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 .1

الكشــافة ومراكز التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة واالســتدامة

تعد مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة أماكن استثنائية.

وهي أيضا مراكز التزمت عىل املدى الطويل بحامية البيئة وتعزيز الفهم 

البيئي، توفري مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة، األماكن 

التي تقدم خصائص محددة وملتزمة بتنفيذ مامرسات معينة

فهي توفر منطقة/ مجاال/ فضاء طبيعيا.

ملامرسة كل من الرتبية البيئية.

واإلدارة البيئية.

والبيئة  للطبيعة  الكشفية  التميز  مراكز  تلتزم  امليزات،  هذه  كل  مع 

واالستدامة بحامية بيئتها الطبيعية، والحد من تأثريها يف البيئة، وبالتايل 

الطبيعة  مع  التعامل  من  املراكز  بهذه  يرتبطون  الذين  جميع  متكني 

حياة  بأسلوب  االلتزام  قادرين عىل  ليصبحوا  البيئية،  الثقافة  واكتساب 

صديق للبيئة. 

بدأ اعتامد مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة خالل فرتة 

التسعينات كمبادرة من املنظمة العاملية للحركة الكشفية، ووضع برنامج 

البيئة الكشفي العاملي، الذي تم إطالقه يف املؤمتر الكشفي العاملي الثامن 

والثالثني عام 2008، “مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة” 

بالبيئة،  تهتم  التي  الكشفية  للحركة  العاملية  املنظمة  يف  حيوي  كعنرص 

وتتطلع إىل املستقبل، واليوم، مع تزايد عدد هذه املراكز يف جميع أنحاء 

العامل، أصبحت تلعب دورا أساسيا يف مساهمة الحركة الكشفية يف التنمية 

املستدامة.

للشباب  مكانا  توفر  أنها  املراكز  لهذه  الرئيسية  القوة  نقاط  وإحدى 

الكتساب خربات مبارشة من خالل تالحمهم مع الطبيعة والبيئة بطريقة 

عىل  والشباب  الفتية  ستساعد  املكتسبة  الخربات  هذه  وعملية،  ممتعة 

تطبيق ما تعلموه عندما يعودون إىل بالدهم.

خالل  من  الخربات  هذه  تعزيز  عىل  املراكز  هذه  شبكة  ستعمل  كام 

والرشكاء  املراكز  مع  التعاون  من  إطار  يف  بالعمل  الفردية  املراكز  ربط 

والجمعيات الكشفية املعتمدة يف جميع أنحاء العامل من أجل البيئة، عىل 

أن يتم قبول األفكار املرتاكمة يف مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة 

واالستدامة كمرجع لباقي مراكز الكشفية يف جميع أنحاء العامل.

وباعتبــار الكشــفية  الحركــة  الشــبابية الرائــدة يف العــامل، فإنهــا  

ــن  ــري م ــرق كب ــداث ف ــن إح ــا م ــدم ميكنه ــع متق ــد يف وض تع

خــالل إرشاك الشــباب يف معالجــة قضيــة تغــري املنــاخ والقضايــا 

الكشــفية  التميــز  مراكــز  تعمــل  األخــرى،  امللحــة  البيئيــة 

للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة مــن خــالل شــبكة للدعــم ونظــام 

االعتــامد، عــىل متكــني املراكــز الكشــفية مــن تحقيــق أهدافهــا 

ــازة. ــة ممت ــة بيئي ــري خــربات تربوي ــة، وتوف البيئي
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تقديم دعم من شبكة الخرباء من املراكز الكشفية األخرى 	 

لتنفيذ أفضل املامرسات

املساعدة يف العثور عىل  رشكاء محتملني يهتمون بتوحيد 	 

الجهود أو دعم املامرسات البيئية

مبرور عقدين من القرن الحايل، مل يكن من املهم أبدا قبل اآلن االلتزام 

بالطبيعة وحاميتها، وتوفري مساحات تجد فيها األجيال الحالية واملقبلة 

وتبني طريقة  اإليجابية، ووضع  البيئية  املامرسات  واألمثلة عىل  املعرفة 

حياة مستدامة من أجل الصالح العام للبرشية والكوكب، ونأمل أال يكون 

هدف أي مركز كشفي فقط هو الحصول عىل االعتامد، ولكن عليه أن 

الجهد  به يف  بأن يكون منوذجا يحتذى  الهدف األسمى  اعتباره  يضع ىف 

الكشفي للريادة ليكون قدوة للمراكز األخرى.

القــرن العرشيــن شــهدت اإلنســانية زيــادة هائلــة  خــالل 

يف التقــدم التكنولوجــي مصحوبــا بتأثــري إيجــايب عظيــم يف 

املجتمــع، ولكــن مل يكــن هــذا  األمــر بالــرورة يف إطــار مــن 

التــوازن مــع النظــم الطبيعيــة الحاكمــة لكوكبنــا، مــن بــني أبــرز 

إنجــازات الجنــس البــرشي، وصولنــا إىل الفضــاء الخارجــي، وقــد 

أتــاح لنــا هــذا األفــق الجديــد، ليــس فقــط رؤيــة كوكبنــا ألول 

ــن الفضــاء. ــا أيضــا دراســة األرض م ــه مكن ــرة، ولكن م

ــي  ــن ح ــة األرض ككائ ــة ودراس ــا رؤي ــه ميكنن ــم أن ــن نعل نح

تعتمــد صحتــه عــىل صحــة جميــع أجزائه،)برونتالنــد ، 1987(.

 1.1

ملاذا االعتــامد لحامية الطبيعةوالبيئة 

واالستدامة؟

يف السبعينات ، بدأ 1 العلامء و قادة  الدول التأكيد عىل التأثري السلبي 

للمامرسات البرشية عىل البيئة واملخاطر املحتملة عيل كوكب األرض.

منذ  البيئي  العمل  يف  الكشفية  للحركة  العاملية  املنظمة  شاركت 

تربية  لضامن  استباقية  جهود  ببذل  االستجابة  وتواصل  السبعينات، 

التي  والعاملية  املحلية  املشاكل  ومعالجة  مواجهة  كيفية  عىل  الشباب 

تؤثر يف الطبيعة وتغري املناخ واالستدامة.

يبدأ تأثرينا التحوييل يف فرد واحد يف كل مرة، ثم ميتد هذا التأثري التحوييل 

تأثري عاملي هائل مستوحى من  فينتج عن ذلك  املحلية،  للمجتمعات 

مؤسسنا وقيمنا وفكرة ترك هذا العامل يف حالة أفضل مام وجدناه.

تقر الشهادة بالوضع، وتفيد بوجود مستوى عال من الجودة، وتحقيق 

معيار محدد ينطبق دوليا عىل املراكز الكشفية يف جميع أنحاء العامل.

ميكن  مكان  أو  موقع  عن  عبارة  هو  الكشفي  املركز  أن  نفهم  ونحن 

التحتية  بنيتها  واستخدام  الطبيعية  باملناطق  التمتع  فيه  لألشخاص 

للجمعيات  التابعة  والربامج  الطلق  الهواء  يف  الحياة  مبزايا  لالستمتاع 

الكشفية الوطنية يف البالد.

واالستدامة  والبيئة  للطبيعة  الكشفية  التميز  مراكز  اعتامد  ألن  ونظرا 

يركز بشكل إضايف عىل العمليات الصديقة للبيئة والتثقيف البيئي، إذن 

عمليات  أثناء  الجوانب  هذه  عن  مسؤولني  الكشافة  يكون  أن  يجب 

الكشفية  التميز  مراكز  اعتامد  رشوط  تحقيق  أجل  من  املركز  تشغيل 

للطبيعة والبيئة واالستدامة.

لذلك يأيت االعتامد مصحوبا باملسئوليات، لكنه يجلب أيضا فوائد عندما 

يتم ترسيخ هذا االلتزام الرصيح. وتشمل هذه الفوائد:

االعرتاف الدويل من جانب املنظمة العاملية للحركة الكشفية 	 

بالرتبية واإلدارة واملامرسات البيئية يف املركز الكشفي. 

 	 )SDGs( التوافق مع جدول أعامل أهداف التنمية املستدامة

والرتبية من أجل التنمية املستدامة.

ويف عام 1977، نظمت منظمة األمم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة )اليونسكو( مؤمتر الحكومات الدويل األول للرتبية البيئية بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة للبيئة، وعقد املؤمتر يف . 1

تبلييس، جورجيا )اتحاد الجمهوريات االشرتاكية السوفيتية( يف الفرتة من 14 إىل 26 أكتوبر 1977.



مة ا الستد وا لبيئة  وا للطبيعة  لكشفية  ا لتميز  ا كز  مرا  –            8

2.1

الغــرض من هذه املبادئ التوجيهية
تهــدف هــذه املبــادئ التوجيهيــة إىل دعــم املراكــز الكشــفية والجمعيــات الكشــفية الوطنيــة  التابعة 

لهــا إلنشــاء مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة، والحفــاظ عليها.      

وتوضح أيضا هذه التوجيهات:

املراكز الكشفية، كيفية الحصول عىل اعتامد 

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة 

واالستدامة واملشاركة ىف شبكتها .

مراكز التميز الكشفية  للطبيعة والبيئة 

واالستدامة، وكيفية الحفاظ عىل االعتامد من 

خالل التنفيذ واملتابعة املستمرة للمامرسات 

واملبادئ املتعلقة باالعتامد.

كام توضح الجمعيات الكشفية الوطنية، 

كيفية دعم املراكز الكشفية يف أراضيها 

لتصبح إحدى مراكز التميز للطبيعة والبيئة 

واالستدامة
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 .2

مراكز التميز الكشــفية للطبيعة 

والبيئةواالستدامة 

1.2

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة وأهداف 

التنمية املستدامة .

وفاعلني،  نشطني  كمواطنني  العامل  أنحاء  جميع  يف  الكشافون  يساهم   

ممكنا  هذا  وأصبح  املستدامة،  التنمية  أهداف  تحقيق  يف  يوم  كل 

بفضل الفرص املتاحة للشباب من خالل الحركة الكشفية للتعرف عىل 

احتياجات مجتمعاتهم املحلية واملساهمة يف جعل العامل أفضل.

إن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة، هــي 

أيضــا وســيلة فريــدة مــن نوعهــا تســهم مــن خاللهــا الحركــة 

الكشــافة يف تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، مراكــز التميز 

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة وتقــدم أمثلــة متميــزة 

ملــا ميكــن أن تبــدو عليــه الحيــاة الخــراء واالســتهالك املســئول 

ــا  ــيد والرتبيــة مــن أجــل التنميــة املســتدامة، كــام أنه الرش

تظهــر وتــربز أفضــل املامرســات يف انخفــاض اســتهالك الطاقــة، 

ــة  ــة، وحامي ــوارد املائي ــة املتجــددة، وإدارة امل واســتخدام الطاق

ــة،  ــة البيئي ــع الرتبي ــب م ــا إىل جن ــخ، وجنب ــة، إل ــم البيئي النظ

يجعــل ذلــك األمــر مــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

ــع أنحــاء العــامل. ــة واالســتدامة  منــاذج يحتــذى بهــا يف جمي والبيئ

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة وبالتاىل، تصبح وسيلة 

ميكن من خاللها ألي كشاف وغري الكشاف التعرف عىل التنمية املستدامة 

مستعدين  فاعلني  نشطاء  مواطنني  إعداد  عىل  تساعد  فهي  ومامرستها، 

للمساعدة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة بحلول عام 2030، وهو 

نفس ما تهدف إليه الحركة الكشفية إىل القيام به.

واالستدامة عىل  والبيئة  للطبيعة  الكشفية  التميز  مراكز  تساعد  وبذلك، 

تلهم مراكز  بدورها  األهداف  املستدامة، وهذه  التنمية  أهداف  تحقيق 

التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة لتحسني عملياتها وسياساتها 

وبرامجها، كذلك ميكن ملراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة 

وتبادل  املستدامة  التنمية  أهداف  زيادة مساهامتها يف  تستفيد من  أن 

املامرسات الجيدة.

  SDGs ما هي أهداف التنمية املستدامة 

يف عام 2015، وافق قادة العامل املجتمعون يف األمم املتحدة عىل 17 هدفا 

من أجل عامل أفضل بحلول عام 2030، هذه األهداف توجه الناس يف جميع 

أنحاء العامل نحو تحقيق إنجاز مهم: وهو القضاء عيل الفقر، ومناهضة 

عدم املساواة ، ومواجهة تغري املناخ.تعرف عىل املزيد حول أهداف التنمية 

 globalgoals.org  املستدامة عىل
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 2.2

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة،  

وإطار عامل أفضل،

إطار عامل أفضل هو مجموعة من أربع مبادرات عاملية، تحتوي كل 

منها عىل تحديات تربوية للشباب، تلهمهم التخاذ إجراءات لصالح 

مجتمعاتهم املحلية، وهى:

البيئة واالستدامة.	 

السالم واملشاركة املجتمعية.	 

الصحة والرفاه.	 

مهارات الحياة.	 

وضمن كل مجال من هذه املجاالت املتخصصة األربعة، برزت أيضا عدة 

مواضيع مرتبطة بأهداف محددة للتنمية املستدامة كأولويات مهمة 

وذات صلة برتبية الشباب يف عامل اليوم.

ــة  ــة والبيئ ــز الكشــفية للطبيع ــز التمي ــامد مراك ــالءم اعت ــذا يت ــن ه م

واالســتدامة بشــكل خــاص مــع مجــال البيئــة واالســتدامة، الــذي 

يعالــج قضايــا محــددة للتصــدي لتغــري املنــاخ، ويعــزز تطويــر العــادات 

املســتدامة نحــو منــط حيــاة صديــق للبيئــة وصحــي، ويتصــل بالطبيعة، 

ــق االســتدامة. ــة وتحقي ــر الحامي ويوف

ــة، تكــون  ــا الرتبوي ــة األرض” وتحدياته ــادرة “قبيل وباســتحداث مب

املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية قدمــت للشــباب والجمعيــات 

ــن  ــرصف م ــم والت ــة للفه ــوارد واألدوات الالزم ــة امل ــفية الوطني الكش

ــم 3(. ــل )القس ــارات للعم ــة مس ــالل أربع خ

ــتدامة  ــة واالس ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــرب مراك ــث تعت حي

رشكاء أساســيني يدعمــون تنفيــذ املبــادرات الرتبويــة إلطــار عــامل أفضــل 

وحشــد جهــود الكشــافني مــن أجــل أهــداف التنميــة املســتدامة، 

ــادرة  وخاصــة تلــك األهــداف املرتبطــة مبجــال البيئــة واالســتدامة ومب

لهــا، وميكــن  املصاحبــة  الرتبويــة  التحديــات  مــع  األرض”  “قبيلــة 

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــام و ملراك ــه ع ــفية بوج ــز الكش للمراك

ــادرة  ــة واالســتدامة بوجــه خــاص أن تســتفيد مــن اســتخدام مب والبيئ

أو أكــر مــن مبــادرات إطــار عــامل أفضــل التــي يتيحهــا اإلطــار 

املجتمــع.  خدمــة  ويف  املســتدامة،  التنميــة  عــىل  للرتبيــة   كأدوات 

أيضــا ميكــن للفــرص الرتبويــة املتعلقــة بالــرتاث العاملــي وأمنــاط الحيــاة 

ــز  ــاحة يف مراك ــد مس ــة أن تج ــيل والروحاني ــالم الداخ ــة والس الصحي

ــي تقــدم تجــارب  ــة واالســتدامة  الت ــز الكشــفية للطبيعــة والبيئ التمي

ذات مغــزى للشــباب.

القاعدة الكشفية للبحوث والرتبية البيئية BASE - الربازيل

ــو  ــة BASE مــع مؤسســة باول ــة البيئ تتعــاون القاعــدة الكشــفية للبحــوث والرتبي

دي تارســو املحليــة منــذ عــام 2015، وهــذه املؤسســة متتلــك مســاحة 288.000 

ــاء  ــع  لبن ــرت مرب ــت 4000 م ــة، وقدم ــة بيئي ــة محمي ــع  داخــل منطق ــرت مرب م

ــة  ــة قــرض ملــدة 30 عامــا، مــع إمكاني القاعــدة الكشــفية مبوجــب عقــد اتفاقي

ــفية  ــدة الكش ــم القاع ــة بدع ــوم املؤسس ــرى، وتق ــا أخ ــدة 30 عام ــده مل تجدي

ــي. ــوى البيئ ــر املحت ــن خــال توف ــل م ــة BASE بالربازي ــة البيئي للبحــوث والرتبي

 BASE وبفضــل هــذا الدعــم، أضافــت القاعــدة الكشــفية للبحــوث  والرتبيــة البيئيــة

ــي. ــف البيئ ــا للتثقي ــد مــن األنشــطة يف برنامجه ــل املزي بالربازي
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مكونات مراكز التميز الكشــفية للطبيعة والبيئة واالســتدامة

هناك العديد من املكونات يف مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة التي تجمع بني تقديم التوجيه والدعم للمراكز والجمعيات 

الكشفية الوطنية الراغبة يف الحصول عىل االعتامد وضامن استمرار تطويرها ونجاحها، ويف الوقت نفسه، تضمن هذه املكونات التطوير والنجاح 

املستمرين للمراكز الكشفية يف تحقيق التميز وحامية الطبيعة والبيئة، وتطبيق املامرسات املستدامة.

2.3 الرتبية البيئية ملراكز 

التميز الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة  

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة  مراكــز 

واالســتدامة هــي عنــرص أســايس لتنفيــذ الرتبية 

البيئيــة ومامرســات االســتدامة يف الكشــفية 

ــة  ــة البيئي ــار الرتبي ــيل، إن إط ــع املح واملجتم

األرض”  “قبيلــة  مبــادرة  هــو  الكشــفية  يف 

وتحدياتهــا الرتبويــة  

1.3 مامرسات 

مراكز التميز الكشفية 
للطبيعة والبيئة واالستدامة

املبــادئ واملامرســات واملتطلبــات التــي 

يجــب الوفــاء بهــا مــن جانــب املركــز 

الكشــفي مــن أجــل التأهــل ملراكــز 

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

واالســتدامة.

3.3 شبكة مراكز التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة واالستدامة 

مطلــوب املشــاركة يف شــبكة مراكــز التميــز 

واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

ــا كجــزء مــن االعتــامد، تدعــم الشــبكة  مطلوبً

ــن املســاعدة  ــا م ــن أعضائه ــىل متك ــل ع وتعم

يف توجيــه عمليــات تطويــر مراكــز التميــز 

واالســتدامة يف  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

املســتقبل.

4.3 مراكز التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة واالستدامة 

واملجتمع 

تتمتــع مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة بعالقــة 

وثيقــة مــع  الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة التــي تتبعهــا ويتــم 

ــع  ــز م ــاون املراك ــث تتع ــات حي ــة هــذه الجمعي ــز مبعرف ــم املراك دع

ــز  ــز التمي ــة، وتتعــاون مراك ــة البيئ ــة ملتابعــة حامي ــا املحلي مجتمعاته

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة أيضــا مــع املجتمــع الكشــفي 

ــا. األوســع نطاقً

يتــم توضيــح كل مكــون بشــكل أكــرب يف 

القادمــة الصفحــات 

5.3 إدارة مراكز التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة واالستدامة 

ــالل  ــن خ ــر م ــب أن مي ــفي يج ــز الكش املرك

ــز  ــز التمي ــح  مــن مراك ــامد ليصب ــة اعت عملي

واالســتدامة،  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

كل  االعتــامد  إعــادة  لعمليــة  ويخضــع 

خمــس ســنوات للحفــاظ عــىل وضعــه كأحــد 

مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

العمليــة  هــذه  إدارة  تتــم  واالســتدامة، 

ــة  ــفي، والجمعي ــز الكش ــع املرك ــة م بالرشاك

ــة  التــي يتبعهــا، واملنظمــة  الكشــفية الوطني

العامليــة للحركــة الكشــفية.
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 1.3

مامرسات مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة 

واالستدامة.

للحصــول عــىل اعتــامد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

ــه فعــال يتبنــى  واالســتدامة، يجــب عــىل املركــز الكشــفي أن يثبــت أن

والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز  ملراكــز  األساســية  املامرســات 

واالســتدامة: توفــري منطقــة طبيعيــة، وتوفــري الرتبيــة البيئيــة، ومامرســة 

اإلدارة البيئيــة واالســتدامة.

“مانقــوم بــه مــرارا وتكــرارا، هــو التميــز بعينــه، التميــز، إذن، 

ليــس عمــال، بــل عــادة” أرســطو

ــن املامرســات،  ــة م ــف وفلســفة، ومجموع ــز كموق ــم التمي نحــن نفه

والغــرض مــن فلســفة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

واالســتدامة، هــو إلهــام تبنــي هــذه املامرســات واملواقــف لــدى 

الشــباب والراشــدين، يف ســياق الطبيعــة والبيئــة واالســتدامة.

ــن  ــني م ــتمر للتحس ــعي املس ــه الس ــىل أن ــز ع ــم التمي ــن نفه إذن نح

ــورة. ــداف املتط ــد األه ــة وتحدي ــالل مراجع خ

ــز  	 ــام وأنشــطة مراك ــرص عمــل ومه ــاذا الطبيعــة؟ ال يقت مل

عــيل  واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز 

الحفــاظ عــيل بيئــة طبيعيــة فقــط، بــل أنهــا تتميــز بحاميــة 

الطبيعــة، وهــذا ليــس مــن الســهل دامئــا، بالنظــر األنشــطة 

ــا  ــدث عندم ــذا يح ــز، وه ــي تجــري يف املراك ــفية الت الكش

ــة. ــا األوىل نحــو احــرتام الطبيع ــة، خطوته تخطــو الرتبي

ملــاذا البيئــة؟ تــرى مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة  	

يعنــي  وهــذا  البيئــة،  يف  تأثريهــا  واالســتدامة  والبيئــة 

النظــر يف اآلثــار غــري املرئيــة )مثــل انبعاثــات ثــاين أكســيد 

الكربــون(، وطــرق تقليلهــا إىل الحــد األدىن عــىل املســتوى 

اإلقليمــي والعاملــي.

ملــاذا االســتدامة؟ تقبــل مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة  	

والبيئــة واالســتدامة مســئوليتها عــن خلــق عــامل أكــر 

ــات  ــاق عملي ــع نط ــأنه أن يوس ــن ش ــذا م ــتدامة، وه اس

املركــز للوصــول إىل أهــداف التنميــة املســتدامة، ومــا 

ــا. بعده

وهــذه التعريفــات متكاملــة ومرتابطــة لضــامن أن يكــون ملراكــز التميــز 

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة أســاس قــوي يركــز عــىل البيئــة، 

ولــه تأثــري إيجــايب يف جميــع جوانــب عملياتهــا.

يف حــني أن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة 

تخضــع لعمليــة اعتــامد عاملــي، لذلــك، فــإن الوفــاء باملتطلبــات متكــن 

جميــع املراكــز الكشــفية مــن إيجــاد الطريقــة األنســب، وفقــا لظروفهــا 

ــز البيئــي. ــة، للعمــل مــن أجــل التمي ــة والوطني املحلي

حيــث توجــه هــذه املتطلبــات الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة واملراكــز 

الكشــفية عنــد تقييــم إمكانــات املركــز ليصبــح معتمــداً كأحــد مراكــز 

ــدم  ــة التق ــتدامة، أو ملتابع ــة واالس ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش التمي

املحــرز نحــو االعتــامد.

ــن  ــتمر م ــني املس ــية للتحس ــا أداة أساس ــل أيض ــات متث ــة املتطلب وقامئ

ــتمرة  ــة املس ــتخدامها للمراجع ــي اس ــم، وينبغ ــة والتقيي ــالل املتابع خ

لعمليــات مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة، 

إلظهــار التحســني املســتمر يف املجــاالت الرئيســية الثالثــة، ألن التحســني 

املســتمر يعتــرب عامــال أساســيا إلعــادة اعتــامد مراكــز التميــز الكشــفية 

ــة واالســتدامة بعــد خمــس ســنوات. للطبيعــة والبيئ

ويتم ذكر املتطلبات يف قامئة مرجعية متوفرة يف منوذج 

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة.
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ويوفــر فــرص التعليــم مــن أجــل التنميــة املســتدامة  	

ويزيــد مــن الوعــي حــول أهــداف التنميــة املســتدامة 

الـ 17.

ويوفــر التعليــم الــذي يكمــل مبــادرة “قبيلــة 	 

األرض” و/أو غريهــا مــن الربامــج املوجهــة 
ــة. 2 نحــو البيئ

ويشــجع املشــاركني عــىل االنخــراط يف املجتمعــات  	

ــة. ــاكل البيئي ــل املش ــة لح املحلي

3. اإلدارة البيئية

                املركز:

 اعتمد ونفذ سياسة بيئية 	

تراعــي مبــادئ الرتبيــة البيئيــة يف الحركــة 	 

الكشــفية مــن خــالل مبــادرة  “قبيلــة األرض”.

وتحمي املناطق الحساسة بيئياً يف املركز.	 

ــري 	  ــن التأث وتســتعرض وتعمــل عــىل الحــد م

ــز. ــي الســلبي للمرك البيئ

وأن يكــون معرتفــا بــه مــن قبــل الجمعيــة الكشــفية  	

الوطنيــة  يف البلــد الــذي يعمــل فيــه املركــز الكشــفي.

وتعمــل عــىل التحســني املســتمر مــن خــالل التقييــم  	

الــذايت وتقييــم األقــران.

ــع  	 ــبة م ــرشاكات املناس ــات وال ــاء العالق ــوم بإنش وتق

ــة. ــة املحلي ــاريع البيئي ــامت واملش ــوكاالت واملنظ ال

ــز  	 ــبكة مراك ــطة يف ش ــز النش ــاركة املرك ــن مش وتضم

واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز 

ــال  ــوات االتص ــح قن ــات، وتفت ــاركة يف االجتامع )املش

ــخ.(. ــرى ، إل ــز األخ ــع املراك م

  ويشمل ذلك شارات تحدي “االتحاد العاملي للشباب واألمم املتحدة” )YUNGA( وبرنامج وسام كشايف العامل . 2

وبرنامج تحدي العادات ومبادرة رسل السالم وبرنامج الحوار من أجل السالم وغريها.

الكشــفية  التميــز  ملراكــز  واملتطلبــات  املامرســات 

واالســتدامة والبيئــة  للطبيعــة 

1. منطقة طبيعية

       املركز:

ــة  	 ــات الطبيعي ــن البيئ ــي م ــا يكف ــه م ــون لدي أن يك

ــواع املحليــة. لدعــم األن

ويســتطيع أن يوفــر فرصــا للشــباب، للتجربــة والتواصل  	

مــع العــامل الطبيعي.

وان يوفــر أيضــا مكانــا لتجــارب التعلــم املســتقلة،  	

واللعــب غــري املخطــط، واالستكشــاف يف الطبيعــة.

2. الرتبية البيئية

          املركز:

عليــه أن يقــدم الرتبيــة البيئيــة وفقــا ملبــادئ وأهــداف  	

الرتبيــة البيئيــة يف الحركــة الكشــفية.

وعليــه أن يوفــر فرصــا للتعرف عــىل الســامت الطبيعية  	

للمركــز والبيئــة الطبيعيــة املحيطة به

ــي 	  ــم البيئ ــارب التعل ــر تج ــد أدىن أن يوف وكح

ــة. غــري املوجه

التعلــم 	  توفــري  عليــه  منوذجــي،  وبشــكل 

املوجهــة. وغــري  املوجهــة  البيئيــة  والتجــارب 

ويستعرض ويطور بانتظام تجارب التعلم البيئي. 	

ويشارك املامرسات البيئية مع الضيوف. 	

ــز الكشــفية  	 ــز التمي ــرص التعــرف عــىل مراك ــر ف ويوف

ــرى.  ــتدامة األخ ــة واالس ــة والبيئ للطبيع
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الرتبيــة البيئيــة هــي أحــد املكونــات األساســية العتــامد مراكــز التميــز 

ــر  ــي، وتوف ــد الوع ــا تزي ــتدامة، أنه ــة واالس ــة والبيئ ــفية للطبيع الكش

ــار  ــدى الشــباب والراشــدين، وإحــداث آث ــة وتطــور القــدرات ل املعرف

ــة. ــات املحلي ــل املجتمع ــفي إىل داخ ــز الكش ــدود  املرك ــاوز ح تتج

إن تقديــم برنامــج وأنشــطة بيئيــة منظمــة وهادفــة كجــزء مــن ميــزات 

ــفي  ــز الكش ــز للتمي ــامده كمرك ــه العت ــد من ــر الب ــفي أم ــز الكش املرك

للطبيعــة والبيئــة والتنميــة املســتدامة، ويســتند إطــار الرتبيــة البيئيــة 

يف املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية إىل الكفــاءات الرئيســية للتنميــة 

ــة  ــتدامة ذات الصل ــة املس ــداف التنمي ــى و أه ــي تتم ــتدامة الت املس

مــن خــالل مبــادرة “قبيلــة األرض”.

ــة  ــة غــري الرســمية وأساســيات الحرك ــاة أساســيات الرتبي ويجــب مراع

الكشــفية عنــد تصميــم الربامــج واألنشــطة الرتبويــة والبيئيــة، وبشــكل 

مثــايل، بحيــث تتمــى الربامــج مــع مبــادرة “قبيلــة األرض” أو برامــج 

الرتبيــة البيئيــة يف الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة املعنيــة. 

ــة الكشــفية  ــع الجمعي ــاون م ــة بالتع ــج الرتبوي ــم الربام ــم تقدي وأن يت

الوطنيــة والــرشكاء واملنظــامت املحليــة والجهــات الفاعلــة يف املجتمــع 

واألفــراد قبــل وبعــد تنفيــذ إجــراءات االعتــامد مراكــز التميــز الكشــفية 

للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة. 

مبادرة “قبيلة األرض”    1.2.3

توفــر مبــادرة “قبيلــة األرض” وتحدياتهــا الرتبويــة األدوات واملــوارد 

ــفية  ــة الكش ــة يف الحرك ــة البيئي ــر الرتبي ــم تطوي ــي دع ــادرات الت واملب

يف جميــع أنحــاء العــامل، وتســتند املبــادرة إىل مجموعــة مــن الكفــاءات 

ــفية. ــة الكش ــة يف الحرك ــة البيئي ــاس للرتبي ــر األس ــي توف ــية الت الرئيس

ــة تتمــى  ــة وأهــداف تعليمي ــادرة أربعــة مســارات تربوي وتدمــج املب

التــي وضعتهــا  املســتدامة  التنميــة  أجــل  مــن  الرتبيــة  وأهــداف 

ــكو. اليونس

أساسيات الكشفية هي هدف الحركة الكشفية، ومبادئها، وطريقتها.. 	

2.3

الرتبية البيئية ملراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة.

الشباب

األفراد

قبيلة األرض

أ- مجتمع عاملى

خيارات أفضل

تطوير عادات االستهالك املستدام نحو منط حياة صحي وصديق للبيئة

الطبيعة و التنوع البيولوجي

التواصل مع الطبيعة وحاميتها من أجل االستدامة

 الطاقة النظيفة

استكشاف وإقرار خيارات الطاقة املستدامة

 كوكب صحى

ــأرايض مــن ــة ل ــة النظــم البيئي ــاه وحامي ــتعادة املي ــّوث واس ــع التل  من

 لتلوث

كفاءات للتعامل مع أهداف التنمية املسار

املستدامة

S
C

O
U

T S GO  S O LA

R

التحديات

 كن عىل علم - تعاون - ترصف
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مــن خــالل مبــادرة “قبيلــة األرض” املنفــذة يف مراكــز التميــز الكشــفية 

ــة، ويطــورون  ــة واالســتدامة، يكتســب الشــباب املعرف للطبيعــة والبيئ

اإليجابيــة، ويتبنــون العــادات، ويعدلــون الســلوكيات، ويدافعــون عــام 

يــيل:  

ــتهالك 	  ــادات االس ــري ع ــري يف تأث ــم والتفك ــارات أفضل-الفه خي

البــرشي يف بيئتنــا، تشــجيع املشــاركة يف إيجــاد حلــول لتعديــل 

أمنــاط االســتهالك للمســاهمة يف أســلوب حيــاة أكــر اســتدامة.

فهــم التنــوع البيولوجــي- وطريقــة عمــل النظــم البيئيــة 	 

والتفكــري يف ذلــك، وكيــف يلعــب البــرش دورا يف العالقــة بــني 

ــة.  ــان والطبيع اإلنس

الطاقــة النظيفة-التفكــري يف التأثــري الشــخيص املحيــط بالطلــب 	 

عــيل الطاقــة واســتخدام مصــادر الطاقــة املختلفــة، استكشــاف 

إمكانيــات ومامرســات جديــدة بشــأن كيفيــة تلبيــة الحاجــة إىل 

الطاقــة عــىل نحــو مســتدام.

الكوكــب الســليم -فهــم كيــف ميكــن للتلــوث الناشــئ يف مــكان 	 

واحــد أن يؤثــر يف النظــم البيئيــة وعــىل النــاس يف أماكــن 

أخــرى، تعلــم كيفيــة تحمــل املســئولية والتخفيــف مــن حــدة 

ــة. ــارشة داخــل املجتمعــات املحلي ــة املب ــوث يف النظــم البيئي التل

هــذه املجــاالت متثــل املســارات األربعــة ملبــادرة “قبيلــة األرض”.وهــى 

ــود يف املجــاالت  ــر الجه ــؤدي إىل تقدي ــي ت ــات الت ــع التحدي تتمــى م

املتخصصــة األربعــة: 

معالج

من أجل بناء كوكب نظيف 

وصحي للتصدي للتلوث

مبتكر 

للطاقة النظيفة ومواجهة 

تغري املناخ باعتامد خيارات 

الطاقة املستدامة

بطل 

الطبيعة والتنوع البيولوجي 

من خالل االستدامة

منارص

ــارات أفضــل  ــن أجــل خي م

ــي  ــاة صح ــلوب حي وأس

ــز الكشــفية للطبيعــة  ــز التمي ــزورون مراك ــن ي ميكــن للشــباب الذي

إىل  املجــاالت واالنضــامم  العمــل يف هــذه  والبيئــة واالســتدامة 

ــادرة  ــاركة يف مب ــىل املش ــاعدهم ع ــي تس ــاريع الت ــطة واملش األنش

“قبيلــة األرض” والذهــاب يف رحلــة شــخصية لحاميــة الكوكــب.



 2.2.3 

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة و 

مبادرة “قبيلة األرض” 

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــن ملراك ــف ميك ــرق، كي ــدة ط ــاك ع هن

والبيئــة واالســتدامة االســتفادة مــن مبــادرة “قبيلــة األرض” والتحديــات 

الرتبويــة. 

ــز العمــل عــىل . 	 ــزورون هــذه املراك ــن ي ميكــن للكشــافني الذي

املذكــورة،  األربعــة  املســارات  مــن  أكــر  أو  مســار واحــد 

واملشــاركة يف األنشــطة واملشــاريع التــي  تســاعدهم عــىل 

األرض”. “قبيلــة  تحديــات  يف  املشــاركة 

ــكل مســار كأداة . 	 وميكــن لهــذه املراكــز اســتخدام الكفــاءات ل

ــر برنامجهــم.  ملواءمــة تطوي

ميكــن للمتطوعــني واملوظفــني يف مراكــز التميــز هذه، اســتخدام . 	

ــر  ــم التزاماتهــم الخاصــة وتطوي ــة األرض” لتقدي ــادرة “قبيل مب

املراكــز.

يتوفر مزيد من املعلومات عىل صفحة مبادرة “قبيلة األرض”  

earthtribe.scout.org

 3.2.3

برنامج الشباب الوطني   

واالســتدامة عروضهــا  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز  ملراكــز 

الرتبويــة الخاصــة التــي ميكــن أن تدعــم إطــار الرتبيــة البيئيــة املقــدم 

ــي، نحــن نشــجع مراكــز  مــن خــالل برنامــج الشــباب الكشــفي الوطن

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة عــىل استكشــاف ودعــم 

هــذه املبــادرات لدعــم الكشــافني الشــباب يف االعــرتاف باملركــز كمــكان 

ــم الشــخصية.  ــة تطورهــم وتنميته ملواصل

تتعــاون مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة بشــكل 

ــادل املــوارد ودعــم بعضهــا البعــض يف  ــة لتب وثيــق مــع الفــرق الوطني

تطويــر قــدرات الشــباب والراشــدين واملجتمعــات املحليــة. 
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 3.3

شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة

مبجرد االعتامد، تصبح املراكز الكشفية جزءا من شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة، وهي شبكة مفتوحة لجميع األشخاص 

واملؤسسات املهتمة بتطوير هذه املراكز.

ويتم تشجيع املراكز الكشفية التي تطمح إىل االعتامد لتكون ضمن مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة بشكل خاص عىل املشاركة 

يف الشبكة التي تدعمها املنظمة العاملية للحركة الكشفية .

دور شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة:

تعمــل شــبكة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة 

ــة للحركــة  ــره املنظمــة العاملي ــم عــىل الشــبكة تدي كمجتمــع افــرتايض قائ

الكشــفية كجــزء مــن إطــار عــامل افضــل، يتــم دعــم الشــبكة مــن خــالل 

ــة  ــز الكشــفية للطبيعــة والبيئ ــة ملمثــيل مراكــز التمي االجتامعــات الواقعي

ــذه  ــد ه ــر تعق ــت آلخ ــن وق ــن م ــبكة اآلخري ــاء الش ــتدامة وأعض واالس

ــي. ــي أو الوطن ــي أو اإلقليم ــتوى العامل ــىل املس ــة ع ــات الواقعي االجتامع

ــة  ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــبكة مراك ــطة يف ش ــاركة النش املش

والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز  ملراكــز  رشط  هــي  واالســتدامة 

ــط  ــا البعــض ورب ــم أفضــل نظــام دعــم ممكــن لبعضه واالســتدامة لتقدي

ــايل،  ــا م ــود التزام ــك وج ــي ذل ــامل، وال يعن ــاء الع ــع أنح ــافة يف جمي الكش

ــدة. ــرق عدي ــاركة بط ــق املش ــن أن تتحق ــث ميك حي

الرتبيــة  مــوارد  تطويــر  دعــم 

التميــز  مراكــز  يف  الســتخدامها  البيئيــة 

واالســتدامة. والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

تبــادل أفضــل املامرســات واألفــكار 

ــفية  ــز الكش ــز التمي ــني مراك ــربات ب والخ

ــتدامة. ــة واالس ــة والبيئ للطبيع

دعــم املراكــز الكشــفية الراغبــة يف 

تحســني مامرســات اإلدارة البيئيــة وبرامــج 

الرتبيــة البيئيــة.

املركــز  موظفــي  تدريــب  يف  املســاعدة 

واملتطوعــني. الكشــفي 
تنشيط املجتمع االفرتايض للشبكة.

املســاعدة يف تنســيق اجتامعــات 

ــة  ــز الكشــفية للطبيع ــز التمي شــبكة مراك

املســتويات  عــىل  واالســتدامة  والبيئــة 

العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة.

توزيع املعلومات البيئية من خالل 

الشبكة.
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وإليك بعض األفكار حول كيفية املساهمة:

بالنســبة ملراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة يف 

ــر أو اإلنرتنــت، ميكــن إجــراء  ــة التــي ال متلــك  الكمبيوت املناطــق النائي

ــع  ــل م ــم التواص ــن ميكنه ــخاص آخري ــالل أش ــن خ ــة م ــات بديل ترتيب

الشــبكة نيابــة عنهــم، االتصــال املنتظــم والدعــم مفتــوح أيضــا للمراكــز 

الطموحــة والــرشكاء اآلخريــن ذوي الصلــة الذين يعملون ىف االســتدامة. 

ميكــن العثــور عــىل مزيــد مــن املعلومات حــول مراكــز التميز الكشــفية 

ــة إىل  ــامل، باإلضاف ــاء الع ــع أنح ــتدامة يف جمي ــة واالس ــة والبيئ للطبيع

scout.org/scenes ــت مــوارد أخــرى حــول االســتدامة، عــرب اإلنرتن

مراكــز  وأحــداث  اجتامعــات  يف  املشــاركة 

التميــز الكشــفية للطبيعة والبيئة واالســتدامة 

ــي. ــي والعامل ــي واإلقليم ــىل املســتوى الوطن ع

تبــادل املــواد التعليميــة الجديــدة التــي وضعها 

ــز الكشــفية  ــز التمي ــز الكشــفي مــع مراك املرك

للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة األخــرى.

ــز  ــفي ملرك ــز الكش ــم املرك ــاعدة يف تقيي املس

ــر. ــفي آخ كش

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــج ملراك الرتوي

صفــوف  يف  األخــرى  واالســتدامة  والبيئــة 

ضيوفــك .

قــم بتبــادل سياســتك البيئيــة مــع مراكــز 

إللهامهــم األخــرى  الكشــافة 

ــات  ــول مامرس ــت ح ــرب اإلنرتن ــة ع ــدأ محادث اب

اإلدارة البيئيــة الجديــدة مــع مديــري مراكــز 

ــتدامة  ــة واالس ــة والبيئ ــز الكشــفية للطبيع التمي

اآلخريــن.

قــم بزيــارة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

والبيئــة واالســتدامة األخــرى.
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يعــد التعــاون والدعــم مــن ومــع املجتمــع املحــيل واملجتمــع الكشــفي 

ــز  ــز التمي ــل ملراك ــن األداء األمث ــزأ م ــزًءا ال يتج ــرشكاء ج ــع وال األوس

ــتدامة. ــة واالس ــة والبيئ الكشــفية للطبيع

ــة الكشــافة  ــم هيئ ــىل دع ــز الكشــافة الحصــول ع ــن مراك ــب م ويطل

ــامد. ــىل االعت ــول ع ــعيها للحص ــي يف س ــتوى الوطن ــىل املس ع

مجال الطبيعة

 مراكز التميز الكشفية للطبيعة

 والبيئة واالستدامة واملجتمع

إدارة البيئة

 واالستدامة 
الرتبية البيئية

مجال الطبيعة

 مراكز التميز الكشفية للطبيعة

 والبيئة واالستدامة واملجتمع

إدارة البيئة

 واالستدامة 
الرتبية البيئية

مجال الطبيعة

إدارة البيئة

 واالستدامة 
الرتبية البيئية

مجال الطبيعة

إدارة البيئة

 واالستدامة 
الرتبية البيئية

مجال الطبيعة

إدارة البيئة

 واالستدامة 
الرتبية البيئية

ــرص  ــتدامة ف ــة واالس ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــر مراك توف

ــاعدة  ــتخدامها للمس ــىل اس ــجع ع ــم وتش ــبكات الدع ــول إىل ش الوص

ــرشاكات  ــون هــذه ال ــن أن تك ــينها املســتمر، وميك ــا وتحس يف تطويره

للتعليــم، وتوفــري املــوارد، وتبــادل املعلومــات، مــن بــني أمــور أخــرى.

ــز الكشــفية  يوضــح هــذا التمثيــل املــريئ كيــف تتناســب مراكــز التمي

ــا األوســع: ــة واالســتدامة مــع مجتمعاته للطبيعــة والبيئ

 الجمعية الكشفية الوطنية

الدولة

الشبكة

بــــلـــد آخـــر
بــــلـــد آخـــر

بــــلـــد آخـــر

يف املجتمع املحيل

بــــلـــد آخـــر

 4.3

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة واملجتمع

 مراكز التميز الكشفية للطبيعة

 والبيئة واالستدامة واملجتمع

 مراكز التميز الكشفية للطبيعة

 والبيئة واالستدامة واملجتمع

 مراكز التميز الكشفية للطبيعة

 والبيئة واالستدامة واملجتمع



مة ا الستد وا لبيئة  وا للطبيعة  لكشفية  ا لتميز  ا كز  مرا  –            20

 1.4.3

  الرشاكات من أجل االستدامة

ميكــن أن تســتفيد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئة واالســتدامة 

ــة، ان  ــا املحلي ــع مجتمعاته ــة رشاكات م ــن خــالل إقام ــري م بشــكل كب

ــاهمة  ــفي للمس ــز الكش ــيلة للمرك ــو وس ــرشاكات ه ــذه ال ــر ه تطوي

املبــارشة يف البيئــة، وفرصــة لتحســني الربنامــج وإدارة خدمــة املجتمــع.

ــذي  ــكل ال ــا كان الش ــدة، أي ــكاال عدي ــرشاكات أش ــذ ال ــن أن تتخ ميك

تتخــذه، فإنهــا بحاجــة إىل رعايــة وتطويــر مبــرور الوقــت، مطلــوب مــن  

ــذا  ــار ه ــتدامة إظه ــة واالس ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي مراك

ــري محــيل. ــا تأث ــد املســتمر للمشــاركة يف املجتمــع وأن يكــون له الجه

وقــد بــدأت مراكــز الكشــافة مــن جميــع أنحــاء العــامل بالفعــل بالقيــام 

ببعــض الجهــود العظيمــة يف مجــال الــرشاكات مــن أجــل االســتدامة. 

Næsbycentret مركز نيوسبي

الرشاكة مع محل بقالة محيل

ــر  ــة املحــيل ويوف ــع متجــر البقال ــة م ــز نيوســبي Næsbycentret رشاك ــدى مرك ل

الفرصــة لضيوفــه لطلــب الطعــام منــه عــن طريــق  املركــز، يتــم منــح كل ضيــف 

يســتخدم هــذه الفرصــة قامئــة طلبــات كل يــوم، حيــث ميكنهــم االختيــار مــن بــني 

العديــد مــن املنتجــات املميــزة أو العضويــة أو الديناميكيــة الحيويــة.

مركز هونز أودي الكشفي الدويل 

   الرشاكة مع مريب النحل املحليني 

منــذ عــام 2010، يعمــل هونــز أودي مــع مــريب النحــل 

املحليــني للحصــول عــىل خاليــا النحــل يف املركــز، 

ويســتفيد كالهــام ألن مــريب النحــل ميكنهــم اســتخدام 

املنطقــة الطبيعيــة للمركــز، ليتغــذى النحــل عــىل 

ــطة  ــذه األنش ــتخدم ه ــا أن تس ــن أيض ــور، وميك الزه

التعليميــة مــع ضيوفهــم، وبالتــايل تعليمهــم عــن 

ــم. ــو مه ــاذا ه ــش، ومل ــف يعي ــل، كي ــاة النح حي
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)KISC(  مركز كاندرستيج الكشفي الدويل

الرشاكة مع املوردين املحليني ومع اليونيسكو،

يعمــل مركــز كاندرســتيج الكشــفي الــدويل مــع مــورد 

منتجــات  عــىل جميــع  للحصــول  املحــيل  األلبــان 

األلبــان الخاصــة بهــم، كــام أنــه يشــارك مــع الــرشكات 

املحليــة األخــرى للمنتجــات الغذائيــة املختلفــة التــي 

تغــذي االقتصــاد املحيل،كــام أقــام املركــز رشاكــة مــع 

املركــز املحــيل لليونســكو لتقديــم برنامــج خدمــة 

مجتمعيــة لضيوفــه يحافظــون فيــه، مــع املجتمــع 

ــتيج. ــز كاندرس ــة مبرك ــة املحيط ــىل البيئ ــيل، ع املح

مركز كابرالوف ملني الكشفي للرتبية البيئية 

قام بالرشاكة مع سلطات حامية البيئة املحلية واملنظامت غر الحكومية

ــدار الســنة يف  ــىل م ــة ع ــة البيئ ــز الكشــفي يف إدارة حامي ــوا املرك يســاعد متطوع

املنطقــة، وتقــدم املجموعــات الكشــفية القادمــة إىل املخيــم فرصــة للمســاعدة يف 

ــة كجــزء مــن الخدمــة الكشــفية الخاصــة بهــم. ــات الطبيعي إدارة املحمي

وبالتــايل، فإنهــم ال يســاعدون فقــط عــىل الحفــاظ عــىل الطبيعــة املحليــة، ولكنهــم 

أيضــا يتعلمــون شــيئا عنهــا.
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 5.3

إدارة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة

1.5.3 

عملية االعتامد

ميكــن ملراكــز الكشــافة التــي تســعي لالعتــامد لتكويــن أحــد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة القيــام بذلــك عــن طريــق بــدء 

طلــب الخدمــة مــن عــىل منصــة خدمــات املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية ليصبــح املركــز ضمــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

واالســتدامة املعتمــدة، ويجــب أن ميــر املركــز الكشــفي بالعمليــة التاليــة:

املسئوليةالوثائق الداعمةالوصفالخطوات

الخطوة 1. 

منوذج )أ( للتقييم 

الذايت للمركز الكشفي 

يقــوم املركــز الكشــفي بإجــراء تقييــم ذايت للمتطلبــات باســتخدام القامئــة 

املرجعيــة يف منــوذج أ ملراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة 

.

التقييم الذايت والقامئة 

املرجعية ملراكز التميز 

الكشفية للطبيعة والبيئة 

واالستدامة. منوذج )أ( ملراكز 

التميز الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة.

املركز الكشفي والجمعية 

الكشفية الوطنية 

الخطوة 2.

التعبري عن االهتامم 

وطلب الخدمة

الكشــفية أ.  الجمعيــات  مــن  بدعــم  الكشــفية  املراكــز  تطلــب 

الوطنيــة  االعتــامد مــن خــالل خدمــة إطــار عــامل أفضــل .

ــز ب.  ــز التمي ــامد مراك ــمي العت ــب رس ــاب طل ــك خط ــمل ذل ويش

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة، موقًعــا مــن كل مــن 

املركــز الكشــفي والجمعيــة الكشــفية الوطنيــة.

ــتندات ج.  ــع املس ــة م ــات إضافي ــفية معلوم ــز الكش ــف املراك تضي

ــك:   ــا يف ذل ــات، مب وامللف

عدد 10 صور فوتوغرافية للمركز.	 

شعار املركز الكشفي.	 

وثائق أخرى لـلمنظمة العاملية للحركة الكشفية، إذا لزم األمر.	 

إلطــار  الفرعــي  املجــال 

مراكــز   - أفضــل  عــامل 

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش التمي

واالســتدامة. والبيئــة 

الطلــب  خطــاب  منــوذج 

مراكــز  حــول  املعلومــات 

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش التمي

واالســتدامة. والبيئــة 

ــز  ــز التمي ــوذج )ب( ملراك من

ــة  ــة والبيئ ــفية للطبيع الكش

ــتدامة واالس

املركز الكشفي والجمعية 

الكشفية الوطنية 
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الخطوة 3.

مراجعة األقران 

تقــوم املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية، جنبًــا إىل جنــب أ. 

مــع املركــز الكشــفي، بتعيــني مراجــع مــن األقــران لتقييــم 

ــة  ــن مجموع ــران م ــني األق ــني املراجع ــم تعي ــفي، يت ــز الكش املرك

ــة  ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــق مراك ــاء فري ــن أعض م

واالســتدامة املؤهلــني لهــذه املهمــة.

يتم إبالغ املركز الكشفي والجمعية الكشفية الوطنية بذلك.ب. 

ــز ج.  ــال باملرك ــب واالتص ــل الطل ــران بتحلي ــن األق ــع م ــوم املراج يق

ــفي. الكش

يتــم تنســيق الزيــارة بــني املركــز الكشــفي واملراجــع مــن األقــران د. 

املعــني، يف حــاالت محــددة، ميكــن إجــراء متابعــة ومراجعــة 

ــد. ــن بع ــران ع األق

يقــدم املراجــع مــن األقــران تقريــرا نهائيــا مــع رأيــه يف التقييــم، ه. 

مــع تقديــم التعقيبــات إلجــراءات التحســني وإمــا رفــض أو تعزيــز 

بــأن املركــز الكشــفي قــد اســتوىف جميــع متطلبــات مراكــز التميــز 

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة.

يتم تقديم التقرير من خالل منصة الخدمات.و. 

منــوذج  تقريــر )ج( ملتابعــة 

ومراجعــة األقــران  ملراكــز 

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش التمي

ــتدامة   ــة واالس والبيئ

املركز الكشفي والجمعية 

الكشفية الوطنية 

الخطوة 4. 

مراجعة املنظمة 

العاملية للحركة 

الكشفية 

تراجــع املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية الوثائــق املقدمــة أ. 

مــن الجمعيــة الكشــفية الوطنيــة، وتقيــم امتثــال املركــز، وتتخــذ 

ــالزم.  ــرار ال الق

ــا، ســتقوم املنظمــة بإجــراء تحقــق شــامل ب.  وللتحقــق مــن صحته

إمــا مــن خــالل مراكــز الدعــم اإلقليميــة، أو مــن خــالل شــبكات 

املتطوعــني األخــرى.

       إذا كانت هناك حاجة إىل إجراءات التحسني:

تتفــق املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية واملركــز الكشــفي  عــىل ج. 

موعــد جديــد إلعــادة عمليــة االعتــامد يف املســتقبل. 

       إذا تم تعزيز االعتامد:

تستمر عملية االعتامد. د. 

املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية 

الخطوة 5. 

تعزيز مراكز التميز 

الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة

ــز أ.  ــز التمي ــد اإللكــرتوين إىل مراك ــز بالربي ــم إرســال رســالة تعزي يت

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة املعينــة حديثــا والجمعيــة 

الكشــفية الوطنيــة التابــع لهــا املركــز. 

ــول ب.  ــفي للحص ــز الكش ــع املرك ــمية م ــل الرس ــد التفاصي ــم تأكي يت

ــهادة. ــىل الش ع

الخطوة 6. 

شهادة اعتامد مراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة

تصدر املنظمة العاملية للحركة الكشفية شهادة اعتامد مراكز أ. 

التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة الرسمية موقعة من 

األمني العام.

يتم إرسال الشهادة إىل املركز الكشفي أو الجمعية الكشفية ب. 

الوطنية 
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الخطوة 7. 

إعالن مراكز التميز 

الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة

ــم إضافــة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة  تت

ــرب  ــفي ع ــع الكش ــار املجتم ــم إخط ــدة إىل scout.org ويت الجدي

ــفية . ــة الكش ــة للحرك ــة العاملي ــوات املنظم قن

املنظمة العاملية للحركة 

الكشفية

إعادة االعتامد
بعــد خمــس ســنوات، تبــدأ مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

واالســتدامة عمليــة إعــادة االعتــامد عــرب منصــة خدمــات املنظمــة 

العامليــة للحركــة الكشــفية .

املركز الكشفي والجمعية 

الكشفية الوطنية 

يتــم  الخطــوات،  بهــذه  املــرور  بعــد 

االعــرتاف باملركــز الكشــفي رســميا كواحــد 

مــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

.SCENES واالســتدامة  والبيئــة 

تاي تام ، هونج كونج

ــات يف أنشــطة  ــرا  لألخاقي ــرا “ مــن مركــز “ال تــرتك أث ــام  بتكييــف برنامــج “ال تــرتك أث ــاي ت قامــت ت

الخــاء” وتدريــب مــا يصــل إىل 44 معلــام رئيســا و119 مدربــا مــن مركــز “ال تــرتك أثــرا”. لــدى تــاي 

تــام القــدرة عــى دعــم تدريــب “ال تــرتك أثــرا” يف املراكــز الكشــفية يف هونــج كونــج، وقــد نظمــت 

ــل  ــني، و 84 ورشــة عم ــة للمدرب ــني الرئيســني، و 15 دورة تدريبي ــاث دورات للمعلم ــل ث بالفع

للتوعيــة منــذ إدخــال “تدريــب ال تــرتك أثــرا” ألول مــرة ىف البــاد.

وقد تلقت تاي تام الدعم املايل من نادي الفروسية بهونج كونج لتطوير املركز الكشفي

مــع هــذا الدعــم املــايل كان هنــاك املزيــد مــن التســهيات لتوفــر التدريــب البيئي.ويشــمل ذلــك 

برنامجــا تربوًيــا يهــدف إىل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة، وتنفيــذ تدريــب “ال تــرتك أثــرا”، ومبادرة 

وتحديــات قبيلــة األرض املتقدمــة.

Scouting has an important role to play in developing citizens of the world 

who are connected to nature, have an understanding of and enthusiasm for the 

environment and are empowered to act responsibly to ensure the future of our planet.

 
THIS SCENES CENTRE IS COMMITTED TO:

The principles and aims for environment education in Scouting; 

 
Action to protect the natural assets of our Scout centre and surroundings 

and provision of opportunities to experience and connect with the natural world;

Active engagement in educational programmes to make informed choices about 

the environment, people and society - choices that reflect the Scout Promise and Law;

Excellence in environmental management practices. 

 
We also support the worldwide co-operation of the SCENES Network.

SCENES Charter

Theresa Strickland,  

Camp Director

Signature on behalf of the  

World Organization of the Scout Movement
Andrew Price,  
Executive Commissioner & CEO

Scouts Canada 

Camp Opemikon
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تعــد مراجعــة األقــران خطــوة حاســمة يف عمليــة اعتــامد وإعــادة 

اعتــامد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة ويخــدم 

ــة أغــراض أساســية: ثالث

يجــب تنميــة  وتقويــة شــبكة مراكــز التميــز 

واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

ــني  ــادل اآلراء ب ــرص لتب ــري ف ــالل توف ــن خ م

األعضــاء .

يجــب إعطــاء املركــز الكشــفي والجمعيــة 

قيمــة  تعليقــات  الوطنيــة  الكشــفية 

مــن  املزيــد  بشــأن  مهمــة  وتوجيهــات 

. يــر لتطو ا

للحركــة  العامليــة  املنظمــة  إىل  تقاريــر 

الكشــفي. املركــز  يف  الوضــع  عــن  الكشــفية 

يتــم إجــراء مراجعــة األقــران  مــن قبــل ممثــل واحــد عــىل األقــل مــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

والبيئــة واالســتدامة ومــن األدوات األساســية أثنــاء املراجعــة قامئــة التقييــم الــذايت املرجعيــة للمتطلبات.

يكتــب املراجــع مــن األقــران تقريــرا قصريا يتــم تقدميــه إىل املنظمــة العاملية للحركة الكشــفية باســتخدام 

النمــوذج املشــار إليه.

مــن املامرســات العامــة أن تســتوعب املراكــز الكشــفية تكاليف 	 

زيــارة املراجــع مــن األقــران  وتدعــم أماكــن إقامتهــم ووجباتهم.

ميكــن تنظيــم زيــارات املراجعــة بالتــوازي مــع األحــداث األخرى 

ــل التكاليف.  لتقلي

ويفضــل أن تتــم املراجعــة بصفــة شــخصية يف حــاالت معينــة، 	 

ميكــن القيــام بهــا عــن بعــد مبوافقــة املنظمــة العامليــة للحركــة 

الكشــفية .

ــة 	  ــارة رصاح ــروري اإلش ــن ال ــد، م ــن بع ــم ع ــة التقيي يف حال

إىل شــكل التقييــم يف التقريــر، وكذلــك تقديــم أســباب وجيهــة 

ــة. لهــذه العملي

وســتقوم مراكــز الدعــم اإلقليميــة مبتابعــة ودعــم العمليــة 	 

ــك.  ــا لذل وفق

يجب أن تبدأ املراكز الكشفية التي تهدف إىل معرفة املزيد عن مراكز 

التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة يف املشاركة يف شبكة مراكز 

مع  املعلومات  وتبادل  واالستدامة،    والبيئة  للطبيعة  الكشفية  التميز 

املراكز القامئة و / أو املشاركة يف أحداث مراكز التميز الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة. 

 بعض االعتبارات بخصوص عملية االعتامد 
عىل الرغم من أن عملية اعتامد مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة هي إجراء موحد، يتم تنفيذها عىل أساس كل حالة عىل حدة 

لدعم املركز الكشفي أو الجمعية الكشفية الوطنية يف سعيهام للحصول عىل االعتامد، وتقوم املكاتب اإلقليمية واملراجعني من األقران بتحديد 

العملية وتكييفها لتناسب احتياجات املركز.يتم تحديد بعض االعتبارات يف كل حالة عىل حدة:

يتعــاون مركــز الدعــم العاملــي أو مراكــز الدعــم اإلقليميــة 	 

يف دعــم ومتابعــة طلــب الخدمــة وعمليــة االعتــامد وفقــا 

للقــدرات.

ــامد. 	  ــة االعت ــية يف عملي ــوة األساس ــو الخط ــذايت ه ــم ال التقيي

ــة  ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــطة مراك ــون أنش ــب أن تك يج

ــض  ــا لبع ــم تفعيله ــل وت ــودة بالفع ــتدامة موج ــة واالس والبيئ

ــب. ــم الطل ــل تقدي ــت قب الوق

ــفي 	  ــز الكش ــن للمرك ــران، ميك ــن األق ــع م ــني املراج ــد تعي عن

اقــرتاح بعــض أســامء أعضــاء مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

ــم.  ــد أو إقلي ــرب بل ــة واالســتدامة املوجــودة يف أق والبيئ

ــز 	  ــاء يف مراك ــوا أعض ــران أن يكون ــن األق ــني م ــن للمراجع ميك

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة األخــرى يف 

ــار األشــخاص  نفــس البلــد، عــىل الرغــم مــن أنــه يفضــل اختي

الذيــن ليــس لديهــم اتصــال باملركــز الكشــفي  و/ أو الجمعيــة 

ــران  ــن األق ــع م ــني املراج ــع يف تعي ــة  - ويتب ــفية الوطني الكش

ــابقا. ــا س ــراءات املنصــوص عليه ــس اإلج نف
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2.5.3 

متابعة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة 
واالستدامة 

بشكل عام ، يجب عىل جميع مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة 

واالستدامة تصميم وتنفيذ نظام ميكنها من قياس ما ييل واإلبالغ عنه:

املشــاركة يف برامــج مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 	 

واالســتدامة.

ــن 	  ــباب م ــدى الش ــة ل ــداف التعليمي ــاءات واأله ــة الكف تنمي

ــة األرض. ــات قبيل ــادرة وتحدي ــالل مب خ

عــدد اإلجــراءات واملشــاريع وســاعات الخدمــة التــي ســاهمت 	 

ــداف  ــق أه ــافة لتحقي ــتهدفات الكش ــة ومس ــود البيئي يف الجه

التنميــة املســتدامة.

الــرشاكات مــع املنظــامت األخــرى ذات الصلــة واملجتمــع 	 

املحــيل.

استخدام املوارد وإنتاج النفايات.	 

التأثري يف البيئة )مثال األثر البيئي(	 

أثر إيجايب عىل املنطقة املحلية واملجتمع.	 

حديقة جيلويل الكشفية الطبيعية يف سانداكان - ماليزيا

ــكل  ــانداكان”  بش ــي يف س ــفي الطبيع ــل الكش ــز جيلوي ــزي “مرك ــافة املالي ــز الكش ــل مرك يعم

وثيــق مــع واليــة صبــاح يف مجــال الحفــاظ عــى هــذا املركــز. ويتمثــل جــزء مــن الدعــم املقــدم 

مــن هــذه الرشاكــة يف رصــد املســاعدة املقدمــة مــن معهــد ماليزيــا للبحــوث والتنميــة الزراعيــة.

ــواع  ــة لألن ــة التجاري ــز الستكشــاف القيم ــاح زوار املرك ــة صب ــات يف والي ــم إدارة الغاب تدع

املســتوطنة مثــل فاكهــة الدوريان،تتعــرف الكشــافة عــى أكــر مــن 100 نــوع مســتوطن 

مــن فاكهــة الدوريــان األصليــة يف ماليزيــا، وتشــمل هــذه األنــواع أنــواع موســانق كينــج، 

ــة اآلن يف  ــرى املزروع ــواع األخ ــن األن ــل م ــدد قلي ــة، وع ــة العالي ــة التجاري ذات القيم

ــة   ــوث الزراعي ــزي للبح ــد املالي ــاح واملعه ــة صب ــات يف والي ــوم إدارة الغاب ــز .  تق املرك

ــاظ  ــر” والحف ــف وتكاث ــة “لتثقي ــي يف حضان ــوع البيولوج ــة التن ــة وزراع ــاء وحامي بإنش

عــى النباتــات العشــبية والشــجرات املســتوطنة ذات القيمــة الطبيــة يف حدائــق املركــز مــن 

خــال برنامــج “حــارس غابــة الحدائــق العشــبية”. تقــدم اإلدارة البيطريــة لواليــة صبــاح الدعــم 

يف تنظيــم برامــج للرتويــج لحديقــة األرانــب يف املركــز. لقــد تــم إنشــاء برنامــج حــارس حديقــة 

ــات  ــب والحيوان ــا لألران ــا ومحمي ــا آمن ــث تعــد الحديقــة موطن ــزوار حي ــب للكشــافة وال األران

املستأنســة.
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 3.5.3 

عملية إعادة االعتامد

كل خمــس ســنوات، يجــب عــىل مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة تجديــد اعتامدهــا، للقيــام بذلــك، يجــب عــىل املركز الكشــفي 

والجمعيــة الكشــفية الوطنيــة  الخاصــة  بــه  تقديــم تقريــر إىل املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية لتأكيــد اســتمرار وجــود ونجــاح مركــز التميــز 

الكشــفي للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة املعتمــد وتقديــم معلومــات مســتكملة عــن التقــدم املحــرز يف االســتدامة.

املسئوليةالوثائق الداعمةالوصفالخطوات:

الخطوة 1.

التقييم الذايت

مراكــز التميــز الكشــفية 

والبيئــة  للطبيعــة 

مة واالســتدا

يقــوم املركــز الكشــفي بإجــراء تقييــم ذايت للمتطلبــات باســتخدام 

القامئــة املرجعيــة يف منــوذج )أ( مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 

والبيئــة واالســتدامة 

التقييم الذايت والقامئة 

املرجعية ملراكز التميز 

الكشفية للطبيعة 

والبيئة واالستدامة 

منوذج )أ( ملراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة 

املركز الكشفي 

والجمعية الكشفية 

الوطنية

الخطوة 2. 

ــامم  ــن االهت ــري ع التعب

وطلــب الخدمــة

بدعــم مــن الجمعيــات  الكشــفية الوطنيــة  تطلــب مراكــز أ. 

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة إعــادة 

https://. االعتــامد مــن خــالل خدمــة إطــار عــامل أفضــل

services.scout.org

وهــي تشــمل خطــاب طلــب رســمي إلعــادة اعتــامد مراكــز ب. 

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة، موقًعــا مــن 

كل مــن املركــز الكشــفي والجمعيــة الكشــفية الوطنيــة .

املجال الفرعي إلطار 

عامل أفضل - مراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة

منوذج خطاب طلب 

)معدل( 

املركز الكشفي 

والجمعية الكشفية 

الوطنية
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الخطوة 3. 

مراجعة األقران

ممثــل عــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة أ. 

واالســتدامة معــني إلجــراء مراجعــة املركــز الكشــفي. 

يقــدم املراجــع مــن األقــران واملركــز الكشــفي تقريــرا ب. 

ــح  ــفية يوض ــة الكش ــة للحرك ــة العاملي ــرتكا إىل املنظم مش

كيــف أن املركــز:

ــز  	 ــز التمي ــات مراك ــأن متطلب ــاته بش ــدم يف مامرس تق

)املنطقــة  واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

البيئيــة(. واإلدارة  البيئيــة،  والرتبيــة  الطبيعيــة، 

اشــرتك مــع الــرشكاء اآلخريــن واملجتمعــات املحليــة يف  	

عملهــا.

ــز الكشــفية للطبيعــة  	 تشــارك مــع شــبكة مراكــز التمي

ــة واالســتدامة  والبيئ

ــريات / تحســينات يف مركــزه، عــىل النحــو  	 نفــذ أي تغي

املبــني يف تقريرهــا األخــري.

          يتم تقديم التقرير من خالل منصة الخدمات. 

تقرير مراجعة األقران 

منوذج )ج(  ملراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة 

املركز الكشفي 

والجمعية الكشفية 

الوطنية

الخطوة 4. 

مراجعة املنظمة 

العاملية للحركة 

الكشفية 

تراجع املنظمة العاملية للحركة الكشفية الوثائق املقدمة أ. 

من الجمعية الكشفية الوطنية، وتقيم امتثال املركز، وتتخذ 

القرار الالزم. 

   إذا كانت هناك حاجة إىل إجراءات التحسني:

تتفق املنظمة العاملية للحركة الكشفية واملركز الكشفي ب. 

عىل موعد جديد إلعادة عملية االعتامد يف املستقبل. 

    إذا تم تعزيز إعادة االعتامد:

يتم إرسال رسالة تأكيد بالربيد اإللكرتوين إىل املركز الكشفي ت. 

والجمعية الكشفية الوطنية التابع لها املركز. 

املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية

الخطوة 5. 

تحديث الحالة

تقوم مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة بتحديث 

أي معلومات رضورية.

منوذج )ب( ملراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة

املركز الكشفي 

والجمعية الكشفية 

الوطنية

الخطوة 6.

شهادة اعتامد مراكز 

التميز الكشفية 

للطبيعة والبيئة 

واالستدامة 

ترسل املنظمة العاملية للحركة الكشفية شهادة اعتامد مجددة إىل 

مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة املعاد اعتامدها.

املنظمة العاملية 

للحركة الكشفية
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يلعــب املركــز الكشــفي والجمعيــة الكشــفية الوطنيــة و املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية وشــبكة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

واالســتدامة  أدوارا مختلفــة يف ضــامن األداء األمثــل ملراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة 

والبيئــة 	  للطبيعــة  الكشــفية  التميــز  مراكــز  شــبكة  تدعــم 

ــم  ــا بدع ــامم إليه ــة االنض ــفية الفردي ــز الكش ــتدامة واملراك واالس

مــن اإلقليــم.

الكشــفية للطبيعــة 	  التميــز  تحتفــظ بقامئــة محدثــة ملراكــز 

ــي  ــفية الت ــز الكش ــر املراك ــدة وتذك ــتدامة املعتم ــة واالس والبيئ

تنتظــر إعــادة االعتــامد.

تســاعد الجمعيــات الكشــفية الوطنيــة  يف دعــم املراكــز الكشــفية 	 

ــفية  ــز الكش ــز التمي ــة مراك ــيل صف ــول ع ــرشع يف الحص ــي ت الت

ــة واالســتدامة. للطبيعــة والبيئ

توجه تطوير برنامج الرتبية البيئية الجيد واإلدارة البيئية.	 

تطــور الخــربة وتدعــم تدريــب الراشــدين للرتبيــة البيئيــة يف 	 

الكشــافة.

تعــزز مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة مــن 	 

خــالل قنــوات االتصــال الخاصــة بهــا.

تنســق اجتامعــات شــبكة مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 	 

والبيئــة واالســتدامة عــىل مســتوى العــامل.

شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة  

ــات اإلدارة 	  ــني مامرس ــة يف تحس ــفية الراغب ــز الكش ــم املراك تدع

ــي. ــف البيئ ــج التثقي ــة وبرام البيئي

توفر املراجعني األقران املؤهلني.	 

تتبــادل أفضــل املامرســات واألفــكار والخــربات بــني مراكــز التميــز 	 

الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة. 

تدعــم تطويــر مــوارد التعليــم البيئــي الســتخدامها يف مراكــز 	 

التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة. 

ــز الكشــفية 	  ــز التمي ــات شــبكة  مراك تســاعد يف تنســيق اجتامع

العامليــة  املســتويات  عــىل  واالســتدامة  والبيئــة  للطبيعــة 

والوطنيــة. واإلقليميــة 

تشارك املجتمع االفرتايض عىل الشبكة.	 

تساعد يف تدريب املوظفني واملتطوعني مبراكز التميز الكشفية 	 

للطبيعة والبيئة واالستدامة.

توزع املعلومات البيئية من خالل الشبكة.	 

املركز الكشفي

يبــدأ االعتــامد كأحــد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 	 
واالستدامة.

التميــز 	  مراكــز  متطلبــات  عملياتهــا ضمــن  عــىل  يحافــظ 
واالســتدامة. والبيئــة  للطبيعــة  الكشــفية 

يضمن وجود عالقة سليمة مع الجمعية الكشفية الوطنية. 	 

ــة 	  ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــبكة مراك ــارك يف ش يش
ــه. ــوف ضيوف ــا يف صف ــروج له ــتدامة وي واالس

ــب يف 	  ــي ترغ ــيام الت ــرى، وال س ــفية األخ ــز الكش ــم املراك يدع
ــة  ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــن مراك ــح ضم أن تصب

ــدة. ــتدامة املعتم واالس

يطلب إعادة االعتامد كل خمس سنوات.	 

يحافــظ عــىل رشاكات مســتمرة مــع املجتمــع املحــيل وينشــئ 	 
ــدة. رشاكات جدي

يتحسن من خالل  املتابعة والتقييم.	 

يسهل التعاون مع املجتمع املحيل والرشكاء.	 

 الجمعية الكشفية الوطنيه  

تدعــم عمليــة االعتــامد واملتابعــة وإعــادة االعتــامد ملركــز 	 
)مراكــز( الكشــافة مــن خــالل التوقيــع عــىل خطــاب الطلــب.

تعــزز وتدعــم مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 	 
واالســتدامة.

ــز 	  ــز التمي ــري مراك ــن س ــن حس ــة ع ــة عام ــىل ملح ــظ ع تحاف
الكشــفية للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة.

تدعم التعاون مع املجتمع الكشفي والرشكاء الدوليني.	 

املنظمة العاملية للحركة الكشفية

توافــق عــىل اعتــامد املراكــز الكشــفية كمراكــز للتميــز الكشــفي 	 

للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة الرســمية.

تصــدر شــهادات مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 	 

التوجيهيــة. واملبــادئ  واالســتدامة 

 4.5.3

أدوار املراكز الكشفية والجمعيات الكشفية الوطنية واملنظمة العاملية للحركة الكشفية  
وشبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة
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ــلة  ــفية سلس ــة الكش ــة للحرك ــة العاملي ــات املنظم ــة خدم ــدم منص تق

مــن املــوارد والدعــم املــادي املرجعــي عــرب اإلنرتنــت وبصفــة شــخصية 

للمراكــز الكشــفية لتطويــر ملفهــا الشــخيص والبنيــة التحتيــة والعــرض 

الرتبــوي ســعيا وراء اعتــامد مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة والبيئــة 

الكشــفية  التميــز  الكشــفية وملراكــز  للمراكــز  واالســتدامة، ميكــن 

ــة واالســتدامة الوصــول إىل هــذه املــوارد يف أي وقــت  للطبيعــة والبيئ

ــارة خدمــة إطــار عــامل أفضــل . عــرب اإلنرتنــت مــن خــالل زي

 .BWF Service 

مــن بــني املــواد املرجعيــة الخاصــة باملركــز الكشــفية و مراكــز التميــز 

ــة  ــات املنظم ــة واالســتدامة، الخاصــة بخدم ــة والبيئ الكشــفية للطبيع

ــور عــىل:  ــة  للحركــة الكشــفية ، ميكنــك أن تجــد العث العاملي

وثائق لعمليات االعتامد وإعادة االعتامد.	 

التقييــم الــذايت والقامئــة املرجعيــة ملراكــز التميــز الكشــفية  	

للطبيعــة والبيئــة واالســتدامة.

ــز الكشــفية للطبيعــة  	 خطــاب طلــب اعتــامد ملراكــز التمي

ــة واالســتدامة. والبيئ

للطبيعــة  	 الكشــفية  التميــز  مراكــز  معلومــات  منــوذج 

واالســتدامة. والبيئــة 

تقرير مراجعة األقران. 	

املــواد املرجعيــة عــن التعليــم البيئــي واملامرســات البيئيــة مــن 	 

املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية وغريهــا مــن املنظــامت.

أفضــل املامرســات مــن مراكــز التميــز الكشــفية للطبيعــة 	 

الوطنيــة.  الكشــفية  والجمعيــات  واالســتدامة  والبيئــة 

ميكنــك العثــور عــىل هــذه املــوارد مــن خــالل زيــارة منصــة خدمــات 

ــل  ــامل أفض ــار ع ــة إط ــفية ، يف خدم ــة الكش ــة للحرك ــة العاملي املنظم

ــة  ــة والبيئ ــفية للطبيع ــز الكش ــز التمي ــي ملراك ــال الفرع ــة املج وخدم

BWF Service – SCENES sub-area واالســتدامة، 

.4

املوارد املتاحة للمراكز الكشفية وملراكز التميز 
الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة
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