل ــي تج ــات الت ــى التحلي ــي إل ــد اإلقليم ــى الصعي عل

يســاهم فــي المتابعــة واالســتعراض علــى الصعيــد العالمــي .
 وفــي 19 يوليــو 2014 م وافــق األميــن العــام  للجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة علــى 
تقريــر جــدول اعمــال مــا بعــد 2015 القائــم علــى مقترحــات مجموعــة العمــل المفتوحــة 
، بــدأت المفاوضــات الحكوميــة الدوليــة بالمشــاركة فــي جــدول أعمــال تنميــة مــا بعــد 
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ــة  ــاد الوثيق ــم اعتم ــات ت ــد المفاوض ــطس 2015 م ، وبع ــي أغس ــت ف ــام  2015 م وانته ع
النهائيــة للتنميــة المســتدامة فــي 25 ســبتمبر 2015 م فــي نيويــورك بالواليــات المتحــدة ، 
وتتضمــن الفقرة54مــن قــرار األمــم المتحــدة  A / RES / 70 / 1 المــؤرخ فــي 25 ســبتمبر 
2015 م األهــداف والغايــات ، وشــملت العمليــة التــي تقــوده األمــم المتحــدة الــدول األعضــاء 
ــي  ــاق حكوم ــو اتف ــرار ه ــي ، والق ــي العالم ــع المدن ــة والمجتم ــا 193 دول ــا وعدده فيه
ــتند  ــام  2015 م ،وتس ــد ع ــا بع ــة لم ــه خطــة التنمي ــل بوصف ــي واســع النطــاق يعم ودول
أهــداف التنميــة المســتدامة علــى المبــادئ المتفــق عليهــا فــي القــرار بعنــوان » المســتقبل 

الــذي نصبــوا  إليــه« 

وفيما يلي األهداف املدرجة ضمن قرار األمم املتحدة املذكورة أعاله :

الهدف 1- القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان .
الهدف 2 – القضاء على الجوع وتوفير األمن الغذائي والتغذية المحسنة وتعزيز الزراعة 

المستدامة .
الهدف 3 – ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاه للجميع في جميع األعمار. 

الهدف 4 – ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى 
الحياة للجميع .

الهدف 5- تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .
الهدف 6- ضمان توافر المياه  النظيفة وخدمات الصرف الصحي للجميع .

الهدف 7 – ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة 
والمستدامة. 

الهدف 8 – تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة 
والمنتجة وتوفير العمل الائق .

الهدف 9 – إقامة بنية تحتية قادرة على الصمود وتحفيز التصنيع الشامل للجميع 
والمستدامة وتشجيع االبتكار. 

الهدف 10 – الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها .
الهدف 11 – جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود 

ومستدامة .
الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهاك وإنتاج مستدامة .

الهدف 13 – اتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغير المناخ وآثاره من خال تنظيم االنبعاثات 
وتعزيز التطورات في مجال الطاقة المتجددة . 

الهدف 14 – حفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو مستدام 
لتحقيق التنمية المستدامة .

الهدف 15 – حماية النظم اإليكولوجية البرية ، ومكافحة التصحر ، ووقف تدهور األراضي 
، وفقدان التنوع .

الهدف 16 – السام والعدالة ، والمؤسسات القوية ، وتشجيع إقامة مجتمعات سلمية وشاملة 
للجميع من أجل تحقيق التنمية المستدامة ، وتوفير إمكانية الوصول إلى العدالة 

للجميع وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع 
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المستويات .
الهدف 17 – عقد الشراكة لتحقيق األهداف وإحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية 

المستدامة .

كيف تسهم الحركة الكشفية يف تحقيق وتنفيذ أهداف التنمية املستدامة وغاياتها ؟
الشــك أن للمدرســة والمؤسســات التعليميــة ليســت المــكان الوحيد للتعليــم والتثقيف 
، وهــي ليســت الجهــة الوحيــدة المؤثــرة فــي العمليــة التربويــة فــي المجتمــع ؛ فهنــاك 
ــة  ــة الثقافي ــجد واألندي ــام  ، والمس ــي ، واإلع ــع المدن ــات المجتم ــرة ، ومؤسس األس
والرياضيــة ، والجمعيــات والنقابــات ، وغيرهــا تســاهم جميعهــا بطريقــة وأخــرى فــي 

التأثيــر فــي النظــام التربــوي.
ــد  ــي لس ــر النظام ــم غي ــرة بالتعلي ــة األخي ــود األربع ــي العق ــام ف ــد زاد االهتم ولق
ــا  ــن أصبح ــي اللذي ــي والجامع ــم المدرس ــي التعلي ــكات ف ــة المش ــرات ومعالج التغي
مشــغولين بأعبــاء كثيــرة ، بالمــواد الدراســية والمقــررات الجامعيــة وضخامــة حجــم 
ــة. ــا المختلف ــه بالقضاي ــاطه واهتمام ــب ونش ــم الطال ــن فه ــي تحــد م ــات الت المعلوم

إن دواًل كثيــرة وجــدت ضالتهــا فــي قطاعــات المجتمــع التــي تجعــل العمــل التطوعي 
مســئولية مجتمعيــة وأخاقيــة وذلــك مــن خــال مبــادرة القطاعــات غيــر الحكومية أو 
تلــك التــي تعمــل كروافــد لمؤسســات الحكومــة ولكنهــا تطوعيــة  ، مثــل الحركــة 
ــى  ــدف إل ــم  ، وته ــة والتعلي ــها التربي ــة أساس ــي اختياري ــي ه ــبابية الت ــفية الش الكش
خدمــة النــاس والمجتمــع بمــا تقــوم بــه مــن نشــاطات كثيــرة ؛ منهــا المســاهمة فــي 
ــة  ــر المجــاري المائي ــرك والمســتنقعات ، وتطهي ــة ، كــردم الب حــل المشــكات البيئي
ــات  ــور البيئ ــن تده ــد م ــتوطنة ، والح ــراض المس ــوع واألم ــر والج ــة الفق ، ومكافح
ــاخ  ــة لمكافحــة تغيــر المن ــة ، والمســاعدة فــي اتخــاذ إجــراءات عاجل البحريــة والبري
ــة ،  ــال الطاق ــي مج ــورات ف ــز التط ــاث ، وتعزي ــم االنبع ــال تنظي ــن خ ــاره ؛ م وآث
وغيرهــا ؛ فالحركــة الكشــفية  وانطاقــا ممــا ســبق ومــن خــال األهــداف األساســية 
ــات  ــم الخدم ــع وتقدي ــة المجتم ــي تنمي ــة ف ــورة فعال ــهم  بص ــة ، تس ــذه الحرك له
والمشــروعات التــي تعــود علــى المجتمــع بالنفــع ،ولقــد كان للحركــة الكشــفية دور 
مهــم وفعــال فــي أنشــطة وبرامــج األمــم المتحــدة خــال العقــود الســابقة ، أي منــذ 
ــة  ــكل طاق ــة تش ــي كل دول ــفية ف ــة وأن الحركــة الكش ــذه المنظم ــدأت تأســيس ه ب
ــق  ــي تحقي ــاهمة ف ــي المس ــا ف ــتفادة القصــوى منه ــا واالس ــن إعداده ــد م ــة الب كامن
أهــداف التنميــة المســتدامة التــي هــي عبــارة عــن مجموعــة ال 17 هدفــًا و التــي وضعــت 
مــن قبــل منظمــة األمــم المتحــدة ، وقــد ذكــرت هــذه األهــداف فــي قــرار الجمعيــة 
العامــة لألمــم المتحــدة 25 ســبتمبر 2015م ، كمــا أدرجــت هــذه األهــداف المســتدامة 

فــي خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 م.
فــي قــراءة متأنيــة ألهــداف التنميــة المســتدامة ال 17  وغاياتهــا التــي أعدتهــا األمــم 
المتحــدة نســتطيع القــول : إن خبــرات وامكانــات الجمعيــات الكشــفية العربيــة قــادرة 
علــى تنفيــذ بعــض األهــداف وفقــا للظــروف التــي تعيشــها وتتواجــد فيهــا كل جمعيــة 
كشــفية عربيــة مــن حيــث الحــدود الجغرافيــة لــكل دولــة عربيــة ، وكذلــك اختــاف 
الظــروف االقتصاديــة واالجتماعيــة والسياســية والتنمويــة التــي تعيشــها الــدول العربيــة 
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فــي الوقــت الراهــن.
وفــي ضــوء مــا ســبق فإنــه مــن الضــروري أن تقــوم الجمعيــات الكشــفية العربيــة 
بتغطيــة جميــع هــذه األهــداف التنمويــة أو معظمهــا أو بعضهــا ، وكل جمعيــة كشــفية 
بحســب إمكاناتهــا وقدراتهــا ، حتــى تعــم الفائــدة الشــاملة لهــذه األهــداف، وأن تتبــادل 

الجمعيــات الكشــفية العربيــة المعلومــات المرتبطــة بتنفيــذ هــذ األهــداف. 
وقــد اختــار كاتــب هــذه الورقــة هدفيــن مــن األهــداف ال17 مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة للحاجــة الضروريــة والماســة إلــى أن  تتــم تغطيتهمــا والبحــث فيهمــا مــن 
ــث  ــًا؛  حي ــاون مع ــفية أخــرى تتع ــات كش ــة  أو جمعي ــافة الكويتي ــة الكش ــل جمعي قب
ــي  ــي  ف ــي أو العرب ــي أو الخليج ــع الكويت ــة للمجتم ــكان أولوي ــزاالن يش ــا ال ي إنهم

الوقــت الحاضــر ،  وهــذا ال يعنــي عــدم االهتمــام ببقيــة األهــداف األخــرى.
ــة  ــد المرتبط ــات والمقاص ــع الغاي ــن م ــن 12 ، 14 كاملي ــدم الهدفي ــي نق ــا يل وفيم
بهمــا: واقتــراح آليــات تنفيــذ وتقييــم هذيــن الهدفيــن وفقــا للتصــور المعــد مــن قبــل 

الكاتــب.

أواًل- الهدف 12 )ضمان وجود انماط استهالك وإنتاج مستدامة(.
ــاج  ــة وجــود أنمــاط اســتهاك وإنت ــر ثقاف ــة وتطوي الهــدف العــام  للربنامــج أو الورشــة: تنمي

ــتدامة. مس
نوع النشاط: ورشة عمل متعددة األهداف واألغراض  

اللجــان الكشــفية المشــرفة علــى هــذه الورشــة :لجنــة خدمــة وتنميــة المجتمــع – لجنــة 
المــوارد البشــرية .

املدة الزمنية للورشة : ثاثة أيام في الفترتين الصباحية والمسائية
الفئــة املســتهدفة للورشــة: قيــادات كشــفية وطنيــة وعربيــة و ممثلون عــن المنظمة الكشــفية 

ــة بالقاهرة. العربي

املحاور الفرعية  للورشة: الغايات واملقاصد:
1-استخدام أساليب اإلنتاج الصديقة للبيئة  ، وتقليل كمية النفايات التي تولدها.

2-زيادة معدالت إعادة التدوير الوطنية بحلول عام 2030 م .
3-توفير فرص العمل الائقة وغير المضرة  بالبيئة.

4-تحسين جودة الحياة لصالح المجتمع.
5-خفض التكاليف االقتصادية والبيئة االجتماعية مستقبا.

6-زيادة اإلنتاج بشكل أفضل وبتكلفه أقل.
7-زيادة المكاسب الصافية في الرفاه الناشئة من األنشطة االقتصادية.

8-اتباع المنهجية والتعاون فيها بين الجهات الفاعلة الحاملة.
9-اشتراك المستهلكين من خال التوعية والتثقيف.

10-تزويد المستهلكين بالمعارف والمعلومات المطلوبة ذات العاقة.
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األنشطة والفعاليات املرتبة بالهدف رقم 12: 
)1( دعــوة متخصصيــن فــي مجــاالت االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة والنفايــات الغذائية 
مــن وزارات التجــارة البلديــة وحمايــة المســتهلك وهيئــات البيئــة المحليــة لتقــدم 

محاضــرات وورشــة عمــل حــول المجــاالت المذكــورة.
ــي  ــتهاك الغذائ ــة باالس ــة المعني ــات ذات العاق ــة للجه ــارات ميداني ــب زي )2( ترتي
ــي  ــات ف ــع القمام ــز جم ــة – مراك ــات التعاوني ــا كالجمعي ــات وتدويره والنفاي

ــة . ــز ذات العاق ــات والمراك البلدي
)3( تشــكيل فــرق ولجــان عمــل أثنــاء عقــد الورشــة لمناقشــة جميــع محاور االســتهاك 

والنفايــات وحماية المســتهلك.
)4( تقييــم نتائــج الورشــة وتوصياتهــا لمتابعتهــا مــع الجهــات المشــاركة فــي الورشــة 

وغيرهــا مــن الجهــات المرتبطــة بموضــوع الورشــة
)5( اجــراء لقــاءات إعاميــة مرئيــة ومســموعة ومقــروءة ، تثقيــف المجتمــع بالقضايــا 
المرتبطــة بالورشــة ، وإعــداد مطويــات وملصقــات إعاميــة تثقيفيــة حــول 

ــة. ــات الورش موضوع
- إعداد حملة توعوية خاصة بمجال االستهاك واإلنتاج  ، تبث أثناء عقد الورشة .

الهدف 14 ) الحياة تحت املياه: حفظ املحيطات والبحار واملواد البحرية واستخدامها على نحو مستدام لتحقيق 
التنمية املستدامة( 

املحور الرئيسي لهذا الهدف :
إن  محيطــات العالــم درجــة حرارتهــا والكيميــاء الخــاص بهــا وتياراتهــا والحيــاة فيهــا 
ــكن  ــا للس ــب األرض صالح ــل كوك ــي تجع ــة الت ــم العالمي ــف وراء النظ ــي تق ــي الت ه
ــا وســواحلنا وقــدر  ــا وشــربنا وطقســنا ومناخن ــاه أمطارن ــه بالنســبة للبشــرية ؛ فمي في
ــه ،  ــذي نتنفس ــواء ال ــي اله ــود ف ــجين الموج ــى األكس ــل  حت ــا ،  ب ــن غذائن ــر م كبي
توفرهــا البحــار، وتنظمهــا جميعــا فــي نهايــة المطــاف .وقــد كانــت المحيطــات والبحــار 
علــى مــر التاريــخ قنــوات حيويــة للتجــارة والنقــل وتمثــل إدارة هــذا المــورد العالمــي 

الجوهــري بعنايــة أساســية هــي مــن ســمات مســتقبل مســتدام .
املحاور الفرعية لهذا الهدف:

- أهمية المساحات المائية التي تغطيها البحار والمحيطات والمسطحات المائية األخرى.
- الثروات المستخرجة من هذه المسطحات وأهميتها لسكان العالم.

- القيمة السوقية لهذه الثروات وفائدتها اقتصاديا على العالم.
- دور القوى العاملة في استغال ثروات هذه المسطحات المائية.  
- التحديات اآلنية والمستقبلية التي تواجه هذه المسطحات المائية.

الربنامج املقرتح لتنفيذ هذا الهدف
نظرا ألهمية التحديات الخاصة بالمحيطات في المسطحات المائية في العالم  فإنه يقترح 

إقامة مؤتمر كشفي عربي للهدف )14( بسبب استمرار التحديات في هذه المسطحات 
وتأثيرها على حياة البشرية.

ــع  ــاون م ــر بالتع ــذا المؤتم ــى ه ــة عل ــفية العربي ــة الكش ــرف المنظم ــر: تش ــة املؤتم رعاي
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ــدف . ــذا اله ــة به ــة المهتم ــة البحري ــة اإلقليمي ــة والعالمي ــات العربي المنظم
املشاركون يف هذا املؤتمر: القيادات الكشفية العليا في الوطن العربي .

المنظمــات والهيئــات العربيــة والعالميــة ذات العاقــة بهــذا الهــدف مثــل: منظمــات البيئــة 
البحريــة – منظمــات الغــذاء- المراكــز البحثيــة المهتمــة بالمحافظــة علــى المســطحات 

المائيــة وغيرهــا.
الفرتة الزمنية املحددة لهذا املؤتمر: من 3 -  4 أيام

مــكان عقــد هــذا املؤتمــر: الكويــت ، تحت إشــراف ورعايــة المنظمة الكشــفية العربيــة وجمعية 
الكشــافة الكويتيــة وجهــات أخــرى يتــم تحديدهــا خــال عقد وتنفيــذ هــذا المؤتمر.

األنشطة والفعاليات خالل عقد  املؤتمر:
1- تقديم األبحاث والدراسات وأوراق العمل ذات العاقة بالجوانب المختلفة لهذا الهدف.

2- مناقشات ومداخات حول محاور المؤتمر.
3 -عرض أفام للمشكات والتحديات التي تواجهها المسطحات المائية من تلوث بيئي 

واالستغال العشوائي  والمفرط لثروات هذه المسطحات المائية.
4- مناقشات عامة للتوصيات التي يخرج بها المؤتمر.
5- مقترحات أخرى تثري أهداف وفعاليات المؤتمر.

6- تقييم شامل ألعمال المؤتمر.
7-اإلعان عن التوصيات والمقترحات التي خرج بها المؤتمرون.

8 – إرسال نتائج هذا المؤتمر للمنظمة الكشفية العربية وجمعيات الكشافة العربية لتبادل 
األفكار والحلول الناجحة لحل المشكات المرتبة بهذا الهدف.

املراجع
ــا –  ــر 2016 م ويكبيدي ــورك يناي ــة المســتدامة: األمــم المتحــدة – نيوي � أهــداف التنمي

الموســوعة.
- العريــان جعفــر يعقــوب: البيئــة مــن أجــل التنميــة ورفاهيــة اإلنســان ورقــة عمــل مقدمــة 

للمؤتمــر التاســع لــرواد الكشــافة والمرشــدات – الفاهــي  2019 م.
- جغرافيــة اإلنســان والبيئــة )2015 م( مجموعــة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس – قســم 

الجغرافيــا كليــة العلــوم االجتماعيــة – جامعــة الكويــت.
- ســليمان محمــد المطــر وآخــرون)2003 م( : البيئــة البحريــة بدولــة الكويــت – مركز 

البحــوث والدراســات الكويتيــة – الكويت
- رأفــت ميســاك وآخــرون )1998 م ( ،  البيئــة الصحراويــة بدولــة الكويــت ، مامحهــا 

العامــة ، أســبابها ، وســبل تأهيلهــا – مركــز البحــوث والدراســات الكويتيــة.
- الشــراح : يعقــوب أحمــد ) 2018 م ( ، الوعــي باســتثمار المعرفــة وتنميتهــا – المركــز 

العربــي لتأليــف وترجمــة العلــوم الصحيــة.
ــدارات  ــدود- إص ــا ح ــراع ب ــر ص ــة والبش ــد )2006 م ( ، البيئ ــوب أحم ــراح : يعق - الش

ــة. ــوم الصحي ــة العل ــف وترجم ــي لتألي ــز العرب المرك
- الشــراح : يعقــوب أحمــد )2007 م ( ، المنظــور الدولــي للمخاطــر البيئيــة – إصــدارات 

المركــز العربــي لتأليــف وترجمــة العلــوم لصحيــة.
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- الشــراح : يعقــوب أحمــد )2015 م ( اإلنســان واســتدامة البيئــة . مــن إصــدارات المركــز 
العربــي لتأليــف وترجمــة العلــوم الصحيــة.

- الشــراح : يعقــوب أحمــد )2002 م ( التربيــة وإدارة التنميــة البشــرية ، منشــورات المركز 
العربــي للبحــوث التربويــة لــدول الخليــج – الرياض.

- الوليعــي ، عبــداهلل بــن ناصــر )2007 م ( المدخــل إلــى الجغرافيــا الطبيعيــة والبشــرية 
مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة – الطبعــة الثالثــة – الريــاض.

املالحق :
الهدفان  12  ،  14 من أهداف

 التنمية املستدامة

الهدف 12 – ضمان وجود أنماط استهالك وإنتاج مستدامة
-  تتعلــق أنمــاط االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة بتشــجيع الكفاءة فــي المــوارد والطاقة، 
ــة الحصــول علــى الخدمــات األساســية،  واســتدامة البنيــة األساســية، وتوفيــر إمكاني
وتوفيــر فــرص العمــل الائــق وغيــر المضــر بالبيئة، وتحســين جــودة الحيــاة لصالح 
الجميــع. ويســاعد تطبيــق أنمــاط االســتهاك واإلنتــاج المســتدامة علــى إنجــاز خطط 
ــتقبا،  ــة مس ــة واالجتماعي ــة والبيئي ــف االقتصادي ــض التكالي ــاملة، وخف ــة الش التنمي

وتوطيــد القــدرة التنافســية االقتصاديــة، وخفــض حــدة الفقــر.
ــل  ــكل أفض ــد بش ــاج المزي ــتدامة ”إنت ــاج المس ــتهاك واإلنت ــاط االس ــتهدف أنم - وتس
ــطة  ــن األنش ــئة ع ــاه الناش ــي الرف ــة ف ــب الصافي ــادة المكاس ــل“، وزي ــة أق وبتكلف
االقتصاديــة بخفــض اســتعمال المــوارد وتقليــل تدهورهــا ومــا ينشــأ عنهــا مــن تلوث، 
ــاة. ويدخــل  ــادة جــودة الحي ــى زي ــاة، مــع العمــل عل علــى مــدار كامــل دورة الحي
فيهــا شــتى أصحــاب المصلحــة، ومنهــم أصحاب األعمــال، والمســتهلكون، والمســؤولون 
ــة، ووســائط اإلعــام،  عــن رســم السياســيات، والباحثــون، والعلمــاء، وتجــار التجزئ

ــي. ــاون اإلنمائ ووكاالت التع
- وهــي تقتضــي أيضــا اتبــاع المنهجيــة فــي النهــوج والتعــاون فيما بيــن الجهــات الفاعلة 
العاملــة فــي سلســلة اإلمــداد، بــدءا مــن المنتــج وحتــى المســتهلك األخيــر. وتشــمل، 
مــن بيــن مــا تشــمل، إشــراك المســتهلكين مــن خــال التوعيــة والتثقيــف بأنمــاط 
ــات  ــن معلوم ــي م ــا يكف ــتهلكين بم ــد المس ــتدامة، وتزوي ــاة المس ــتهاك والحي االس
ــة  ــي المشــتريات العام ــة، واالنخــراط ف ــات التعريفي ــر والملصق مــن خــال المعايي

المســتدامة.
الحقائق واألرقام

-  إذا وصــل عــدد ســكان العالــم إلــى 9.6 مليــار نســمة بحلــول عــام 2050، فقــد يتطلــب 
األمــر مــا يقــرب مــن ثاثــة كواكــب إلتاحــة المــوارد الطبيعيــة الازمــة للحفــاظ 

علــى أنمــاط الحيــاة الحاليــة.
-  بســبب االرتفاعــات فــي اســتخدام المعــادن الافلزيــة فــي الهيــاكل األساســية والبنــاء، 
هنــاك تحســن كبيــر فــي مســتويات المعيشــة. وارتفــع نصيــب الفــرد مــن “البصمــة 



130

ــان  ــة فــي عــام 2000 إلــى 9 أطن ــان متري ــة مــن 5 أطن ــدان النامي الماديــة” فــي البل
متريــة فــي عــام 2017.

ــر  ــم تقاري ــي العال ــركة ف ــة ال 250 ش ــركات العالمي ــر الش ــن أكب ــدم  93% م -  تق
ــطتها. ــي أنش ــتدامة ف ــب االس جوان

املياه:
- أقل من 3 % من مياه العالم هي مياه عذبة )صالحة للشرب(، ومع ذلك فنسبة 2.5 % منها 

مجمدة في القطبين واألنهار الجليدية. ولذلك، يجب أن تعتمد البشرية على 0.5 % 
لجميع احتياجات النظام اإليكولوجي لإلنسان واحتياجاته من المياه العذبة.

- يلوث اإلنسان المياه بصورة أسرع من قدرة الطبيعة إعادة تدوير تلك المياه وتنقيتها 
في األنهار والبحيرات.

- لم يزل أكثر من مليار شخص يفتقرون إلى المياه العذبة.
- يسهم االستخدام المفرط للمياه في اإلجهاد المائي العالمي.

- تقدم الطبيعة المياه مجانا لنا، إال أن الهياكل األساسية الازمة لنقلها مكلفة.
الطاقة:

- إذا اســتخدم النــاس فــي كل أرجــاء العالــم مصابيــح إضــاءة موفــرة للطاقــة، فســيوفر 
العالــم 120 مليــار دوالر أمريكــي ســنويًا.

ــإن  ــة، ف ــاءة الطاق ــزز مكاســب كف ــذي ع ــدم التكنولوجــي ال ــن التق ــم م ــى الرغ - عل
اســتخدام الطاقــة فــي بلــدان منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة ســيواصل نمــوه 
ــاري  ــال التج ــي المج ــة ف ــتخدام الطاق ــل اس ــام 2020. ويحت ــول ع ــبة 35 % بحل بنس
والســكني المرتبــة الثانيــة )بعــد النقــل( فــي أكثــر المجــاالت نمــوًا فــي اســتهاك 

الطاقــة علــى الصعيــد العالمــي.
- فــي عــام 2002، بلــغ عــدد الســيارات فــي بلــدان منظمــة التعــاون والتنميــة فــي الميــدان 
االقتصــادي 550 مليــون ســيارة )75 % منهــا ســيارات خاصــة(. ومــن المتوقــع زيــادة 
نســبة تملــك المركبــات بنســة  32 % بحلــول عــام 2020. وفــي الوقــت نفســه، مــن 
ــن  ــيارات بنســبة 40 %، وم ــا الس ــي تقطعه ــرات الت ــدد الكيلومت ــزداد ع ــع أن ت المتوق
المتوقــع أن يــزداد الســفر الجــوي العالمــي بمعــدل ثاثــة أضعــاف فــي نفــس الفتــرة.
- تســتهلك األســر 29 % مــن الطاقــة العالميــة، ممــا يعنــي أنهــا تســهم بالتالــي فــي 21 

%مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون.
- بلغــت حصــة الطاقــة المتجــددة فــي مجمــل اســتهاك الطاقــة نســبة 17.5% فــي عــام 

.2015
الغذاء:

- لمرحلــة إنتــاج الغــذاء )الزراعــة والصناعــة الغذائيــة( تأثيــرات بيئيــة كبيــرة، فــي 
حيــن أن لألســر أثرهــا فــي هــذه التأثيــرات مــن خــال خياراتهــا الغذائيــة وعاداتهــا. 
ــة  ــة ذات الصل ــتهاك الطاق ــال اس ــن خ ــة م ــى البيئ ــي عل ــر بالتال ــا يؤث ــو م وه

ــات. ــة والنفاي باألغذي
- فــي كل عــام، ينتهــي الحــال بمــا يقــدر بنحــو 3/1 جميــع المــواد الغذائيــة المنتجــة 
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— أي مــا يعــادل 1.3 مليــار طــن، تبلــغ قيمتهــا حوالــي تريليــون دوالر — بالتعفــن 
فــي منــازل المســتهلكين أو محــات تجــار التجزئــة، أو بســبب ســوء ممارســات النقــل 

والحصــاد الســيئة.
- يبلغ عدد الذين يعانون من زيادة الوزن 2 مليار شخص على الصعيد العالمي.

ــاه  ــتدام للمي ــر المس ــتخدام غي ــة واالس ــة الترب ــي خصوب ــي وتدن ــور األراض - إن تده
والصيــد الجائــر وتدهــور البيئــة البحريــة كلهــا عوامــل تقلــل مــن قــدرة قاعــدة 

ــى إتاحــة الغــذاء. ــة عل المــوارد الطبيعي
ــة  ــتهاك الطاق ــي اس ــن إجمال ــتهاك 30 % م ــؤولية اس ــة مس ــاع األغذي ــى قط ــع عل تق
فــي العالــم، كمــا أن القطــاع هــو المســؤول عــن  22 % مــن مجمــوع انبعاثــات غــازات 

ــاس الحــراري. االحتب
الهــدف 14 – حفــظ املحيطــات والبحــار واملــوارد البحريــة واســتخدامها علــى نحــو مســتدام لتحقيــق التنميــة 

املســتدامة
- إن محيطــات العالــم ــــ درجــة حرارتهــا والكيميــاء الخاصــة بهــا وتياراتهــا والحيــاة 
ـــ هــي التــي تقــف وراء  النظــم العالميــة التــي تجعــل كوكــب األرض صالحــًا  فيهــاـ 

للســكنى بالنســبة للبشــرية.
ــن  ــر م ــدر كبي ــواحلنا وق ــا وس ــنا ومناخن ــربنا  وطقس ــاه ش ــا ومي ــاه أمطارن - فمي
غذائنــا، بــل وحتــى األكســجين الموجــود فــي الهــواء الــذي نتنفســه،  توفرهــا البحــار 
وتنظمهــا جميعــًا فــي نهايــة المطــاف. وقــد كانــت المحيطــات والبحــار علــى مــر 

التاريــخ قنــوات  حيويــة للتجــارة والنقــل.
ــمات  ــن س ــية م ــمة أساس ــة س ــري بعناي ــي الجوه ــورد العالم ــذا الم ــل إدارة ه - وتمث

ــتدام. ــتقبل  مس مس
الحقائق واألرقام

ــن  ــى 97 % م ــوي عل ــة، وتحت ــرة األرضي ــاع ســطح الك ــة أرب - تغطــي المحيطــات ثاث
الميــاه  الموجــودة علــى ســطح األرض، وتمثــل 99 % مــن حيــز العيــش علــى الكوكــب 

بحســب الحجــم.
- يعتمــد أكثــر مــن ثاثــة باييــن شــخص علــى التنــوع البيولوجــي البحري والســاحلي 

فيمــا يتعلق بســبل  معايشــهم.
ــغ  ــاحلية بمبل ــة والس ــات البحري ــوارد والصناع ــوقية للم ــة الس ــدر القيم ــًا، ُتق - عالمي
ــي  ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــو 5 % م ــنويًا، أو نح ــدوالرات س ــن  ال ــات م 3 تريليون

ــي. العالم
- تحتــوي المحيطــات علــى زهــاء  200 ألــف نــوع محــدد، ولكــن األعــداد الفعليــة قــد 

تكــون بالماييــن.
- تســتوعب المحيطــات نحــو 30 % مــن ثانــي أكســيد الكربــون الــذي ينتجــه البشــر، 

ممــا يحــد مــن تأثيــرات االحتــرار العالمــي.
- تمثــل المحيطــات أكبــر مصــدر فــي العالــم للبروتيــن، حيــث يعتمــد أكثــر مــن 2.6 

مليــار شــخص علــى  المحيطــات كمصــدر رئيســي للبروتيــن بالنســبة لهــم.
- يعمــل فــي مصائــد األســماك البحريــة، بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، أكثــر مــن 
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ــخص. 200 مليون ش
ــواع ســمكية  ــي ســرعة اســتنفاد أن ــد األســماك ف ــدم لصي ــي ُتق ــات الت - تســاهم اإلعان
كثيــرة وتحــول دون بــذل  جهــود إلنقــاذ وإعــادة مصائــد األســماك العالميــة وفــرص 
العمــل المتعلقــة بهــا، ممــا يتســبب فــي خســائر  بمبلــغ قــدره 50 مليــار دوالر كل 

ســنة كانــت مصائــد األســماك المحيطيــة  يمكــن أن تحققــه.
- تظهــر مواقــع المحيطــات المفتوحــة زيــادة مســتويات الحموضــة بنســبة 26% منــذ بــدء 

ــورة الصناعية الث
ــع  ــن المتوق ــود فم ــر الجه ــدون تضاف ــوث، وب ــاه الســاحلية بســبب التل - تتدهــور المي
أن يزيــد تخثــث المناطــق الســاحلية بنســبة 20 % مــن النظــم  اإليكولوجيــة البحريــة 

الكبيــرة بحلــول عــام 2050.
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