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الخلفية
بدأ التعاون بني الحركة الكشفية العاملية وصندوق الحياة الربية العاملي للطبيعة )WWF( ىف سبعينيات 
القرن العرشين؛ عندما تم إنشاء الشارة الكشفية العاملية األوىل للتعريف بجهود وعمل الكشافة لحامية 

البيئة؛ وذلك يف أعقاب االتجاه املتصاعد يف تغري املناخ واالحتباس الحراري.
ويف عام 2008، وضع تصور لربنامج البيئة الكشفية العاملي لتوفري إطار كامل للتثقيف البيئي.

العاملية: رسل السالم، الربنامج  العاملية عىل توحيد الربامج  اللجنة الكشفية   وبحلول عام 2016، وافقت 
لتطوير  دعم  ونظام  متكاملة  بنية  لتوفري  أفضل؛  عامل  إطار  تحت  العامل  كشايف  جائزة  و  للبيئة  الكشفي 

القدرات، وترشيد املوارد و مواءمة األهداف املشرتكة. 
و يف عام 2018، بدأ املكتب الكشفي العاملي استعراض برنامج البيئة العاملي ملعالجة الثغرات املحددة يف 

الربنامج.
يف نفس العام، ومع تبنى الحركة الكشفية مبادرة من أجل التنمية املستدامة، بدأت كل املبادرات تحت 
أجل  من  والرتبية  املستدامة  للتنمية  ال17  األهداف  مع  الرتبوي  الغرض  مواءمة  عملية  أفضل  عامل  إطار 

التنمية املستدامة.
و لوضع رؤية ملستقبل الرتبية يف الكشفية، حددت املنظمة مجاالت العمل املختلفة مع الرتكيز عىل تطوير 
فرص التعلم للشباب ضمن برنامج شبايب يهدف إىل معالجة مشاركة الشباب يف قضايا املجتمع، فضال عن 

منوهم الشخيص.
وتعكس هذه املجاالت التحديات واالتجاهات الرئيسة التي يواجهها الشباب اليوم ويف املستقبل القريب يف 

مجتمعاتهم، كام جاء يف تقرير األمم املتحدة عن الشباب يف العامل.

مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها عىل وجه التحديد تسعى ملعالجة قضايا البيئة واالستدامة مثل تغري املناخ 

وتعزيز التنمية املستدامة، و أسلوب حياة صحي وصديق للبيئة و االتصال مع الطبيعة وحاميتها عىل نحو 

مستدام.
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الثامين  الكفاءات  ذلك  مبا يف  املستدامة،  التنمية  أجل  من  للرتبية  اليونيسكو  وتحديات  مبادرات  ويؤيد  أفضل  عامل  إطار  ينظم 

الرئيسة من أجل االستدامة و الخصائص األساسية للكشافة باعتبارها إطارا للرتبية غري الرسمية.

دليل تنفيذ قبيلة األرض هذا مصمم ملطوري الربامج، أعضاء الفريق الوطني، والقادة الراشدين، واملعلمني عامة؛ الذين يحرصون 

عىل تعليم كيفية تنفيذ مختلف مبادرات وتحديات قبيلة األرض كجزء من الرتبية البيئية.

تدعم قبيلة األرض تطوير الكفاءات عند الشباب كام أنها تسعى جاهدا لتحقيق كامل إمكاناتهم الجسدية والفكرية والعاطفية 

واالجتامعية والروحية كمواطنني مسؤولني، وكأعضاء يف مجتمعاتهم املحلية والوطنية والدولية.

قبيلة األرض مبادرة للتنمية الفردية واملجتمعية تتمحور حول املجال الرتبوي للبيئة واالستدامة،

ويركز هذا املجال الرتبوي عىل أربعة مسارات للتعلم:

 خيارات أفضل	 

فهم تأثري عادات االستهالك البرشي يف بيئتنا والتفكري فيه.	 

تشجيع املشاركة يف إيجاد حلول لتعديل أمناط االستهالك من أجل املساهمة يف إيجاد منط حياة أكرث استدامة.	 

الطبيعة و التنوع البيولوجي	 

فهم التنوع البيولوجي وطريقة عمل النظم اإليكولوجية والتفكري فيه، وكيف يلعب البرش دورا يف العالقة بني 	 

اإلنسان و الطبيعة

الطاقة النظيفة	 

التفكري يف التأثري الشخيص املحيط يف مختلف مصادر الطاقة واستخدامها.	 

استكشاف إمكانيات ومامرسات جديدة بشأن كيفية تلبية الحاجة إىل الطاقة عىل نحو مستدام.	 

كوكب صحي	 

فهم كيف ميكن للتلوث الناشئ يف مكان ما أن يؤثر يف النظم اإليكولوجية و يف الناس يف أماكن أخرى.	 

تعلم كيفية تحمل املسؤولية والتخفيف من التلوث يف النظم اإليكولوجية املبارشة داخل املجتمعات املحلية.	 

ضامن اإلتساق مع مواءمة أهداف التنمية املستدامة )SDGs( و إدماج منظور املستخدم النهايئ )الجمعيات الكشفية الوطنية(، 

لتحديد  الوطنية  الكشفية  املنظامت  و عىل مستوى  العاملي  املستوى  الكشفية مشاورات عىل  للحركة  العاملية  املنظمة  أجرت 

محتوى االحتياجات، اإلطار الرمزي، االتصال مع الرشكاء والتأثري.

1. قرار املؤمتر 22-2008 التثقيف البيئي يف مجال الكشافة

2. تقرير األمم املتحدة عن الشباب يف العامل

3. الخصائص األساسية للحركة الكشفية

4. دستور املنظمة العاملية للحركة الكشفية. )2017(
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قبيلة لألرض
لماذا قبيلة لألرض؟

القبيلة هي أقدم شكل لتنظيم البرش يف جميع الخلفيات الثقافية أو الجغرافية.
أفراد القبيلة يدعمون بعضهم البعض الكتشاف حياتهم الفردية ومسريتهم الفريدة.

حيث تعيش القبيلة فقط من خالل الجهد الجامعي ألعضائها.
وتاريخيا ويف الوقت الحارض، ما تزال القبائل األصلية مرتبطة بالطبيعة، معرتفة بالرتابط بني البرش والكوكب 

وجميع األنواع.
فقيم القبيلة املتمثلة يف االحرتام واالرتباط مع الكوكب والطبيعة موجودة منذ قرون، وقبيلة األرض هي أحد 

السبل لتقاسم هذه القيم اإليجابية مع مجتمع أوسع من الشباب.

ما هي قبيلة األرض؟
قبيلة األرض هي مجتمع عاملي من الشباب املتحمسني للبيئة واملشرتكني بنشاط كمواطنني عامليني للحفاظ عىل 

كوكبنا وحاميته

وتأخذ قبيلة األرض الشباب يف رحلة تربوية لتنمية الوعي والكفاءات واملهارات القيادية الالزمة إلحداث تغيري 
بيئي يف مجتمعاتهم املحلية.

ومن خالل سلسلة من التحديات املثرية لقبيلة األرض، يتعلم الشباب كيفية االتصال بالطبيعة، ويصبحون أبطاال 
لالستدامة، ويشاركون يف اتخاذ إجراءات من أجل البيئة.

إن أردت أن تكون عضوا يف قبيلة األرض فهذا التزام شخيص منك لتحسني صحة الكوكب وجعل العامل مكانا 

أفضل.

لمن قبيلة األرض ؟ 
قبيلة األرض هي مجتمع عاملي من الشباب والكبار )من سن السابعة فام فوق( الذين هم عىل استعداد لاللتزام 

بأن يكونوا جزًءا من الحركة العاملية لحامية كوكبنا.

رحلة شخصية داخل قبيلة األرض
وتسهم قبيلة األرض يف تنمية الشباب مع الرتكيز عىل كفاءات التنمية املستدامة يف مجال التثقيف البيئي.

ويدعى الشباب والكبار إىل أن يكونوا أعضاء يف قبيلة األرض عن طريق استكشاف عدة مسارات رئيسة للتعلم.

خيارات أفضل
تطوير عادات االستهالك املستدام نحو منط حياة صحي وصديق للبيئة

الطبيعة والتنوع البيولوجي
التواصل مع الطبيعة وحاميتها من أجل االستدامة

الطاقة النظيفة
استكشاف واعتامد خيارات الطاقة املستدامة

كوكب صحي
منع التلّوث واستعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

كن عىل علم - تعاون - ترصف

الشباب 

قبيلة األرضاألفراد

أ- مجتمع عالمي
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خيارات أفضل
تطوير العادات املستدامة نحو منط حياة صحي وصديق للبيئة

ويساعد هذا املسار الرتبوي الشباب عىل التفكري يف التأثري اليومي الذي تخلفه خياراتهم وإجراءاتهم عىل بيئتهم املحيطة 
مبارشة.

وأمناط  مجتمعاتهم  تصميم  بها  التي ميكن  الكيفية  بشأن  الخاصة  أفكارهم  الشباب  ، سيطور  الطريق  هذا  ومن خالل 
استهالكهم وتكييفها للمساهمة يف أسلوب حياة أكرث استدامة.

الطبيعة و التنوع البيولوجي
التواصل مع الطبيعة وحاميتها من أجل االستدامة

البرش والطبيعة مرتابطان إن الطبيعة والتنوع البيولوجي بيئة تعلم مهمة للمهارات من خالل الهواء الطلق واكتشاف 
حياة الخالء.

مسار التعلم هذا سيمكن الشباب من  فهم كيف تدعم النظم اإليكولوجية شبكة الحياة و أيضا توفري الغذاء أو ما يوثر ىف 
الغذاء مثل مناطق تجمع املياه، كام سنقدم امللجأ إىل العديد من األنواع، وإيجاد توازن إلزالة الكربون.

وسيطور الشباب أفكارهم الخاصة بشأن الكيفية التي ميكن بها تحقيق التوازن بني املطالب املختلفة تجاه الطبيعة.

الطاقة النظيفة
استكشاف واعتامد خيارات الطاقة املستدامة

إن تغري املناخ واحدا من أكرث التحديات إلحاحا التى تواجه املجتمع والشباب يف عرصنا الحايل،
ويعزو تغري املناخ يف معظمه إىل ارتفاع طلبنا عىل موارد الطاقة، مبا يف ذلك املنتجات الثانوية من الزراعة والغابات إلنتاج 

الطاقة.
ويلقي هذا الضغط باملسؤولية عىل كل فرد عىل حدة؛ إلجراء تغيريات نحو حل أفضل.

ويف هذا املسار الرتبوي، سيفكر الشباب يف مدى تأثريهم يف املناخ واستخدامهم ملصادر الطاقة.

وسوف يستكشف الشباب إمكانيات جديدة للطاقة املستدامة ومامرسات أخرى للتخفيف من تغري املناخ.

كوكب صحي
منع التلّوث واستعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

يسعى الشباب إىل خلق عامل أفضل لآلخرين وألنفسهم. 
فهم كيف يؤثر التلوث يف كوكب األرض، وتحديد تحدي املامرسات التي  تؤدي إىل زيادة التلوث وكيفية الحد من آثاره، 

و القيام بالترصف يف النفايات هو جانب واحد من هذا املسار التعلمي.
األنظمة اإليكولوجية لألرايض والبحريات واألنهار واملحيطات توفر الغذاء واملياه لنا جميعا، ولكنها تأثرت بشكل كبري 
بسبب اإلهامل والتلوث وسيعمل الشباب مع املجتمع املحيل واملنظامت املحلية والرشكاء للحد من ذلك، وإعادة استخدام 

وإعادة تدوير النفايات مثل املواد البالستيكية ذات االستخدام الواحد
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وبالنسبة لكل مسار تربوي، ميكن للشباب أن يطوروا كفاءاتهم بدعم من 
األقران والكبار ليصبحوا:

قبيلة  مبادرة  أعضاء يف  التعلم هذه،  الرحلة ومن خالل مسارات  أثناء 
األرض عىل بينة من خالل التعلم واكتشاف معارف جديدة والتعاون مع 
الحلول والعمل عىل استدامة  اآلخرين ومع املجتمعات املحلية إليجاد 

التغيري اإليجايب.
مبادرة قبيلة األرض هي أيضا طريقة موحدة للشباب لتعبئة الكشافة 
من أجل التنمية املستدامة واملساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 17.

مناصر
من أجل خيارات أفضل وأسلوب حياة صحية.

سيعتمد الشباب العادات ذات األهداف من أجل تطوير 
أسلوب حياة صحي و صديق للبيئة والدعوة إليه.

بطل
الطبيعة والتنوع البيولوجي من خالل االستدامة.

مع  ويتواصلون  اإليكولوجية  النظم  الشباب  يفهم 
الطبيعة، ويعتمدون عىل مامرسات مستدامة يف حامية 

املوارد الطبيعية.

مبتكر
الطاقة  خيارات  باعتامد  املناخ  وتغري  النظيفة  للطاقة 

املستدامة.

املناخ،  تغري  يف  الطاقة  استخدام  أثر  الشباب  ويدرك 
ويتمسكون باعتامد خيارات الطاقة املستدامة.

محافظ
من أجل بناء كوكب نظيف وصحي للتصدي للتلوث.

يف  واملشاركة  الحلول  تصميم  يف  الشباب  ويشارك 
العمل ملنع التلوث واستعادة النظم اإليكولوجية للمياه 

واألرايض.

الخيار األفضل: 
تطوير عادات االستهالك املستدام نحو منط حياة صحي وصديق 

للبيئة

الطبيعة و التنوع البيولوجي
التواصل مع الطبيعة وحاميتها من أجل االستدامة

الطاقة النظيفة
الطاقة النظيفة

استكشاف واعتامد خيارات الطاقة املستدامة

كوكب صحي
منع التلّوث واستعادة املياه والنظم البيئية لألرايض.

S
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الكفاءاتالمسار
 ذات الصلة بأهداف التنمية 

المستدامة

التحديات

كن على علم - تعاون - تصرف

الشباب 

األفراد

قبيلة األرض

أ- مجتمع عالمي
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تحديات قبيلة األرض
توفر مبادرة قبيلة األرض نظاما لحث الشباب والكبار عىل اتخاذ إجراءات من أجل البيئة.

الخاصة،  اإلمنائية  الخدمات  من  محددة  ومجموعات  العمل،  مجاالت  تربوي  مسار  كل  ويحدد 
والكفاءات الرئيسة املتصلة بالبيئة.

إن املواءمة مع كل مسار تربوي هي سلسلة من التحديات التي تشمل:

دليل التحديات )تحديد الكفاءات واألهداف والعمليات الرتبوية الرئيسة لتنفيذ التحدي(	 
مجموعة إجراءات التحدي )إبراز اإلجراءات واألنشطة املوجهة للشباب(	 

حملة التحدي )حول موضوع محدد مع دعوة للعمل(
نظام الرصد والتقييم مع مؤرشات أداء رئيسة محددة	 
بالتقدم 	  الشارات واملكافآت األخرى )اإلعرتاف  بالتحديات، مبا يف ذلك  عنارص االعرتاف 

املحرز واإلنجاز واملساهمة يف مختلف األهداف اإلمنائية املستدامة (
إرشاك الرشكاء الرئيسني	 
العالمات التجارية، والرسائل الرئيسة ومواد التسويق	 

املنظمة  تقدمها  التي  األخرى  املبادرات  إطار  يف  ومتكاملة  مامثلة  تحديات  عىل  العثور  وميكن 
العاملية للحركة الكشفية. وميكن أيضا استخدام مناسبات مثل املخيامت وتجمعات الشباب وغريها 

من األحداث و األماكن لتطوير الكفاءات الرئيسة وتعزيز أهداف قبيلة األرض والدعوة إليها.
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بذل جهد طويل املدى تحدي
يتضمن جدول أعامل وأهدافا 

وعمليات محددة تهدف إىل 
تطوير الكفاءات الرئيسة لدى 

الشباب.

وتشمل التحديات عنارص 
متعددة لضامن املعرفة 

واملواقف والسلوكيات، تدعمها 
شبكة.

عىل سبيل املثال:

Plastic Tide Turners،Scouts Go 
Solar، Champions for Nature 

و جمعيات أخرى من صلب املنظامت 
والجمعيات الكشفية الوطنية 

ومنظامت خارجية أخرى.

قبيلة األرض والتقدم الشخصي
وباتخاذ هذه الرحلة داخل قبيلة األرض، يصبح الشباب جزءا من مجتمع عاملي متحد وراء هدف مشرتك هو الحفاظ عىل 

كوكبنا وحاميته.
تعرتف قبيلة األرض بأعضائها بينام هم يتعلمون وينمون ويتخذون إجراءات من أجل الطبيعة. 

ومبجرد أن يصبح هؤالء الشباب أعضاء، ميكنهم وضع دبوس قبيلة األرض عىل قمصانهم، ليظهروا أنهم جزء من الجهد 
العاملي.

وتستخدم قبيلة األرض نهجا محوره املتعلم يستند إىل مفهوم الرتبية الذاتية.

وتنطوي هذه الطريقة عىل أن كل فرد من الشباب يعترب فردا فريدا يتمتع منذ البداية، بإمكانيات التطور بجميع أبعاده 
وتحمل املسؤولية عن منوه منذ سن مبكرة 5

ويف إطار كل مسار تربوي، هناك تحديات مختلفة ميكن للشباب استكشافها.

استكشاف مسار التعلم من خالل عملية تعلم محددة:

5. الرتبية الذاتية التدريجية-الخصائص األساسية للكشافة )2019( 

قبيلة األرض

الكفاءات 

للرتبية البيئية

كن على علم - تعاون - تصرف
S
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ويحظى الشباب باالعرتاف وفقا للفئات العمرية املختلفة بعد إكامل التحديات، مثل تحدي ترينرز للحد 

من البالستيك، والكشافون من أجل الطاقة الشمسية، وتحدي أبطال الطبيعة املرتبط مبختلف مسارات 

التعلم لقبيلة األرض.

للحصول عىل مزيد من املعلومات حول كيفية تنفيذ كل تحدي، راجع أدلة تنفيذ التحديات الفردية

كل تحد يقدم مجموعة متنوعة من خيارات توافقت عليها مجموعات الشباب، بدعم من الكبار، عىل 

أساس املصالح الفردية و الكفاءات الشخصية للشباب كجزء من تطور الشخصية.

وينفذ النهج الرتبوي من خالل نظام تربوي يعزز التعلم الذايت والتمكني والتعلم التعاوين.

إن مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها تقرب الشباب من التعلم املتوقع أن يكتسبوه وتقدم تجربة تربوية 

مرحة وممتعة، حيث يشعر الشباب باألمان جسديا وعاطفيا عىل حد سواء.

وتهدف الرحلة إىل أن تكون مرنة ومناسبة لالحتياجات املتغرية للشباب واملجتمع بالنظر إىل املبادئ 

التالية لطريقة الكشافة:

أسلوب الحوار ودعم الراشدين	 

مجموعة من القيم التي تحدد كيفية تقييم وإثراء الحياة املشرتكة	 

تحدي األهداف الشخصية، وااللتزام الفردي؛	 

إطار الفرق الذي يسمح بعمليات اتخاذ القرارات الدميقراطية ويعزز متكني الشباب	 

الشعور بالهدف واالنتامء الذي يوفره اإلطار الرمزي	 

جاذبية األنشطة يف إطار الطبيعة املتميزة	 

الشعور بالسعادة لخدمة اآلخرين، و هذا يجعلهم يسعون ألن يكون لهم دور يف املجتمع. 6	 

6.الطريقة الكشفية الخصائص األساسية للكشفية 2019
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كيف نستكشف رحلة قبيلة األرض
وتشجع  سواء.  حد  عىل  الكشافني  وغري  الكشافني  والراشدين،  للشباب  دعوة  هي  األرض  قبيلة 
الالزم إللهامهم و دفعهم  الدعم  لتقديم كل  أن تكون مستعدة  الوطنية عىل  الكشفية  الجمعيات 

العمل.

ويف حني أن الشباب يصبحون أعضاء من خالل استكشاف التحدي، فإن الراشدين  يصبحون أعضاء 
من خالل دعم الشباب يف رحلتهم.

الراشدون الشباب يف  وتبني هذه العملية كيف يصبح الشاب عضوا يف قبيلة األرض وكيف يدعم 
هذه العملية.

ويف حني أن الشباب يصبحون أعضاء من خالل استكشاف التحدي، فإن الراشدين  يصبحون أعضاء 
من خالل دعم الشباب يف رحلتهم.

الراشدون الشباب يف  وتبني هذه العملية كيف يصبح الشاب عضوا يف قبيلة األرض وكيف يدعم 
هذه العملية.

الشاب والراشد القائد يتفقان عىل 
الرحلة الشخصية

سيقوم الشاب بأعامل متفق عليها 
من أجل:

االتفاق املتبادل بشأن الخطوات 	 
الالزمة الستكامل التحدي املنتقى 

وفقا للفئة العمرية
املتبادل بشأن مرشوع 	  االتفاق 

مجتمعي واحد
بشأن 	  املتبادل  االتفاق 

لالعرتاف  التكميلية  اإلجراءات 
بعضوية قبيلة األرض

استكامل التحديات	 
مشاركة األحداث عن طريق 	 

موقع scout.org و موقع 
الكشفية من أجل أهداف التنمية 

املستدامة

S
C

O
U
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R
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الشاب يعرف عن قبيلة األرض 
ويريد املشاركة

تقديم لقبيلة األرض	 
مقدمة للمسارات والتحديات	 
اختيار املسار بواسطة الشاب	 

الطاقة النظيفة

كوكب صحي

خيارات أفضل

الطبيعة و التنوع البيولوجي



املواصلة مع قبيلة األرض األخرى 
أو تحديات إطار عامل أفضل

أي يشء آخر مل تستكشفه بعد؟

الطاقة النظيفة

خيارات أفضل

الطبيعة و التنوع البيولوجي

كوكب صحي

15 الدليل التنفيذي لقبيلة األرض

تهانينا!
هذا الشخص أصبح اآلن عضوا يف قبيلة األرض و مواطنا عامليا محافظا 

عىل البيئة. حان الوقت اآلن الستالم دبوس قبيلة األرض ودعوة اآلخرين 
لالنضامم إىل الرحلة.

يصبح الشاب عضوا معرتفا به يف 
قبيلة األرض

القائد الراشد يقدم دبوس قبيلة 
األرض

للشباب أثناء احتفال بسيط 	 
ومراسم هادفة وبسيطة وسط 

أصدقائهم.
مبجرد تقديم دبوس وشهادة 	 

قبيلة األرض
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عملية تعلم قبيلة األرض
تهدف حملة “الكشفيّة من أجل أهداف التنمية املستدامة” إىل اإللهام والتمكني وتنفيذ االلتزام بنشأة وتدريب 

مواطنني عامليني ناشطني وُمجتمعات ُمستدامة.

مُتّكن عملية التعلم يف مسار قبيلة األرض الشباب من استكشاف وتحديد رحلتهم التعليمية يف ثالث مراحل:

تصرفتعاونكن على علم 

من اختياراتكم واألثر 
اإليجايب أو السلبي ألفعال 
الناس عىل دورات النظام 

اإليكولوجي والطبيعة وتغري 
املناخ.

مع اآلخرين لتحديد 
وتنفيذ حلول عملية 

لحامية وتحسني الصحة 
البيئية للنظم اإليكولوجية 

املحيطة.

عن طريق مامرسة أسلوب 
حياة أخرض، وتنفيذ 
املامرسات واملشاريع 

الخرضاء الصديقة للبيئة، 
والتحول إىل دعاة للبيئة

عملية التعلم هي نفسها لكل تحديات قبيلة األرض. التعلم يركز عىل تطوير الكفاءات من خالل 
تشجيع الشباب و الراشدين عىل مشاركة وتنظيم مشاركات محلية يف مجتمعاتهم.

التربية البيئية

كن عىل علم - تعاون - ترصف

قبيلة األرض

الكفاءات للرتبية البيئية
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أجل  من  الكفاءات  تطوير 
التنمية المستدامة

أن  املهم  ومن  تحديدها،  يتم  التي  الرئيسة  الكفاءات  من  مجموعة  عىل  ينص   
للتنمية  الرؤية  عن  فضال  اليوم،  مجتمعات  يف  ومسئولة  بناءة  مشاركة  تشارك 

املستدامة لعام 2030.

إن إنشاء برامج وفرص لتطوير هذه الكفاءات الشاملة يف الشباب أمر رضوري يف 
أي تربية ترتكز عىل أهداف التنمية املستدامة، ألنها متكن الشباب من العمل يف 

مجتمعاتهم املحلية.

والكفاءات هي مزيج من املعارف واملهارات واملواقف والقيم التي ميكن تطبيقها 
ملواجهة حالة معينة وإيجاد حل للتحدي القائم.

تصف الكفاءات السامت املحددة التي يحتاجها األفراد للعمل والتنظيم الذايت يف 
مختلف السياقات واملواقف املعقدة.

وال ميكن تعليم الكفاءات، بل يجب أن يطورها ويكتسبها املتعلمون أنفسهم.

ويتم الحصول عليها أثناء العمل عىل أساس الخربة والتفكري.7

وقد حددت اليونسكو مجموعة من أهداف التعلم لكل من األهداف السبعة عرش 
يف إطار ثالثة مجاالت رئيسة:

املجال املعريف )أي ما يحتاج املتعلمون إىل معرفته(	 

املجال االجتامعي-العاطفي )أي املهارات االجتامعية التي متكن املتعلمني 	 
من التعاون والتفاوض والتواصل والتفكري الذايت(

املجال السلويك )أي كيف يترصف املتعلمون(	 

 مع الجانب األكرث أهمية من مبادرة قبيلة  األرض وتحدياتها و إيقاظ روح و 
الشخصية  للتحول يف  للتنفيذ  اقرتاح إجراءات واقعية  للمعرفة، و  الفضول  حب 
واملواقف والسلوكيات. فالشباب يستوعبون جميع تجاربهم وتعلمهم، ويطورون 

كفاءاتهم التي تؤدي إىل طريقة عيش مستدامة.

)UNESCO, 2015; Weinert, 2001( .7



مناصر من أجل خيارات أفضل وأسلوب حياة صحي
أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة8
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األعمارالنطاق

15 وأكرثمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

إدرايك

القيام  ميكنني  ما  أعرف 
جيدة  بصحة  ألعيش  به 
من  وأحد  أقلل  وكيف 

تأثريي ىف البيئة

حيايت  منط  بني  االرتباط  أفهم  أنا 
إىل  باإلضافة  البيئية،  واملشاكل 

تباين توزيع الرثوة العاملية.

أسعى للحصول عىل املعلومات واإللهام من أجل 
خيارات أكرث صحة واستدامة.

أتعلم املشاكل البيئية يف مناطق أخرى من العامل، 
خيارات  خالل  ومن  عامليا  متداخلة  أنها  وكيف 

فردية 

إجتماعي-

عاطفي

احتياجايت  من  أقلل 
ضوء  يف  الشخصية 
احتياجات العامل الطبيعي 
اآلخرين  واحتياجات 

واألجيال املقبلة.

أشعر باملسؤولية عن تأثريات 
سلويك يف البيئة والناس اآلخرين.

أريد أن أصبح مواطنا عامليا نشطا

وأشعر بالتعاطف مع األشخاص 
الذين يتعرضون للجوع والفقر 

مرات نتيجة لتغري املناخ يف كثري 
من األحيان٫ وأعمل عىل دعم 

األفراد املترضرين.

أعتقد أنني ميكن أن أساهم يف االستدامة من 
خالل خفض بصمتي البيئية.

وأود أن أرشك أعضاء آخرين يف مجتمعي يف 
تنفيذ الحلول املستدامة.

وأشجع اآلخرين عىل تبني مامرسات صديقة 
للبيئة للحد من نقص الغذاء.

وأشجع األعضاء اآلخرين يف مجتمعي عىل 
املشاركة يف تنفيذ الحلول املستدامة.

سلويك

أغتنم كل فرصة ملامرسة 
سلوك داعم للبيئة.

أتحدى نفيس و أصدقايئ للحد من 
تأثرينا ىف البيئة

أقيم عادايت وأعدلها باستمرار لجعلها أكرث 
استدامة و أساعد اآلخرين عىل القيام بذلك.

أتخذ خطوات لإلسهام يف مساعدة الناس الذين 
يعانون من الفقر والجوع نتيجة للمشكالت 

البيئية.

أساعد عىل التغيري ىف املؤسسات واملجتمعات 
املحلية حتى تغرّي ُمامرساتها لتصبح أكرث استدامة.

وتركز التحديات املتصلة مبسار التعلم هذا عىل اتخاذ خيارات أفضل وعادات مسؤولة نحو 
االستهالك فيام يتعلق بالبيئة، وتدعم تطوير الكفاءات املتصلة بأهداف التنمية املستدامة  

11 و 12 و 13.

8. التكيف مع أهداف التعلم من أجل التنمية املستدامة: أهداف التعلم
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النطاق
األعمار

15 وأكرثمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

إدرايك

أعرف الريف القريب 
مني وأتعلم عن البيئات 

واألنواع املحلّية.

أنا أفهم قوانني الطبيعة وقادر 
عىل رؤية كيف تظهر يف بيئتي.

أفهم تأثري املجتمع يف التنوع 
البيولوجي

أفهم جذور فقدان التنوع البيولوجي عىل 
املستويني املحيل والعاملي. 

يف حيايت اليومية، سآخذ بعني االعتبار أثر أفعايل 
ىف الطبيعة وأقيسه وأحث اآلخرين للقيام بذلك 

أيضا.

إجتماعي-

عاطفي

أشعر بالّراحة وأستمتع 
باألماكن املفتوحة وأقّدر 

الطبيعة.

أحرتم الكائنات الحية 
األخرى عندما أقيض 

الوقت يف الطبيعة

ألتزم باتخاذ إجراءات للحد من 
تراجع التنوع البيولوجي وأشجع 

اآلخرين عىل االلتزام معي.

أفكر يف كيفية عيش حيايت يف انسجام مع الطبيعة 
ويف كيفية مساعدة مجتمعي عىل أن يصبح أكرث 

استدامة.

سلويك

معرفة كيفية الترصف 
لتجنب التأثري يف 

الكائنات الحية عند قضاء 
الوقت يف الطبيعة.

وأشارك يف الفعاليات التي تساعد 
عىل حامية الطبيعة واستعادتها 

يف منطقتنا.

يف حيايت اليومية، آخذ بعني االعتبار أثر أفعايل 
يف الطبيعة وأقيسه وأحث اآلخرين للقيام بذلك 

أيضا.

أبطال الطبيعة والتنوع البيولوجي من خالل االستدامة
أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة9

9. التكيف مع أهداف التعلم من أجل التنمية املستدامة: أهداف التعلم

التحديات املرتبطة مبسار التعلم هنا ترتكز عىل فهم الطبيعة والتنوع البيولوجي فيام 
يتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، و تدعم تطوير الكفاءات املتعلقة بأهداف التنمية 

املستدامة 2 و 13 و 14 و 15.
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األعمارالنطاق

15 وأكرثمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

إدرايك

إنني أتفهم اعتامد 
حضارتنا عىل مدخالت 

الطاقة الخارجية.

أستطيع التمييز بني 
مصادر الطاقة املتجددة 

وغري املتجددة.

إنني أتفهم اعتامد حضارتنا عىل 
مدخالت الطاقة الخارجية.

أستطيع التمييز بني مصادر 
الطاقة املتجددة وغري املتجددة.

وأعرف كيف أخفف من تغري املناخ وكيف 
ميكن للمجتمعات املحلية أن تتكيف مع هذه 

التغريات.

وأنا أعرف مزايا ومساوئ مصادر الطاقة املختلفة 
وكيف ميكن ملصادر الطاقة املتجددة أن تقلل من 

األثر البيئي وتحرك التنمية املستدامة.

اجتماعي-

عاطفي

أستطيع أن أتحدث مع 
اآلخرين عن تغري املناخ 

وأفرس كيف يرتبط 
بحيايت وحياة اآلخرين 

والطبيعة.

وأعرتف مبسؤوليتي يف حامية 
املناخ.

أنا عىل استعداد لخفض استهالك الطاقة وأثرها 
يف املناخ.

سلويك

أنا أحاول التقليل من تأثريي يف أنا أوفر الطاقة كل يوم
تغري املناخ

إنني أروج بنشاط للطاقة املستدامة واألنشطة 
املالمئة للمناخ يف حيايت الشخصية، ويف مجتمعي، 

ويف مدرستي أو مكان عميل.

معالج من أجل كوكب صحي

مبتكر الطاقة النظيفة
أهداف الرتبية من أجل التنمية املستدامة10

التحديات املرتبطة مبسار التعلم هنا تركز عىل فهم كيفية أن الخيارات 
املختلفة من سلوكيات إنتاج واستهالك الطاقة لها تأثري يف تغري املناخ، و تدعم 

تطوير الكفاءات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 7 و 13.
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محافظ من أجل كوكب صحي

أهداف التعلم من أجل التنمية املستدامة11 
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األعمارالنطاق

15 وأكرثمن 11 إىل 14من 7 إىل 10

إدرايك

أعرف تأثري التلوث يف النظم 
البيئية وصحة اإلنسان 

واملجتمعات.

أنا أفهم كيف تتأثر النظم البيئية 
بالتلوث الناشئ عن األنشطة البرشية.

أعرف أكرب امللوثات عىل املستوى 
املحيل واإلقليمي.

أعرف ما اإلجراءات التي يجب 
اتخاذها يف البيئات امللوثة من أجل 

حامية الحياة والصحة.

أعرف كيف أن نشاطايت الخارجية 
لها تأثري يف الطبيعة، والفرق بني 

املامرسات الجيدة والسيئة.  

أفهم التأثريات املبارشة وغري املبارشة لنمط حيايت 
- ماذا آكل؟ وما أرتدي؟ وما املواد الكيميائية 

التي أستخدمها و أثرها يف النظم البيئية، وأتعلم 
طرقًا لتقليل التأثري )إىل الصفر(

اجتماعي-

عاطفي

أريد املساعدة يف تقليل 
التأثري البرشي يف الطبيعة.

أنا أدرك كيف تؤثر حيايت اليومية ىف 
الحياة عىل األرض ، حتى عىل املدى 

البعيد.

أريد أن تكون كافة مامرساىت الحياتية 
صديقة للبيئة.

أريد تقليل تأثري منط حيايت يف إنتاج 
امللوثات.

أريد تقليل تأثري منط حيايت يف إنتاج امللوثات.

سلويك

أحداث  يف  أشارك  إنني 
النظم  لتلوث  تتصدى 
اإليكولوجية للمياه واألرايض.

أنا ال ألقي القاممة.

من  سأخفض  ممكنا،  ذلك  كان  وكلام 
حامية  يف  للمساعدة  التلوث  نسبة 

النظم اإليكولوجية.

القاممة  إلقاء  عدم  عىل  أقراين  أحث 
أو اتباع سلوكيات أخرى قد تؤدي إىل 

التلوث.

أحمي اآلخرين من آثار التلوث من خالل عادايت 
وأفعايل الشخصية يف املجتمع.

أقوم بتنظيم األحداث التي تتصدى لنشاط تلوث 
املياه واألنظمة البيئية لألرايض. 

ويف  حيايت  يف  بوعي  النفايات  إنتاج  بتقليل  أقوم 
مدرستي أو مكان عميل.

وأنظم أيضا حمالت للحد من التلوث.

التحديات املرتبطة مبسار التعلم تركز عىل فهم تأثري األنشطة البرشية يف الحفاظ عىل األنهار واملحيطات واألرايض 
نظيفة للحفاظ عىل الحياة عىل األرض و تحت املاء و تدعم تطوير الكفاءات املتعلقة بأهداف التنمية املستدامة 6 

و 13 و 14 و 15.
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المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

يطور أفراد قبيلة األرض مجموعة أوسع من الكفاءات من أجل التنمية املستدامة واملساهمة يف أهداف التنمية املستدامة 
، الـ 17 بينام يصبحون مواطنني فاعلني من أجل االستدامة.

من اآلن إىل غاية سنة 2030 ندعو جميع الكشافني والشباب إىل اتخاذ إجراءات من خالل دعوة أفراد املجتمع والرشكاء 
والخرباء إىل وضع حلول مستدامة للقضايا التي تؤثر يف ُمجتمعاتهم املحلّية.

 استكشاف املزيد مام يفعله الشباب للمساهمة يف تحقيق أهداف التنمية املستدامة من خالل إطار عامل أفضل.
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من يدعم تنفيذ قبيلة األرض؟

والبيـئة  للطبيعة  الكشفي  التميز  مراكز  شبكة  و  الكشفية  المراكز 
SCENES واإلستدامة

والحمالت  القدرات  تنمية  مجال  يف  الخربات  إدماج  عىل  الوطنية  الكشفية  املنظامت  تُشّجع 
الرتويجية و تدريب الشباب والقادة.

املؤيدين  املعتمدة )SCENES( من  للطبيعة والبيئة واالستدامة  الكشفي  التميز  وتعد مراكز 
الرئيسني يف تعزيز وتنمية قدرات قبيلة األرض والتحديات التي تواجهها.

ويف بلدان مختلفة، ميكن ملراكز التميز الكشفي للطبيعة والبيئة املعتمدة )SCENES( أن تقدم 
هذا الدعم والتدريب مع إمكانية العيش يف بيئة طبيعية.

استكشف مراكز التميز الكشفي للطبيعة والبيـئة واإلستدامة SCENES حول العامل عرب زيارة 
www.scout.org/scenes

شبكة شركائنا

قبيلة األرض، وتعاونهم من خالل  وقد أسهمت شبكتنا مع رشكائنا يف تطوير مفهوم مبادرة 
إدماج أنشطتهم الرتبوية يف تحديات قبيلة األرض، ومواءمة جهودهم مع جهود الكشافة للحشد 

ألهداف التنمية املستدامة:

الصندوق العاملي للطبيعة-تحديث منارصي تحدي الطبيعة، واألهداف الرتبوية، 	 
واألنشطة التي تتالءم مع قبيلة األرض وإطار عامل أفضل وهذا يشمل التعاون مع 

املنظمة العاملية للحركة الكشفية حول حملة ساعة األرض.

 	 Tide برنامج األمم املتحدة للبيئة-دعم إدماج تحدي الحد من استخدام البالستيك
Turners والتعاون مع املنظمة العاملية للحركة الكشفية يف حملة البحار النظيفة

املؤسسات األخرى التي نعمل معها:

 	 Scouts Go Solar سوالفريكا- تحديث تحدي الكشافة من أجل الطاقة الشمسية
Challenge بالتوازي مع قبيلة األرض 

منظمة األغذية والزراعة الفاو-دعم وضع كتيبات “الغذاء مقابل الحياة” التي تنفذها 	 
حاليا العديد من الجمعيات الكشفية  الوطنية يف منطقة أفريقيا.

يونجا YUNGA-دعم تطوير العديد من التحديات األخرى التي ميكن إدماجها يف أي 	 
من مسارات التعلم لقبيلة األرض.
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وميكن للجهات الفاعلة الخارجية والرشكاء وأفراد املجتمع املحيل أن يصبحوا رشكاء ألهداف 
التنمية املستدامة للكشافة ورشكاء لقبيلة  األرض بطرق مختلفة:

العاملة 	  الكشفية  للمجموعات  املبارش  الكشفي-الدعم  التربع  ملنصة  املخصص  الصندوق 
لتنفيذ املبادرات املحلية عن طريق منصة التربع بالكشافة.

بشأن موضوع 	  الشباب  لتثقيف  أنشطة  تنفذ  التي  املدى  القصرية  التوعية   دعم حمالت 
رئيس وتشجيعهم عىل اتخاذ إجراءات مثل التعهد أو االلتزام أو الترصف السليم.

دعم تطوير تحدي قبيلة األرض الذي يتمىش مع أهداف تنمية مستدامة محددة و برنامج 	 
الشباب الكشفي.

إىل 	  الكشافة  وصول  وتعزيز  والشبكات،  الربامج  و  للشباب،  وأدوات  هياكل  تطوير  دعم 
أهداف التنمية املستدامة
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نظام الرصد والتقييم
تشمل مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها  األهداف الرئيسة ومؤرشات األداء الرئيسة )KPIs( عىل كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطني لتوفري 

آلية لقياس ورصد وتقييم نجاحها، وكذلك معرفة مساهمة الكشافة من أجل أهداف التنمية املستدامة.

وعموما، فإن رصد وتقييم مبادرة قبيلة األرض و تحدياتها تقيس:

وعي املنظامت الكشفية الوطنية بجدول أعامل أهداف التنمية املستدامة يف الكشافة	 

الوعي وتنمية الكفاءات الرتبوية الرئيسة من أجل التنمية املستدامة؛	 

التحقق من صحة 	  تقرير  القاعدة مع  املستدامة عىل مستوى  التنمية  أهداف  لكل  الرتبوية  باألهداف  يتعلق  فيام  الشباب  تغيري سلوك 
النموذج من قبل القادة الراشدين

عدد ساعات الخدمة واإلجراءات املحلية التي تسهم يف الكشافة من أجل أهداف التنمية املستدامة أو األهداف الفرعية	 

عدد املنظامت الكشفية الوطنية واملؤسسات املشاركة يف مبادرة قبيلة األرض والتحديات التي تواجهها باستخدام بوابة بيانات املنظمة 	 
الكشفية الوطنية

أهمية الرشاكات التي تسهم يف تحديات قبيلة األرض أو تنشيط الجمعيات الكشفية الوطنية	 

التأثري عىل املجتمع من خالل توثيق التجارب وتغيري سلوك املتطوعني والتغيريات التي أجريت يف املجتمع بعد االنتهاء من املشاريع و 	 
الفوائد املدركة من قبل أفراد املجتمع.

ولقياس التنفيذ والتأثري، وضعت مجموعة من املؤرشات العامة ملبادرة قبيلة األرض والتحديات التي تواجهها.

بوابة البيانات الخاصة باملنظمة الكشفية الوطنية  سوف تكون املكان الذي ميكن فيه  للجمعيات  الكشفية الوطنية تقديم التقارير، ورصد وتقييم 
التقدم، تأثري مساهمتها يف إعداد الكشافني من أجل أهداف التنمية املستدامة ومستوى تقدم مبادرة قبيلة األرض و تحدياتها.

هناك سلسلة من األدوات الرقمية متاحة لتسهيل إعداد التقارير وجمع البيانات لقياس التقدم املحرز يف اتجاهني لتبادل املامرسات، االعرتاف 
بالفرق، ربط فرق و مؤسسات الجمعيات الكشفية الوطنية واإلقليمية والعاملية بجميع املبادرات والتحديات.
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كيف نبني شبكة تعاونية من أجل 
البيئة؟

وكجزء من مجتمع عاملي، يحتاج أعضاء قبيلة األرض إىل البقاء عىل اتصال ملواصلة إلهام اآلخرين 
لحامية الكوكب. ويشكل الربط الشبيك أيضا طريقة ممتازة لتبادل املعارف وأفضل املامرسات 
ودعم األعضاء يف املدن والبلدان األخرى. يف كل مرة تشارك فيها قصة، تساهم يف إلهام اآلخرين 
بقصتك. اطلب منهم معرفة املزيد حول هذا املوضوع أو إلقاء نظرة عىل صفحتك أو الذهاب 

.scout.org إىل

من  الغرض  يعرفون  عندما  منسق هي  جهد  يف  وإرشاكهم  الناس  إىل  للوصول  طريقة  أفضل   
أفعالك.

الشبكة تنشط بطريقتني:

شبكة برشية من الشباب والبالغون العاملون يف امليدان، وينضمون إىل جهود اآلخرين، ويلهمون 
الناس وجها لوجه، ويدعمون نرش املعلومات واملوارد العملية.

تضم  األقاليم.  أو  الوطنية  الكشفية  الجمعية  يف  منظمة  فرق  قبل  من  الشبكة  هذه  دعم  يتم 
الشبكة البرشية الكشافني وغري الكشافني الذين يتعاونون من أجل التنمية املستدامة.

نحن أيضا نقوم بإعداد شبكة افرتاضية فيها الشباب والبالغون من نفس أو مختلف الجنسيات 
متصلون عن طريق تقاسم قصص النجاح، تبادل الخربات، طلب الدعم أو املوارد من الشباب 

اآلخرين أو حركات الكشافة األخرى، إللهام الناس بأفكارهم.

تضافر الجهود مع الشبكات املحلية وشبكات الكشافة وتعزيز االتصال بني أفراد قبيلة األرض.

يكفي  مبا  قوية  تكون  و  البيئي،  للعمل  عاملية  شبابية  حركة  تنشيط  إىل  األرض  قبيلة  وتهدف 
إلحداث تغيري يف الطريقة التي يعامل بها البرش كوكبنا.
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كيف تتمكن المؤسسات من تنفيذ 
مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها

العامل  أنحاء  جميع  يف  الراشدين  و  الشباب  إلهام  إىل  ونهدف  للجميع،  مفتوحة  األرض  قبيلة  مبادرة 
يتم  الشباب  تربية  و  الرسمية  الرتبية غري  العاملة يف مجال  املؤسسات  العاملي.  املجتمع  إىل  باالنضامم 
تشجيعها عىل اكتشاف وتنفيذ مبادرة قبيلة االرض و تحدياتها. وميكن للمنظمة العاملية للحركة الكشفية  

أن تقدم الدعم التقني لتنفيذها.

عىل الفريق الوطني للجمعيات الكشفية الوطنية املهتمة بتنفيذ قبيلة األرض تقييم االحتياجات الرئيسة 
يف البالد، فضال عن القدرات الحالية وخربة املنظمة الكشفية الوطنية يف وضع خطة عمل. وللمؤسسات 

خيار البدء يف تنفيذ مبادرة قبيلة األرض باعتامد واحد أو أكرث من تحدياتها.

 ابدأ بتحديد نقاط قوتك لوضع خطة عمل

ومن الخطوات املهمة جدا للجمعيات الكشفية الوطنية ومؤسساتها تجميع جميع املعلومات ذات الصلة 
قبل تحديد أهداف خطة العمل.

ويف العادة، توجد موارد وهياكل كثرية تيرس تنفيذ تحد جديد.

وينبغي لهذه الجمعيات الكشفية الوطنية أن تحدد أفضل الطرق لتنفيذ مبادرة قبيلة األرض والتحديات 
التي تواجهها يف سياق وطني أو محيل.

منصة  العاملي عن طريق  الكشفي  املكتب  الدعم من  الوطنية عىل طلب  الكشفية  املنظامت  وتشجع 
خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية

وسيعني مستشار لدعم الجمعية الكشفية الوطنية حسب اإلقتضاء.

وعندما تبدأ الجمعية الكشفية الوطنية يف تحديد خطة العمل لتنفيذ مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها، 
توجه األسئلة التالية إىل فريقكم الوطني وإىل الشباب:

ما التحديات التي ميكن تنفيذها؟	 

املستوى 	  عىل  األرض  قبيلة  مسارات  يف  إدماجه  ميكن  وطني  عمل  أو  مرشوع  أي  هناك  هل 
الوطني؟

وهل كلفت املؤسسة شخصا واحدا عىل األقل لإلضطالع بدور املنسق؟	 

 ما نوع املوارد املتاحة بالفعل ملواجهة التحديات التي يتعني تنفيذها؟	 

لدى 	  املوجود  املستدامة  التنمية  أجل  من  والرتبية  املستدامة  التنمية  أهداف  فهم  مستوى  ما 
فريق التنسيق؟

كيف سيشارك الشباب يف عملية التنفيذ؟	 

هل هناك شبكة محلية يف املكان؟	 

كيف ستقوم الجمعية برصد وتقييم النتائج واألثر؟	 
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عملية مقترحة للبدء

تحليل برنامجكم الحايل للشباب يف مجال الرتبية البيئية	 

تحديد أهداف الجمعية الكشفية الوطنية وجدول األعامل الرتبوي أو برنامج الشباب	 

تعيني شخص واحد مسؤول عن العملية	 

تعيني فريق متعدد األجيال ومتوازن بني الجنسني للتنفيذ	 

تطوير القدرات يف الفريق الذي تدعمه خدمات املنظمة العاملية للحركة الكشفية	 

تحديد خطة للتنفيذ والعمل، مبا يف ذلك اسرتاتيجيات الرصد والتقييم	 

إدماج عنارص االعرتاف يف الربنامج الوطني للشباب وخطة التقدم الشخيص	 

دعوة الرشكاء الحاليني أو املحتملني إىل التعاون )عند توافرهم(	 

إدماج الفرق والشبكات واملوارد املوجودة	 

تنظيم أنشطة تدريبية وترويجية للشباب والبالغني	 

مشاركة القصص لإللهام وإظهار األثر	 

يف  تحدياتها  و  األرض  قبيلة  مبادرة  وتنفيذ  بإدراج  املهتمة  الوطنية  الكشفية  للمنظامت  ميكن 
برنامج الشباب، تقديم الطلب عرب منصة الخدمات الخاصة باملنظمة العاملية للحركة الكشفية 
لتلقي الدعم املبارش. وسيساعد فريق خدمة إطار عامل افضل املنظامت الكشفية الوطنية يف عملية 
التحقق من صحة مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها ومواءمتها وتكييفها لتناسب برنامجها الوطني 
للشباب. تنسيق ورصد وتقييم مبادرة قبيلة األرض وتحدياتها سوف يكون مسؤولية الجمعيات 

الكشفية الوطنية واألقاليم بالتنسيق مع املستوى العاملي.

تطويع قبيلة األرض مع السياق المحلي

 قد تكون الجمعيات مهتمة ببعض أجزاء قبيلة  األرض وتحدياتها، أو قد سبق أن كانت هناك 
للجمعيات الكشفية الوطنية بعض مشاريع التنمية املجتمعية مع تقليد طويل ونتائج ناجحة. ويف 
هذه الحالة، ميكن مواءمة املشاريع البيئية مع كفاءات أهداف التنمية املستدامة وإدماجها يف 

مبادرة قبيلة األرض يف سياقكم املحيل.
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هوية قبيلة األرض

2.2 cm

2.2 cm

5 mm

العالمة  دون  فني  كمرجع  أخذه 
التجارية ، فمساحة الفسيفساء يجب 
أن ال تكون مستنسخة يف حجم أقل 
من 2.2 سم يف   العرض ، قد تكون 
هذه مساحة صغرية،  إال   إذا كانت 

توفر دقى أكرب. 

حجم  أن  من  التأكد  هو  الهدف 
تنتج صورة جيدة و  النسخ  وطريقة 

معقولة  لشعار الكشافة العاملي.

واملشرتكني  للبيئة  املتحمسني  الشباب  من  عاملي  مجتمع  األرض هي  قبيلة 
بنشاط كمواطنني عامليني للحفاظ عىل كوكبنا وحاميته. 

وميثل الشعار االكتشاف العضوي لقبائل كوكبنا:

الفسيفساء  ألوان  الرقمية.  ،والقبائل  البيئية  والقبائل   ، الحرضية  القبائل   
وأهداف  والطبيعة  األرض  ألوان  من  الثانوية مستوحاة  البرصية  وعنارصها 

التنمية املستدامة )SDGs( التي تلتزم بها قبيلة األرض.

ملساعدة  وموارد  معلومات  األرض  قبيلة  لهوية  التوجيهية  املبادئ  توفر 
الجمعيات/املنظامت الكشفية الوطنية عىل وضع مواد ترويجية وتربوية عند 

اعتامد مبادرة قبيلة األرض يف برنامج الشباب الخاص بالجمعية.

تشجع املنظّمة العامليّة للحركة الكشفيّة

شعار قبيلة األرض

شعار الكشافة العاملي بعرض ادين 5 مم

الحجم األدنى:

التباين

النسخة اإليجابية

نظرا لقيود بعض أساليب االستنساخ 
يسمح  التصويري(  النسخ  )مثل 
باألسود  بالظهور  اإليجايب  للشعار 
واستثنايئ  واألرجواين،  واألبيض، 

باللون األخرض )التباين( .

االستنساخ  باللون الواحد

باأللوان،  الشعار  يستنسخ  وعندما 
استخدم دامئا جميع األلوان املحددة.

 التقم، عىل سبيل املثال، بالتعديل أو 
استخدام بعض األلوان دون األخرى. 

تجاري  غري  أو  تجاريًا  استخداًما  يُعترب  ملا  املوحد  املفهوم  واستحدثنا 
للعالمات التجارية أو شعار املنظمة العاملية للحركة الكشفية ألي عنرص 
بناًء عىل نية “عرضه للبيع” أم ال٬ بغرض تبسيط االستخدام املرصح به 

لتصميامتنا من قبل منظامتنا األعضاء.

ويرد وصف أكرث تفصيال لهذه الظروف يف الصفحة 4 من دليل هوية 
قبيلة األرض.

ال توفر هذه الوثيقة واملعلومات املوجودة عىل املوقع اإللكرتوين  وال  
تشري ضمًنا إىل أي حق ألي شخص الستخدام هذه التصميامت ألغراض 
من  شكل  بأي  والشارة  األسايس  الشعار  تعديل  يف  الحق  وال  تجارية؛ 

األشكال بخالف أغراض الرتجمة.

earthtribe.scout.org

حول رمز® الحقوق املحفوظة

الكشفي  والشعار  األرض  قبيلة   
مسجلة  تجارية  عالمة  هي  العاملي 
وبالتايل استخدامها  يخضع للحصول 

عىل ترخيص. مواصفات اللون
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مواصفات اللون

مسار الخيارات البيئية األفضل مسار الطبيعة والتنوع البيولوجي مسار الطاقة النظيفة مسار الكوكب الصحي

تباين العناصر البصرية الثانوية

من  جزء  هو  الثانوي  النمط  عنرص 
لقبيلة  التجارية  العالمة  تصميم 
يف  الرمزية  الصلة  ويظهر  األرض، 
التعليم البيئي، هذه األمناط املستمدة 
ستمر  الرئيس  الشعار  تصميم  من 
عرب كل نقطة اتصال مثل ثابت مريئ، 
و  الشكل  بني  تجمع  األمناط  هذه 
األرض و  قبيلة  الكامل ملبادرة  املظهر 

تحدياتها.

العناصر البصرية الثانوية

عنرص النمط الثانوي حيوي ويساعد 
لقبيلة  التجارية  العالمة  بقاء  عىل 
األرض موحدة، حيث يعكس طبيعة 
و  الطبيعية  واملوارد  األرض  كوكب 
الحفاظ  يف  املتمثل  املشرتك  الهدف 

عىل مواردنا الطبيعية.
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ميكن إعادة إنتاج محتوى أدلة التنفيذ ومجموعات اإلجراءات من قبل الجمعيات/
املنظامت الكشفية الوطنية واملؤسسات التعليمية والرشكاء.

ويساعد دليل الهوية هذا عىل دعم االستخدام والعرض املتسقني مع مبادرة قبيلة 
األرض.

امللفات األصلية ميكن أن تكون متاحة من قبل املكتب الكشفى العاملي 

استنساخ محتويات
مبادرة قبيلة األرض

 ال يسمح برتجمة شعار قبيلة األرض 

إىل لغات أخرى، 

إذا كنت ترغب يف ذلك، ميكنك فقط 
لغة  إىل  األرض  قبيلة  كلمة  ترجمة 
كنص  مكتوبة  تكون  عندما  أخرى 

ضمن وثائقك.

إصدارات اللغة

عالمة الشريك التجارية

عالمة نصية

كعالمة نصية

وباتخاذ هذه الرحلة داخل قبيلة األرض، يصبح الشباب جزءا من مجتمع 
عاملي متحد وراء هدف مشرتك هو الحفاظ عىل كوكبنا وحاميته.

ويتخذون  وينمون  يتعلمون  هم  بينام  بأعضائها  األرض  قبيلة  تعرتف 
إجراءات من أجل الطبيعة. 

قبيلة  دبوس  وضع  ميكنهم  أعضاء،  الشباب  هؤالء  يصبح  أن  ومبجرد   
األرض ليظهروا أنهم   جزء من الجهد العاملي.

دبوس قبيلة األرض

عينة محاكاة دبوس قبيلة 
األرض قد يختلف الحجم 

النهائي عند التصنيع

شعار  أو  شعارك  تدخل  ال 
منظمتك الكشفية يف وسط 

الدائرة.

قبيلة  شعار  يستخدم  عندما 
الرشكاء  مع  باالشرتاك  األرض 
الكشفية  الجمعيات  وشعارات 
هناك  تكون  أن  ينبغي  الوطنية، 
مساحة واضحة، واستخدام شكل 
تناسبي  كمرجع  األوسط  املربع 

بينهام.

سوف  الرشاكة،  حاالت  جميع  ويف 
التجارية  العالمات  مواصفات  نحرتم 
املشرتكة لرشكائنا. ويف املقابل، نتوقع 
مواصفاتنا  يحرتموا  أن  رشكائنا  من 
لعالماتنا  الصحيح  لالستخدام 

التجارية.
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