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هــذه الوثيقــة موجهــة أساســا إىل الجمعيــات الكشــفية الوطنية 
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الوطنيــة األعضــاء يف املنظمــة العامليــة للحركــة الكشــفية نســخ هــذا 

املُحتــوى. 
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املنظمة العاملية للحركة الكشفية.

أعيد طبعها بإذن. 

الصنــدوق العاملــي للطبيعــة هــو واحــد مــن أكــر املنظــات 

ــذ  ــة من ــي للطبيع ــدوق العامل ــل الصن ــامل. يعم ــة يف الع البيئي

مــا يزيــد عــى الســتني ســنة عــى مســاعدة النــاس والطبيعــة 

عــى االزدهــار. ويعمــل الصنــدوق العاملــي للطبيعــة بوصفــه 

املنظمــة العامليــة الرائــدة لحفــظ الطبيعــة يف أكــر مــن 100 

بلــد.

يتعاونــون مــع الشــعوب عــى كل املســتويات يف جميــع أنحــاء 

ــول مبتكــرة، تحمــي املجتمعــات  ــم حل ــر وتقدي العــامل لتطوي

والحيــاة الريــة واألماكــن التــي يعيشــون فيهــا.

تتمثــل مهمــة الصنــدوق العاملــي للطبيعــة يف وقــف تدهــور 

البيئــة الطبيعيــة لــأرض وبنــاء مســتقبل يعيــش فيــه البــر 

يف وئــام مــع الطبيعــة مــن خــالل الحفــاظ عــى التنــوع 

البيولوجــي يف العــامل وضــان اإلســتدامة يف اســتخدام املــوارد 

الطبيعيــة املتجــددة  التشــجيع عــى الحــد مــن التلــوث 

واالســتهالك.
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مقدمة
الطبيعة والتنــوع البيولوجي والخيارات األفضل

ــراغ  ــت الف ــامل لقضــاء وق ــع أنحــاء الع ــة للشــباب يف جمي ــر الطبيعــة مناســبة جــًدا وجذاب تُعت

ــة. ــة الروحي ــايف والتنمي ــاف الثق ــم واالستكش ــاحة للتعل ومس

حاليا يتقاســم كّل فرد هذا الكوكب مع 30 مليون نوع آخر.

ــة التنــوع البيولوجــي  يأخــذ تحــّدي أبطــال الطبيعــة الشــباب يف رحلــة الكتشــاف وإدراك أهمي

ــراط يف  ــد االنخ ــة عن ــع الطبيع ــل م ــى التواص ــباب ع ــاعدة الش ــة ومس ــات الحي ــع الكائن لجمي

ــامل الطبيعــي. ــع الع ــا م ــة وتحســني عالقتن مشــاريع لحاي

ملاذا يُعتــر تحدي أبطال الطبيعة مهًا؟

يُســاعد تحــّدي أبطــال الطبيعــة الشــباب عــى فهــم كيفيــة إحــداث تأثــر ىف البيئــة مــن خــالل 

ــتدامة.  ــلوكيات مس ــادات وس ــر ع ــل وتطوي ــارات أفض ــاذ خي ــة اتخ ــئول وكيفي ــتهالك املس االس

يرتبــط تحــّدي أبطــال الطبيعــة مبســارات تعلـّـم الخيــارات األفضــل والطبيعــة والتنــوع البيولوجــي 

ــة األرض. يف برنامــج قبيل
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عادات ُمســتدامة نحو أســلوب حياة صديق للبيئة وصحي )خيارات أفضل(

كل شــخص لديــه أســلوب حياتــه الخــاص يظهــر بشــكل رئيــي حســب االحتياجــات االجتاعيــة واملاليــة. 

الطريقــة التــي نعامــل بهــا أنفســنا منــذ البدايــة فنميــل إىل التمســك بنفــس أســلوب الحيــاة دون معرفــة 

عواقبــه. يتــم التغــايض عــن الخــر والــر واملطلــوب هــو الرفاهيــة فقــط. تــؤدي طريقــة العيــش هــذه 

غــر املســئولة إىل حيــاة غــر صّحيــة ميكــن أن تعرقــل الصحــة الجســدية والعقليــة للشــخص عــى املــدى 

البعيــد وأن تُشــكل خطــرًا كبــرا عــى البيئــة .

الشــاغل الرئيــي هنــا هــو االســتهالك األقــى للمــوارد الطبيعيــة لتلبيــة احتياجــات النــاس مــّا يــؤدي إىل 

االســتغالل املفــرط ويؤثــر ىف تجــدد البيئــة الطبيعيــة.

ــاة  ــة مــن مراحــل حي ــات يف كل مرحل ــة املتطلب ــا عــى املــوارد لتلبي ــوازن ضغطً ــل يف الت ــؤدي هــذا الخل ي

اإلنســان. ومــن ثــم ينبغــي للمــرء أن يعتمــد أســلوب حيــاة يعطــي األولويــة الحتياجــات النــاس عــى حــد 

ســواء ويعــزز البيئــة؛ مــا  يُــؤّدي إىل العيــش املســتدام.

الطبيعــة و التنوع البيولوجي

ــات  ــات. الحيوان ــات مســاكن للحيوان ــر الغاب ــم البعــض. توفّ ــى بعضه ــدون ع ــة يعتم ــواع املتداخل كل األن

ــي تنمــو ــة ل ــة صحي ــات لرب ــاج النبات ــات. تحت ــأكل النبات ت

ــوب  ــل النحــل والحــرات األخــرى حب ــة ويحم ــب الرب ــات لتخصي ــل الكائن ــى تحل ــات تســاعد ع الفطري

ــر. ــات عــى التكاث ــة إىل أخــرى مــا يســاعد النبات ــاح مــن نبت اللق

مــع قلــة التنــوع البيولوجــي تضعــف هــذه الروابــط وتنهــار أحيانــا مــّا يُلحــق الــرر بجميــع األنــواع يف 

النظــام اإليكولوجي…التنــوع البيولوجــي مهــم للنــاس مــن عــدة نواحــي.

ــواد  ــل وم ــذاء والظ ــر الغ ــا تُوفّ ــجني.كا أنه ــم األكس ــر مبنحه ــاعد الب ــال تُس ــبيل املث ــى س ــات ع فالنبات

البنــاء واألدويــة واألليــاف للمالبــس والــورق. يســاعد نظــام جــذر النباتــات عــى منــع حــدوث الفيضانــات.

النباتــات والفطريــات والحيوانــات مثــل الديــدان تبقــي الربــة خصبــة وامليــاه نظيفــة. تنهــار هــذه األنظمــة 

مــع انخفــاض التنــوع البيولوجــي.

ســنيها شافان، دليل التنظيف األخرض1

التنوع البيولوجي العاملي، مكتبة ناشــيونال جيوغرافيك ريسورســز 2

1.ســنيها شــافان، الكاتب الضيف يف “دليل التنظيف األخر”

2. ناشــيونال جيوغرافيــك، التنوع البيولوجــي العاملي، علم األحياء، البيئة

الراكة مــع الصندوق العاملي للطبيعة

و هــذا التحــدي ميثلــه حيــوان مشــهور وجــذاب وذي لونــني أبيــض و أســود وهــو البانــدا٬ الــذى يُصّنــف كنــوع 

ــذ نشــأته عــام 1961. يف  ــدوق العاملــي للطبيعــة من ــم اتخــاذه كرمــز للصن ــة  وت مهــدد باالنقــراض لفــرة طويل

عــام 2016 أعيــد تصنيــف البانــدا كنــوع معــرض للخطــر، وال يــزال رمــزا عامليــا عندمــا يتعلــق األمــر بالحفــاظ 

عــى األنــواع.

ــاركت  ــي و ش ــف البيئ ــج التثقي ــا نه ــت ُمنظّمتن ــة راجع ــي للطبيع ــدوق العامل ــع الصن ــا م ــالل رشاكته ــن خ م

ــات  ــض املنظ ــت بع ــاعة األرض”؛ وقام ــي “س ــال العامل ــل: االحتف ــة، مث ــالت العاملي ــفية يف الحم ــة الكش الحرك

ــول  ــباب ح ــف الش ــة لتثقي ــي للطبيع ــدوق العامل ــع الصن ــّي م ــاون مح ــج تع ــاء برام ــة بإنش ــفية الوطني الكش

ــة ــال الطبيع ــدي أبط ــة األرض و تح ــادرة قبيل ــر مب ــراء يف تطوي ــورة الخ ــفية مش ــة الكش ــت الحرك ــا تلّق ــة، ك البيئ
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تحّدي أبطال الطبيعة
ماهــو تحّدي أبطال الطبيعة؟

ــل  ــامل أفض ــج ع ــار برنام ــا يف إط ــم تطويره ــم ت ــة تعل ــو فرص ــة ه ــال الطبيع ــّدي أبط إن تح

وتعبئــة الحركــة الكشــفية لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة بالراكــة مــع الصنــدوق 

العاملــي للطبيعــة.

ــاط  ــي وأمن ــوع البيولوج ــة والتن ــن الطبيع ــد ع ــاف املزي ــى اكتش ــباب ع ــدي الش ــّجع التح يُش

ــا. ــة لكوكبن ــراءات ملموس ــاذ إج ــن اتخ ــباب م ــني الش ــتدامة، ومتك ــاة املس الحي

كا أنه ميّكن الشــباب مــن أن يُصبحوا مواطنني عامليني فعالني.

يدعــم تحــّدى أبطــال الطبيعــة تطويــر مجموعــة محــددة مــن الكفــاءات لــدى الشــباب لتبنــي 

ــة األرض  ــل لقبيل ــارات أفض ــم ذات خي ــارات تعل ــة مبس ــة املرتبط ــاه البيئ ــئول تج ــلوك مس س

ــي. ــوع البيولوج ــة والتن والطبيع

ــا  ــرف به ــي تع ــرى الت ــاءات األخ ــن الكف ــد م ــة للعدي ــاءات ُمكّمل ــن الكف ــة م ــذه املجموع ه

ــل مؤسســات أخــرى تتمــى مــع  ــا مــن قب الحركــة الكشــافة، باإلضافــة إىل غرهــا املعــرف به

ــتدامة. ــة املس ــن أجــل التنمي ــم م أهــداف التعلي

الشــباب معارفهــم ومهاراتهــم  يُطــّور  الطبيعــة،  أبطــال  تحــدي  املشــاركة يف  مــن خــالل 

واتجاهاتهــم األساســية لتحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة ليكونــوا جــزًءا مــن حركــة الشــباب 

ــي ــل البيئ ــة للعم العاملي

ملن ُوضع هذا التحّدي؟

تــّم تصميــم هــذا التحــدي لجميــع الشــباب مــن ســن ســبع ســنوات ومــا فــوق، والحريــص عــى 

ــر عــادات اســتهالك  ــة الطبيعــة وتطوي ــدة للمنــارصة واملســاهمة يف حاي اكتشــاف طــرق جدي

جديــدة تســهم بشــكل فاعــل يف حايــة مواردنــا الطبيعيــة.

يُقــّدم تحــّدي أبطــال الطبيعــة محتــوى وأنشــطة هادفــة لــكل فئــة عمريــة تناســب ممختلــف 

الُقــدرات.
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أهــداف تحّدي أبطال الطبيعة

ميكن للشــباب أن يكونوا ســفراء للعمل والتغير البيئي اإليجايب.

يهــدف تحّدي أبطال الطبيعة إىل:

1. تشــجيع الشــباب عــى اكتســاب املعــارف واملهــارات واالتجاهــات الالزمــة لتقييــم 

وتخفيــف أثــر الســلوك الفــردي ىف البيئــة وتعزيــز حايــة الطبيعــة.

ــدان  ــة وفق ــا البيئي ــر نتيجــة للقضاي ــة املســتدامة والفق ــني التنمي ــط ب ــم الراب ــز فه 2. تعزي

ــة. ــال الفردي ــوع البيولوجــي واألع التن

ــز  ــة ومســتدامة وتعزي ــاة متوازن ــق حي 3. االعــراف بإســهامات الشــباب وتعزيزهــا يف تحقي

ــوع البيولوجــي . التن

ــفية  ــات الكش ــو يف الجمعي ــباب كعض ــة األرض للش ــي لقبيل ــع العامل ــاركة يف املجتم 4. املش

ــه  ــى وج ــي ع ــم البيئ ــاط التعلي ــم بنش ــدرك وتعت ــرى ت ــة أخ ــو يف منظم ــة أو كعض الوطني

ــي؛ ــوع البيولوج ــة والتن ــاه الطبيع ــل تج ــارات األفض ــول الخي ــد ح التحدي

 التعــاون مــع املجتمــع والــركاء وأصحــاب املصلحــة الرئيســيني؛ وتحمــل مســئولية تحســني 

كوكبنا.مًعــا نهــدف إىل تنشــيط الشــباب والرّاشــدين واملؤسســات واملجتمــع املــدين يف حركــة 

تلهــم التحــول امللمــوس واملســتدام يف أســلوب حياتنــا.
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يُركّــز تحــّدي أبطال الطبيعة عى مســارين للتعلم من قبيلة األرض.

من خالل اســتكال تحدي أبطال الطّبيعة، يكون الشــباب قد استكشــفوا واحدة من مسارات 

التعلـّـم املتعــددة، ليصبحــوا أعضاء معرف بهم يف قبيلــة األرض وليلتحقوا مبجتمع عاملي يعمل 

عى حاية كوكبنا.

الشباب
األفراد

قبيلة األرض
مجتمع عاملي

S
C

O
U

T S GO  S O LA

R

الكفــاءات ذات الصلة بأهداف املسار
املستدامة التنمية 

التحديات

كــن عىل علم - تعاون - ترصف

أبطال الطبيعة والتنوع 
البيولوجي 

وســرتبط الشباب بالطبيعة من خالل 

فهم الرابــط والعالقة بني البر والطبيعة 

وكيفيــة عمل النظم اإليكولوجية.

منارصة الخيارات األفضل

ويُطّور الشــباب عادات مستدامة 

التباع أســلوب حياة صحي و صديق 

للبيئة.

وســوف يكتشفون تأثر أعالهم 

اليوميــة يف محيطهم املبارش ومُيكنهم 

تصميم طرق جديدة لتحســني 

عاداتهم االســتهالكية العتاد أسلوب 

حياة أكر استدامة.

أو

خيارات أفضل
االســتهالك  عــادات  تطويــر 
حيــاة  منــط  نحــو  املســتدام 

للبيئــة وصديــق  صحــي 

الطبيعــة و التنوع البيولوجي
التواصــل مــع الطبيعــة وحايتهــا 

ــتدامة ــل االس ــن أج م

النظيفة الطاقة 
ــة  ــارات الطاق ــاد خي استكشــاف واعت

ــتدامة املس
كوكب نظيف و صحي 

امليــاه  واســتعادة  التلــّوث  منــع 
لــأراض البيئيــة  والنظــم 
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التقدم ىف تحّدي أبطال الطبيعة
ميكــن للشــباب الحصــول عــى شــارة تّعــرف تحــّدي أبطــال الطبيعــة حســب تطــور وســن كل فــرد 

ــاطات  ــالل نش ــن خ ــا م ــم تطويره ــات يت ــراءات واتجاه ــة وإج ــة ُمعيّن ــة معرف ــة عمري ــكل مرحل ل

ــة. ــاريع مجتمعي ومش

15 و أكر من 11 إىل 14 من 7 إىل 10

يعــد تحــّدى أبطــال الطّبيعــة طريقــة مــن ضمــن العديــد مــن الطــرق التــى ميكــن للشــباب املســاهمة 

فيهــا مــن خــالل حشــد الكشــفية مــن اجــل تحقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة الّســبعة عــر.

ــن خــالل  ــاذ إجــراءات م ــع الكشــافني والشــباب إىل اتخ ــو جمي ــنة 2030 ندع ــى س ــن اآلن وحت وم

دعــوة أفــراد املجتمــع والــركاء والخــراء لتصميــم حلــول مســتدامة للقضايــا التــي تؤثــر يف 

ُمجتمعاتهــم املحلّيــة.
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كيــف تحصــل عــىل شــارة هوايــة تحــّدي 
أبطــال الطّبيعــة ؟ 

ميكــن للشــباب أن يصبحــوا دعاة إىل خيارات أفضل أو منارصيــن للطبيعة والتنوع البيولوجي ويف 

نهايــة املطــاف يصبحــون أعضاء ُمعتمدين يف قبيلة األرض. هذه هي الخطــوات التطبيقية بدعم من 

الرّاشــدين وأفراد املجتمع املحي واألقران اآلخرين:

ــه  يعــرب الشــاب ويعــر عــن رغبت

ــدي ــول التح يف قب

ــد الّراشــد  يتفــق الشــاب والقائ

عــىل املســار الشــخيص )اإلدراك 

مــن  والتــرصّف(  والتعــاون 

ــال: خ

أعــال  بتنفيــذ  الشــاب  يقــوم 

عليهــا متفــق 

مقّدمــة لتصبــح عضــوا يف قبيلــة األرض 	 

واملجتمــع العاملــي.

مقدمــة حول تحّدي أبطال الطّبيعة	 

إجــراء تقييــم ذايت للعــادات الشــخصية 	 

والطبيعــة.

واملواقــف 	  املعــارف  عــى  االتفــاق 

عمــري  بنطــاق  املتصلــة  واألنشــطة 

الطبيعــة أبطــال  لتحــّدي  محــدد 

للتنميــة 	  مــروع  عــى  االتفــاق 

ــار أفضــل  ــى اختي ــز ع ــة يرك املجتمعي

البيولوجــي التنــوع  و  أفضــل  طبيعــة  أو 

ــة 	  ــراءات التكميلي ــى اإلج ــاق ع -االتف

ــة للرحل

إدراك ذلــك مــن خــالل الحصــول عــى 	 

املعلومــات واالســتعانة مبصادرهــا

التعــاون مــن خــالل تخطيــط املشــاريع 	 

أو املُشــاركة يف املناســبات

العمــل مــن خــالل تنفيــذ املشــاريع 	 

أو  الجيــدة  باملســاعدات  القيــام  أو 

أو  املُنــارصة  أعــال  يف  املشــاركة 

الرويجيــة املبــادرات 

 	scout. مشــاركة األحــداث مــن خــالل

 org& SDG hub

http://scout.org
http://scout.org
http://sdgs.scout.org
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تهانينا!
- أصبــح هــذا الشــخص منارصا  الختيار أفضل أو  بطــال للطّبيعة والتنوع البيولوجي.

- أصبح الشــاب اآلن عضوا يف قبيلة األرض العاملية وميكنه مواصلة رحلته باســتكال تحديات أخرى للمســاهمة بقدر 

أكر يف تحقيق أهداف التنمية املســتدامة.

- ميكن للشــباب والقادة االتفاق عى العديد من االئتالفات املمكنة األخرى التي تناســب ُمختلف االهتامات الفردية 

بنــاًء عــى مبادرات بيئية أخرى تم تطويرها داخل املنظات الكشــفية الوطنية.

مــع  والتأثــرات  النتائــج  تقييــم 

والقــادة  واملســتفيدين  األقــران 

لّراشــدين ا

ــران  ــع األق ــاءات م ــم الكف ــر وقّي فك

والقــادة واملســتفيدين 

والرويــج 	  املشــاركة  إجــراءات   

رصة ملُنــا ا و

مروع تنمية املجتمع	 

املهارات،	 

املعرفة و	 

و االتجاهات املُطّورة	 

أصبح هذا الشاب اآلن 

عضوا يف قبيلة األرض

يُقــّدم القائــد شــارة تحــّدي أبطــال 

الطبيعــة

االحتفــال بالشــباب يف مراســم هادفــة 	 

وبســيطة مــع فرقهــم وأصدقائهــم.

لقبيلــة  جديــد  مســار  يف  االســتمرار 

ألرض ا

أي يشء آخر مل تستكشــفه بعد

النظيفة الطاقة 

كوكب صحي

خيارات أفضل

الطبيعــة و التنوع البيولوجي
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مسار تعلم تحدي أبطال الطبيعة

تهدف حملة “الكشــفيّة لتحقيق أهداف التنمية املســتدامة” إىل اإللهام والتمكني وتنفيذ االلتزام بتنشــأة وتدريب مواطنني عامليني ناشــطني 
ُمستدامة. وُمجتمعات 

مُتّكن عملية التعلم يف مســار قبيلة األرض الشــباب من استكشــاف وتحديد رحلتهم التعليمية يف ثالث مراحل:

اهــم تحــّدي أبطال الطبيعة يف تنمية الشــباب مبجموعة محّددة من اإلجراءات املتّصلة مبســارات التعلم الخاصــة بخيارات أفضل والطبيعة 
البيولوجي. والتنوع 

يســتخدم الشــباب بدعم من القادة نفس العملية يف كل فئة عمرية مع اختيار مجموعة مختلفة من األنشــطة وفقا لذلك.

تحــّدي أبطال الطّبيعة: كن مدركا

ما مســارات التعلم التي تســاعد الشباب عىل اإلدراك ؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عى:

استكشــاف وفهم مختلف القضايا البيئية املتصلة بعادات االســتهالك أو الّناتجة عنها.	 

استكشــاف فضائهــم املحــّي واملناطق املحيطة به لتحديد القضايــا املوجودة يف مجتمعهم املحي.	 

كيف يعمل مســار التعلّم؟

يُساعد القادة أو النظراء الشباب عى:

اســتكال التقييــم الذايت ملعرفتهم وفهمهم للعالقة بني البــر والطبيعة والتنوع البيولوجي.	 

تحديــد أي مــن مســارات التعلم الذي يرغب األفراد يف العمل عليه-الخيارات األفضــل أو الطبيعة والتنوع البيولوجي.	 

محاولة األنشــطة وفقا للفئات العمرية )نشــاطان لأعار املراوحة بني 10-7 ســنوات وثالثة أنشــطة لأعار من 11 فا فوق( املدرجة يف 	 
أي من مســارات الخيارات األفضــل أو الطبيعة والتنوع البيولوجي.

تشجيع األشخاص عى تنفيذ وتجربة أنشطة خاصة بهم إذا تطابقت مع الكفاءات املقرحة لفئاتهم الُعمريّة.	 

اتخذ قراًرا بشــأن القضية التي ســيتصدى لها الشــباب من خالل تطوير مروع خدمة املجتمع.	 

كــن عىل علم - تعاون - ترصف

قبيلة األرض
 الكفــاءات الروريّة للربية البيئية

كــن عى علم بالعــامل من حولك و املخاوف البيئية	 

التعــاون مــع اآلخريــن إليجاد حلول لحاية النظم اإليكولوجية والتنوع البيولوجي واملســاحات الخارجية.	 

- العمــل عى وضــع وتنفيذ إجراءات ميكن أن تصنع الفارق	 



15 أبطال تحدي الطبيعة - دليل التنفيذ

تحــدي أبطال الطبيعة: تعاون

ما مســارات التعلم التي تُســاعد الشباب عىل التعاون؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عى:

القــدرة عــى تحديــد االحتياجات والتحديات البيئية يف مجتمعهم والعمل مع اآلخرين إليجاد حلول مســتدامة.	 

كيف يعمل مســار التعلّم؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عى:

تحديــد القضايــا أو االحتياجــات البيئيــة  يف املجتمع املحي مع األصدقاء أو الفرق الكشــفيّة واملجتمع املحي والركاء.	 

استكشــاف الحلــول املمكنــة مع اآلخرين وتحديد املواضيع التــي ميكن العمل عليها يف إطار مروع.	 

عصــف ذهني حول الخيــارات املختلفة مع أفراد املُجتمع.	 

التحقق من جدوى املشــاريع واالســتدامة طويلة األجل. 	 

تقديم النتائج إىل الفريق واملســتفيدين من املروع.	 

االتفاق عــى حلول قابلة للتنفيذ.	 

وضــع خطــة عمــل لتنفيذ املروع املجتمعي، مبا يف ذلك الجهــود الالزمة للرويج عالوة عى جمع األموال.	 

وضــع هــدف SMART واحد: محدد، قابل للقياس، قابــل لإلنجاز، واقعي وله مدة زمنية 	 

تطبيق مبادئ االســتدامة يف خططكم ومراعاة اســتخدام املوارد.	 

تحــدي أبطال الطبيعة: الفعل

ما مســارات التعلم التي تُســاعد الشباب عىل اتخاذ إجراء؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عى:

تحديــد اإلجــراءات للمســاهمة يف معالجة قضية محــددة تتعلق بخيارات أفضل أو الطبيعة والتنــوع البيولوجي أثناء العمل مع أصحاب 	 
املصلحــة الرئيســيني: املجتمع أو مجموعتك أو الركاء.

إدمــاج الفــرق لتنفيذ اإلجراءات املحددة املتفق عليهــا يف رحلة التحّدي الخاصة بها.	 

كيف يعمل مســار التعلّم؟

يُســاعد القادة أو النظراء الشباب عى:

تنفيذ الخطــط املتفق عليها ملروع الخدمات.	 

تنفيــذ الخطط بالتعاون مــع أعضاء املجتمع املحي والركاء	 

رصــد الخطط والتقدم املحرز يف اإلجراءات	 

تقييــم األهداف واألثــر والتقييات الجاعية والفردية وما إىل ذلك.	 

 	Scout.orgاإلبالغ والتبادل عى

االحتفــال واالعراف بالجهود املبذولة مع النظراء واملســتفيدين والركاء.	 
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 تطوير كفاءاتك 
من خال تحدي أبطال الطبيعة

تســاهم أعال الشــباب عى اســتكال تحدي أبطال الطبيعة يف تحقيق أهداف التنمية املســتدامة 

التالية:

ميّكن تحدي أبطال الطبيعة الشــباب من تطوير الكفاءات الرئيســية املواتية إىل اعتاد خيارات أفضل 
وفهــم الطبيعة مــن خالل أهداف التعلم التالية.

خيارات أفضل
البيولوجي  التنوع 

والطبيعة
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15 و أكرث من 11 إىل 14 من 7 إىل 10

أســعى للحصــول عــى املعلومــات واإللهــام مــن 

أجــل خيــارات أكــر صحــة واســتدامة.

ــن  ــة يف مناطــق أخــرى م ــم املشــاكل البيئي أتعل

العــامل وكيــف أنهــا متداخلــة عامليــا ومــن خــالل 

خيــارات فرديــة.

ــايت  ــا أفهــم االرتبــاط بــني منــط حي أن

إىل  باإلضافــة  البيئيــة،  واملشــاكل 

تبايــن توزيــع الــروة العامليــة.

أفهــم من أين يأيت طعامي.

بــه  القيــام  ميكننــي  مــا  أعــرف 

وكيــف  جيــدة  بصحــة  ألعيــش 

البيئــة. يف  تأثــري  مــن  أخفــف 

أعتقــد أننــي ميكــن أن أســاهم يف االســتدامة مــن 

خــالل خفــض بصمتــي البيئيــة.

وأود أن أرشك أعضــاء آخريــن يف مجتمعــي يف 

تنفيــذ الحلــول املســتدامة.

وأشــجع اآلخريــن عــى تبنــي مارســات صديقــة 

للبيئــة للحــد مــن نقــص الغــذاء.

وأشــجع األعضــاء اآلخريــن يف مجتمعــي عــى 

املشــاركة يف تنفيــذ الحلــول املســتدامة.

تأثــرات  عــن  باملســؤولية  أشــعر 

اآلخريــن. والنــاس  البيئــة  يف  ســلويك 

أريد أن أصبح مواطنا عامليا نشــطا

وأشــعر بالتعاطــف مــع األشــخاص 

والفقــر  للجــوع  يتعرضــون  الذيــن 

ــر  ــاخ يف كث ــر املن ــة لتغ ــرات نتيج م

مــن األحيــان٫ وأعمــل عــى دعــم 

املترريــن. األفــراد 

أقلــل مــن احتياجــايت الشــخصية يف 

ــي  ــامل الطبيع ــات الع ــوء احتياج ض

واألجيــال  اآلخريــن  واحتياجــات 

ــة. املقبل

ــا أكــر  ــا باســتمرار لجعله ــم عــادايت وأعدله وأقي

ــك. ــام بذل اســتدامة و أســاعد اآلخريــن عــى القي

وأتخــذ خطــوات لإلســهام يف مســاعدة النــاس 

نتيجــة  الفقــر والجــوع  الذيــن يعانــون مــن 

البيئيــة. للمشــكالت 

للحــد  أصدقــايئ  و  نفــي  أتحــدى 

مــن تأثرنــا عــى البيئــة.

ــلوك  ــة س ــة ملارس ــم كل فرص أغتن

ــة. ــم للبيئ داع

منارصة الخيارات األفضل
أهداف التعلم من أجل التنمية املســتدامة 3

3. التكيــف مــع أهداف التعلم من أجل التنمية املســتدامة: أهداف التعلم



 أبطال تحدي الطبيعة - دليل التنفيذ18
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أفهم تأثــر املجتمع يف التنوع البيولوجي

أفهم جــذور فقدان التنوع البيولوجي عى 

املستويني املحي والعاملي. 

وميكننــي أن أحدد وجهات نظر مختلفة يف 

الرصاعات البيئية وأشــكل رأيي الخاص استنادا إىل 

الشخصية. القيم 

أنــا أفهم قوانني الطبيعة وقادر عى 

رؤيــة كيف تظهر يف بيئتي.

أعــرف ريفي وأتعلم عن البيئات 

واألنواع املحلّية.

أفكر يف كيفية عيش حيايت يف انســجام مع الطبيعة 

ويف كيفية مســاعدة مجتمعي عى أن يصبح أكر 

استدامة.

ألتــزم باتخاذ إجراءات للحد من 

تراجع التنوع البيولوجي وأشــجع 

اآلخرين عى االلتزام معي.

أشــعر بالرّاحة وأستمتع باألماكن 

املفتوحة وأقّدر الطبيعة.

يف حيــايت اليوميــة، آخذ بعني االعتبار أثر أفعايل يف 

الطبيعة وأقيســه وأحث اآلخرين للقيام بذلك أيضا.

وأشــارك يف الفعاليات التي تساعد 

عى حاية الطبيعة واســتعادتها يف 

. منطقتنا

أحــرم الكائنات الحية األخرى 

حينــا أقيض الوقت يف الطبيعة 

وأعــرف كيف أترصف لتجنب 

فيها التأثر 

أبطــال الطّبيعة و التنوع البيولوجي
أهداف التعلم من أجل التنمية املســتدامة4

4. التكيــف مــع أهداف التعلم من أجل التنمية املســتدامة: أهداف التعلم



التعليميــة املتعلقــة بتطويــر  األنشــطة 
الكفــاءات يف تحــّدي أبطــال الطّبيعــة

تتوفر مجموعة من مناذج األنشــطة التعليمية التي ميكن للشــباب والراشــدين اســتخدامها كجزء من حقيبة اإلنجاز 

يف تحدي أبطال الطّبيعة. هذه األنشــطة تســتخدم اختياريا٫ وميكن إدراج أنشــطة أخرى ما دامت تســهم يف تحقيق 

أهــداف التعلم املذكورة أعاله.

أنشطة الخيارات األفضل

15 و أكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

تأثر العادات 
عىل التنوع 
البيولوجي

املوضوع:

 األثر 

اإليكولوجي

املوضوع:

 األثر اإليكولوجي 

البيئية للقضايا 

املوضوع:

 القضايا البيئية 

الرشيد  والحكم 

واألثر اإليكولوجي

النشاط:

 قامئة األثر 

البيئي

النشاط :

 امليش مرتديا 

نظارات طعامك!

النشاط : 

ما موقفك من..

عادات 
االستهاك

املوضوع:

االستهالك 

املوصول

النشاط: 

الصديقة  حياتك 

للبيئة

املوضوع:

 إعادة التدوير 

الدائري واالقتصاد 

النشاط:

إعادة التدوير 

والتقليص

املوضوع: 

االنتاج املستدام 

النشاط: 

أربعة أركان

االستدامة 
الصحية والحياة 

املوضوع: الصحة 

والرفاهية  الجيدة 

املوضوع:

 إدارة املوارد

املوضوع: 

االستدامة من 

خالل أسلوب حياة 

صحى 

نشاط:

أخر أو أحمر

نشاط:

النفايات  مراقبة 

الخاصة يب 

نشاط: 

الهرم الغذايئ
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أنشــطة الطبيعة والتنوع البيولوجي

15 و أكرمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

التنوع  فهم 
البيولوجي

املوضوع:

 املعرفة بالتنوع 

املحي  البيولوجي 

والبيئات واألنواع 

املحلية

املوضوع: 

النظام  وظائف 

اإليكولوجي املحي

نشاط 1:

 ما هي املخاطر؟ 

نشاط1 : 

الحياة شبكة 

نشاط1 :

S.E.E the links 

النشاط 2: اكتشاف 

الطبيعــة بتطبيق البحث 

SEEK التي طّورها 

INATURALIST

النشاط 2:

INATURALIST اكتشــاف الطبيعة مع 

الطبيعة 
والتعايش 
املجتمعي

املوضوع:

 املناطــق الطبيعية يف 

املحي املجتمع 

املوضوع:

 فقدان التنوع 

املحي البيولوجي 

املوضوع:

 فقدان التنوع 

البيولوجي يف العامل

استكشاف  النشاط: 

البيولوجية -  املنطقة 

BIOBLITZ

النشاط: كوكب واحد

استعادة 
التنوع 

البيولوجي

املوضوع:

 الحــد األدىن من التأثر 

يف الطبيعة

املوضوع:

 استعادة التنوع 

البيولوجي

املوضوع:

 أعال الدعوة 

والتأييد من أجل 

البيولوجي التنوع 

النشاط:

 الحــد األدىن من التأثر 

الطبيعة عى 

النشاط:

 التعلم عن غرس 

األشجار

النشاط: 

رسد القصص- 

PIXAR PITCH

استكشــفوا حقيبــة اإلنجاز يف تحــّدي أبطال الطبيعة و ارشعوا يف العمل!
أكمل تحديــك لتصبح عضوا يف قبيلة األرض

املوضوع:

النظام  وظائف 

اإليكولوجي 

العاملي
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 من يدعم األبطال
 يف تحدي الطبيعة؟

الصنــدوق العاملى للطبيعة
الصنــدوق العاملــي للطبيعة )WWF( يعد واحدا من أكــر املنظات البيئية يف العامل منذ 

حوايل 60 عاما، عملت WWF عى مســاعدة الشــعوب وازدهار الطبيعة.

ويعمــل الصنــدوق العاملي للطبيعة بوصفه املنظمة العامليــة الرائدة لحفظ الطبيعة يف 

أكر من 100 بلد.

يتعاونون مع الشــعوب عى كل املســتويات يف جميع أنحاء العامل لتطوير وتقديم حلول 

مبتكــرة٫ تحمــي املجتمعات والحياة الرية واألماكن التي يعيشــون فيها.

الجمعيات الكشــفيّة الوطنية
تُشــّجع الجمعيات الكشــفية الوطنية عى إدماج الخرات يف مجال تنمية القدرات 

والحمالت الرويجية والتدريب للشــباب والقادة.

وندرك أن العديد من الجمعيات الكشــفية الوطنية لديها برامج وشــهادات تتعلق 

بالتثقيــف البيئــي أو وضعت بدعم من الركاء.

ميكن للجمعيات الكشــفية الوطنية أن تدمج هذه الرامج والّشــهادات يف أحد املســارات 

األربعــة لإلدماج الوطني لقبيلة األرض.

وميكن للجمعيات الكشــفية الوطنية أن تطلب الدعم لهذه العملية من املكتب الكشــفى 

العاملى عــن طريق منصة خدمات املنظمة.

مراكز سينز
وميكــن ملراكــز SCENES املعتمدة يف بلــدان مختلفة أن تقدم الدعم والتدريب مع 

إمكانيــة تجربة البيئــات الطبيعية واملناطق املحيطة بها.

www.scout.org/scenes حول العامل عر زيارة SCENES استكشــف مراكز
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موارد إضافية
وقد طور الصندوق العاملي للطبيعة أدوات للشــباب الكتشــاف الطبيعة.

وميكن اســتخدام املوارد التالية كأنشــطة لتنمية املعرفة والوعي بالطبيعة واألنواع والتهديدات البيئية وكيفية املشــاركة يف اتخاذ 

اإلجراءات من أجل البيئة.

ساعة األرض
ســاعة األرض هي أكر حركة شــعبية يف العامل من أجل البيئة.

إنهــا فرصــة للشــباب للبدء يف تغيــر الكوكب لأفضل ولنا جميعا من أجل العمل معاً عى حاية واســتعادة الطبيعة.

الطبيعــة تهم كل واحد منا

فإنها توفر األشــياء التي نحتاجها للعيش٬ من الهواء الذي نتنفســه إىل املاء الذي نربه.

لكــن بقــدر ما نأخذ من الطبيعة بقــدر ما نحتاج أن نعيد إليها

ال ميكن أن يكون لنا مســتقبل مزدهر عى كوكب ُمســتنزف٬ وهذا هو الســبب الذي حثّنا عى التحرّك للمســاهمة يف ســاعة 

األرض.

يف آخر ســبت من شــهر مارس بداية من الســاعة 8:30 مســاء حســب توقيتك املحي٬ يتعنّي إطفاء األنوار والتواصل مع الطبيعة. 

.earthhour.orgتعرف عى املزيد

أنا عامل طبيعة 
تطبيــق iNaturalist واحــد مــن تطبيقــات الطبيعــة األكــر شــعبية يف العــامل، يســاعدك عــى التعــرف عــى النباتــات والحيوانــات 

ــن حولك. م

ــم  ــة٬ وميكنه ــّص يف الطبيع ــامل ومخت ــن 000 750 ع ــر م ــة تضــم أك ــع اإللكــروين املســتخدمني مبجموع ــق واملوق ــط التطبي يرب

ــا. ــة حــول أهميته ــة متعمق ــم رؤي ــات الرصــد وتقدي ــد عملي املســاعدة يف تحدي

ــوع  ــات التن ــات؛ وبيان ــدة البيان ــى قاع ــوث ع ــودة البح ــى iNaturalist  يف ج ــا ع ــم تحميله ــي يت ــات الت ــهم املالحظ وتس

ــا. ــة وحايته ــم الطبيع ــني فه ــا لتحس ــتفادة منه ــاء االس ــن للعل ــي ميك ــدر الت ــة املص ــي املفتوح البيولوج

ــك.  ــب ل ــوع املناس ــد الن ــى تحدي ــاعدتك ع ــع iNaturalist ملس ــى موق ــادات ع ــاريع واإلرش ــن املش ــة م ــواع مختلف ــاك أن هن

www.inaturalist.org/pages/managing-projects

يوجــد املزيــد مــن اإلرشــادات والنصائــح حــول أفضــل الطـّـرق الســتخدام iNaturalist يف املســوح املتعلّقــة بالتنــوع البيولوجــي٬ 

:iNaturalist مبــا يف ذلــك تقديــم املشــورة للمعلمــني عــى موقــع

www.inaturalist.org/pages/getting+started

كوكبنا
سلســلة كوكبنــا عــى نيتفليكــس والفيديوهــات املجانيــة عــى ourplanet.com تســمح لنــا مبشــاهدة أنــدر العجائــب 

الطبيعيــة يف األرض وكيــف أن القــرارات التــي نتخذهــا كل يــوم تؤثــر يف النظــم اإليكولوجيــة الحيويــة يف جميــع أنحــاء عاملنــا.

ولكــن مــا الّذي نعرفه حقا عــن الحياة الّرية التي تحيط بنا؟

كشــف تقريــر الكوكــب الحــي لعــام 2018 الصــادر عــن الصنــدوق العاملــي للطبيعــة أن تعــداد األحيــاء الريــة انخفــض  بنســبة 

تُعــادل ٪60 خــالل الســنوات الخمســني املاضيــة.

ــر يبــني أن العــامل الطبيعــي  ــادرة والشــهرة املعرضــة لخطــر االنقــراض٬ لكــن التقري ــواع الن ــل مــن األن ــر يف عــدد قلي قــد نُفّك

ــه ُمعــرّض لعواقــب النشــاط البــري. بأكمل

ــة  ــد وحاي ــط يف رص ــدور نش ــام ب ــن القي ــم م ــباب ومُيّكنه ــوده الش ــري يق ــروع مخت ــع م ــل يف وض ــذا الدلي ــيدعمكم ه س

ــي. ــي املح ــم البيولوج تنّوعه
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الذاىت  التقييم 

تحّدي أبطال الطبيعة
عمل ُمتميّز يف رفع تحّدي أبطال الطبيعة! قبل االســتمرار، يُرجى اإلجابة عى هذا التقييم الذايت. سيُســاعدكم عى 

فهــم وتحديــد معرفتكم ووعيكم بشــكل أفضل يف مجاالت الخيارات األفضــل والطبيعة والتنوع البيولوجي.

- اخر الورقــة الخاصة بفئتك الُعمريّة

- ضــع عالمــة عــى املربعــات بجانــب كل نقطــة يف مجالــني مــن الخيــارات إمــا الطبيعــة األفضــل والتنــوع - البيولوجــي 

اســتنادا إىل معرفتــك الشــخصية ومهاراتــك وموقفك.

- أكتب بعض املالحظات يف قســم “أهدايف الشــخصية” و “نشــاطايت” للروع يف رحلة تحدياتك.

مالحظة:
إن مل يتجاوز ســّنك 15 عاما يُرجى االســتعانة 

بقائدك مللئ االستارة.

املرفقات
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االسم: 

العمرية الفئات 

)10-7(

يف
شا

يف بداية استك
أنا 

يف.
شــا

يف مرحلة استك
أنا 

يف.
شا

ت استك
أنهي

الشخصية أهدايف 
 

ميكننــي اختيار قضية أريد 

العمــل عليها من خالل إجراءات 

إيجابية )مبساعدة راشد(

نشاطايت
 

تحديد نشاط أو مروع 

)شــخيص أو مع فريقي / 

طليعتي(

اكتــب ُمالحظات للــروع يف رحلتك تحّدي أبطال الطّبيعة)X أو √(

خيارات أفضل

أعرف مــا ميكنني القيام به ألعيش 1

بصحــة جيدة وكيف أخفف من 

تأثري يف البيئة

أقلل من احتياجايت الشــخصية يف 2

ضــوء احتياجات العامل الطبيعي 

واحتياجات اآلخرين واألجيال 

املقبلة.

أغتنم كل فرصة ملارســة سلوك 3

للبيئة. داعم 

الطبيعــة و التنوع البيولوجي

أعــرف ريفي وأتعلم عن البيئات 1

واألنواع املحلّية.

أشــعر بالرّاحة وأستمتع باألماكن 2

املفتوحة وأقّدر الطبيعة.

أحــرم الكائنات الحية األخرى 3

حينــا أقيض الوقت يف الطبيعة 

وأعــرف كيف أترصف لتجنب 

فيها التأثر 

الذايت التقييم 

تحّدي أبطال الطبيعة

أرش ب √ أو X للمســتوى الذي ترى نفســك فيه بالنسبة 
لــُكّل هدف من أهداف التعلم تلك

اكتشــف -أنا يف بداية استكشايف..

استكشــف - أنا يف مرحلة استكشايف.

مدرك -أنهيت استكشايف.
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االسم:

العمرية الفئات 

)14-11(

ي وأنا 
يف بداية طريق

أنــا 

ن 
جــة ملعرفة املزيد ع

بحا

ضايا
الق

ت 
ي وبدأ

سار
يف م

أنا 

شاطا 
روعا أو ن

م

يف 
سائل وأشرك 

وأفهم امل
شاريع وأروج 

شطة وامل
األن

سائل.
لحل امل

الشخصية  أهدايف 

أنا قادر عى اختيار 

التأثر  قضية ميكنني 

فيها عن طريق 

اإليجابية األفعال 

نشاطايت 

 تحديد نشاط أو 

مروع )شخيص أو 

مــع فريقي / طليعتي(

)X اكتــب ُمالحظات للروع يف رحلتك تحّدي أبطال )√ أو

الطّبيعة

خيارات أفضل

أنــا أفهم االرتباط بني منط 1

البيئية،  حيايت واملشاكل 

باإلضافــة إىل تباين توزيع 

العاملية. الروة 

أفهــم من أين يأيت طعامي.2

أشــعر باملسؤولية عن تأثرات 3

ســلويك يف البيئة والناس 

اآلخرين.

أشــعر بالتعاطف مع األشخاص 4

الذيــن يعانون من الجوع 

والفقــر غالبا نتيجة لتغر 

املنــاخ وأعمل عى دعم األفراد 

املترّرين.

أتحــدى نفي و أصدقايئ للحد 5

مــن تأثرنا يف البيئة

الطبيعــة و التنوع البيولوجي

أعرف ريفي وأتعلم عن 1

البيئات واألنواع املحلّية.

أشعر بالرّاحة وأستمتع 2

باألماكن املفتوحة وأقّدر 

الطبيعة.

أحــرم الكائنات الحية األخرى 3

حينا أقيض الوقت يف 

الطبيعــة وأعرف كيف أترصف 

التأثر فيها لتجنب 

وأشــارك يف الفعاليات التي 4

تســاعد عى حاية الطبيعة 

واستعادتها يف منطقتنا.
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العمرية الفئات 

)+15(

ي
يف بداية رحلت

أنا 

روعا أو 
ت م

ي وبدأ
ســار

يف م
أنا 

طا
شا

ن

شطة 
يف األن

ســائل وأشرك 
وأفهم امل

سائل.
شــاريع وأروج لحل امل

وامل

الشخصية  أهدايف 

أنا قادر عــى اختيار قضية ميكنني 

التأثــر فيها عن طريق األفعال 

اإليجابية

نشاطايت 

تحديد نشاط أو 

مروع )شخيص 

أو مع فريقي / 

طليعتي(

)X اكتــب ُمالحظات للــروع يف رحلتك تحّدي أبطال الطّبيعة)√ أو

خيارات أفضل

أنــا أفهم االرتباط بني منط حيايت 1

واملشــاكل البيئية، باإلضافة إىل 

تبايــن توزيع الروة العاملية.

أفهــم من أين يأيت طعامي.2

أشــعر باملسؤولية عن تأثرات 3

ســلويك يف البيئة والناس اآلخرين.

أشــعر بالتعاطف مع األشخاص 4

الذيــن يعانون من الجوع والفقر 

غالبــا نتيجة لتغر املناخ وأعمل 

عى دعم األفراد املترّرين.

أتحــدى نفي و أصدقايئ للحد من 5

تأثرنا يف البيئة

وأقيم عادايت وأعدلها باســتمرار 6

لجعلها أكر اســتدامة و أساعد 

اآلخريــن عى القيام بذلك.

وأتخذ خطوات لإلسهام يف 7

مســاعدة الناس الذين يعانون من 

الفقر والجوع نتيجة للمشــكالت 

البيئية.

وأســاعد عى تغير املؤسسات 8

واملجتمعــات املحلية حتى تغّر 

ُمارســاتها لتصبح أكر استدامة.

االسم: 
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العمرية الفئات 

)+15(

ي
يف بداية رحلت

أنا 

روعا أو 
ت م

ي وبدأ
ســار

يف م
أنا 

طا
شا

ن

شطة 
يف األن

ســائل وأشرك 
وأفهم امل

سائل.
شــاريع وأروج لحل امل

وامل

الشخصية  أهدايف 
 

أنا قــادر عى اختيار قضية ميكنني 

التأثــر فيها عن طريق األفعال 

اإليجابية

نشاطايت 
 

تحديد نشاط أو 

مروع )شخيص 

أو مع فريقي / 

طليعتي(

)Xاكتــب ُمالحظات للــروع يف رحلتك تحّدي أبطال الطّبيعة)√ أو

الطبيعــة و التنوع البيولوجي

أفهــم جذور فقدان التنوع 1

البيولوجي عى املســتويني املحي 

والعاملي. 

وميكننــي أن أحدد وجهات نظر 2

مختلفــة يف الرصاعات البيئية 

وأشــكل رأيي الخاص استنادا إىل 

الشخصية. القيم 

أفكــر يف كيفية عيش حيايت يف 3

انســجام مع الطبيعة ويف كيفية 

مســاعدة مجتمعي عى أن يصبح 

أكر استدامة.

يف حيــايت اليومية، آخذ بعني 4

االعتبــار أثر أفعايل يف الطبيعة 

وأقيســه وأحث اآلخرين للقيام 

بذلك أيضا.
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املوقــع  عــى  املوجــودة  واملعلومــات  الوثيقــة  هــذه  توفــر  ال 

اإللكــروين  وال  تشــر ضمًنــا إىل أي حــق ألي شــخص الســتخدام 

ــعار  ــل الش ــق يف تعدي ــة؛ وال الح ــراض تجاري ــات ألغ ــذه التصمي ه

األســايس والشــارة بــأي شــكل مــن األشــكال بخــالف أغــراض الرجمــة.

تقــدم الهوية البرصية لتحدي أبطــال الطّبيعة معلومات وموارد 

ملســاعدة الجمعيات واملنظات الكشــفيّة الوطنية عى وضع مواد 

ترويجيــة عند اعتاد مبــادرة قبائل األرض يف برنامجها الوطني 

للشباب.

ميكــن للجمعيــات و الجمعيات الكشــفية الوطنية التي تقر تحدي 

earthtribe. :أبطــال الطبيعة زيــارة جميع األعال الفنية عى املوقع

scout.org

الهوية البرصية األساســية  لتحدي 

الطبيعة أبطال 

اعتــاد واســتخدام  العامليّــة وتدعــم  الكشــفيّة  تشــجع املنظمــة 

ــركاء. ــا وال ــاء فيه ــات األعض ــل املنظ ــن قب ــة م ــوماتها البياني رس

ــر  ــا أو غ ــتخداًما تجاريً ــر اس ــا يُعت ــد مل ــوم املوح ــتحدثنا املفه واس

تجــاري للعالمــات التجاريــة أو شــعار املنظمــة العامليــة للحركــة 

ــرض  ــع« أم ال٬ بغ ــة »عرضــه للبي ــى ني ــاًء ع ــرص بن الكشــفية ألي عن

ــا  ــل منظاتن ــا مــن قب ــرصح بــه لتصمياتن ــتخدام امل ــيط االس تبس

ــاء. األعض

ــال لهــذه الــروط يف الصفحــة 4 مــن دليــل  ــرد وصــف أكــر تفصي ي

ــة األرض. ــة قبيل هوي

الهوية البرصيــة لتحدي أبطال الطبيعة

WEB RGB CMYK

#622599 R6     G66    B130 C 97    M94   Y0     K0

#000000 R0     G0      B0 C 0      M0    Y0      K100

#3399FF R0     G165   B227 C 100   M0    Y0      K5

#3D8E33 R61   G142   B51 C 80     M15  Y100  K5

#99CC33 R153  G204  B51 C 40     M0    Y100  K0
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