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الكشفية بشكل كبير لمعالجة القلق المتزايد حول المناخ في جميع
أنحاء العالم.
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الوثيقة  ١٢االستدامة البيئية في الكشفية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .1الخلفية
تعرض وثيقة المؤتمر هذه التقدم الذي أحرزته الكشافة العالمية في مجال االستدامة البيئية منذ المؤتمر الكشفي العالمي الحادي
واألربعين في عام  2017كما تقدم الوثيقة أيضًا شرحًا للحاجة إلى وضع استراتيجية نحو الطموح التنظيمي للمنظمة العالمية
للحركة الكشفية فيما يتعلق بالحياد المناخي.
خالل المؤتمر الكشفي العالمي األخير ،اعتمدت الجمعيات األعضاء قرار المؤتمر  2017-10إلبراز الحاجة إلى قياس األثر البيئي
وتعزيز مجال االستدامة البيئية على جميع المستويات؛ إلى جانب دعوة الجمعيات األعضاء إلى تبني سياسات تعزز األنشطة البيئية
المستدامة ،و شمل قرار المؤتمر أيضًا مجاالت العمل التالية للجنة الكشفية العالمية والمكتب الكشفي العالمي :تمكين الشباب من
خالل التثقيف البيئي ،واإلبالغ عن فرص تحقيق حيادية الكربون ،والمشاركة في مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة
واالجتماعات والفعاليات المستدامة والتحقق من األثر البيئي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية.

 .2اإلنجازات منذ المؤتمر األخير
مبادرة "قبيلة األرض"
لقد كانت التربية البيئية جانبًا راس ًخا منذ فترة طويلة في برنامج الشباب ،حيث تم عرض برنامج شارة الحفاظ على البيئة ألول مرة
من جانب الكشافة العالمية في السبعينيات ،وخالل الفترة الثالثية  2020-2017تم إجراء مراجعة لبرنامج البيئة الكشفي العالمي
المقرر منذ  10سنوات ليتماشى مع تشكيل برنامج "إطار عالم أفضل" ،ومبادرة "حشد جهود الكشافة من أجل أهداف التنمية
المستدامة".
نتيجة لعملية المواءمة هذه ،أطلقت الكشافة العالمية مبادرة "قبيلة
األرض" في يونيو  ،2020وتسعى مبادرة "قبيلة األرض"
وتحدياتها التربوية على وجه التحديد إلى معالجة القضايا البيئية
واالستدامة ،مثل :تغير المناخ ،وتعزيز تطوير العادات المستدامة
نحو أسلوب حياة محافظ على البيئة وصحي ،والتواصل مع
الطبيعة لحمايتها بشكل مستدام.
إن مبادرة "قبيلة األرض" ستسهم في تنمية الشباب مع التركيز على كفاءات التنمية المستدامة في مجال التربية البيئية؛ لذلك تمت
دعوة الشباب والراشدين ليصبحوا أعضاء في مبادرة "قبيلة األرض" من خالل استكشاف أربعة مسارات تعليمية رئيسية :خيارات
أفضل ،والطبيعة والتنوع البيولوجي ،والطاقة النظيفة ،وكوكب صحي.
ومن خالل الرحلة عبر مسارات التعلم هذه ،يصبح أعضاء مبادرة "قبيلة األرض"؛ نتيجة التعلم واكتشاف معرفة جديدة ،والتعاون
مع اآلخرين ومع المجتمعات المحلية ،على دراية بالمشاكل البيئية؛ ومن ثم السعي إليجاد حلول ،والعمل من أجل االستدامة والتغيير
اإليجابي ،كما أن مبادرة "قبيلة األرض" تعتبر أيضًا وسيلة لحشد جهود الشباب حول مبادرة "الكشافة من أجل أهداف التنمية
المستدامة" والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.
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مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة ()SCENES
في جميع أنحاء العالم ،تعمل مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة ( )SCENES Centersعلى ربط الشباب بالطبيعة،
وتثقيف الجمهور بخطورة آثار تغير المناخ على كوكبنا ،وإلهام الكشافين التخاذ إجراءات وبذل الجهود من أجل جعل مجتمعاتنا
ً
مركزا من مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة تم إنشاؤها في  21دولة ،وتعد
أكثر استدامة ،وأصبح يوجد اليوم 38
جزءاً من شبكة عالمية متنامية تساهم في الحفاظ على المناطق الطبيعية وحماية األنواع المهددة باالنقراض.
عقدت شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة ندوتها المنتظمة افتراضيًا في أكتوبر 2020؛ حيث ناقش المشاركون
فيها م ًعا طرق دمج مبادئ االستدامة في البرنامج المستقبلي ،وتقوية شبكة مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة؛ مع
التطلع إلى زيادة عدد هذه المراكز المعتمدة في جميع أنحاء العالم ،مما يضمن وصول برامج تربية بيئية جذابة وتعاونية للكثيرين
من الفتية والشباب.
لقد أصبح الدعم متاحًا لجميع مراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة؛ كما أن في مقدور الجمعيات الكشفية الوطنية
المهتمة بهذا األمر بدء اإلجراءات لتصبح معتمدة دوليًا من خالل منصة خدمات المنظمة العالمية للحركة الكشفية و دليل اإلرشادات
الجديد لمراكز التميز الكشفية للطبيعة والبيئة واالستدامة

الدليل اإلرشادي لألحداث المستدامة
وضعت الكشافة العالمية دليل المنظمة العالمية للحركة الكشفية اإلرشادي لتنظيم األحداث المستدامة؛ وقد روعي في هذا الدليل
اإلرشادي التركيز بشكل خاص على المتقدمين بطلبات الستضافة األحداث ،والمستضيفين المعينين لألحداث الكشفية العالمية
واإلقليمية ،مثل :المخيمات ولقاءات الجوالة ،والمؤتمرات ،ومنتديات الشباب .باإلضافة إلى ذلك ،يهدف هذا الدليل اإلرشادي أيضًا
إ لى أن يكون بمثابة إرشادات لجميع منظمي األحداث واالجتماعات األصغر في الحركة الكشفية (مثل أحداث وفعاليات الجمعيات
الكشفية الوطنية ،وورش العمل ،واجتماعات هياكل أطر العمل التشغيلية واجتماعات اللجان  /مجالس اإلدارة ،وما إلى ذلك).
باإلضافة إلى ذلك ،تم وضع إرشادات محددة لألقاليم في فترة الثالث سنوات الماضية ،بما في ذلك قائمة التحقق من األحداث
المستدامة في اإلقليم الكشفي األوروبي.

تقرير األثر البيئي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية
تم إجراء تحقيق في األثر البيئي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية وعرض النتائج في هذا التقرير ،فهم األثر البيئي للمنظمة
العالمية للحركة الكشفية :دراسة أساسية وتوصيات للتحسين ،كما يشكل هذا التقرير األساس لجهد أوسع نطاقًا شرعت فيه
الكشافة العالمية لقياس تأثيرها البيئي وتخفيف أي آثار سلبية على مدى السنوات القادمة ،كما أن هذا التقرير يساعد على فهم الوضع
ً
تحليال أكثر تعمقًا حول آثار البصمة الكربونية للكشافة العالمية ،ومن هنا تم
الحالي ،لكنه يوصي أيضًا بأن تجري الكشافة العالمية
وضع خطط لتعويضها من أجل أن تصبح تدريجيا ً منظمة محايدة أو إيجابية للكربون من خالل استراتيجية التأثير المناخي.
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الوثيقة  ١٢االستدامة البيئية في الكشفية
المؤتمر الكشفي العالمي الثاني واألربعون ٢٠٢١ -

 .3استحداث استراتيجية التأثير المناخي
على النحو الموصي به في تقرير األثر البيئي للمنظمة العالمية للحركة الكشفية ،عملت المنظمة العالمية للحركة الكشفية مع خبراء
على تطوير نهج لوضع خطة استراتيجية لعملها المناخي؛ حيث كان هناك العديد من الجوانب التي يجب أخذها في االعتبار لضمان
اتباع نهج مستنير للوصول إلى األهداف المرجوة.
تم إعداد ورقة تعليمات وتوجيهات إلعالم الجمعيات األعضاء حول "الجوانب الرئيسة لتطوير ووضع استراتيجية التأثير المناخي
للمنظمة العالمية للحركة الكشفية“ ،والتي سيتم طرحها للمناقشة والحوار في المؤتمر الكشفي العالمي ال .٤٢
من المتوقع أن اللجنة الكشفية العالمية القادمة سوف تستخدم هذه المدخالت لوضع اللمسات األخيرة على استراتيجية التأثير
المناخي مع الشركاء والخبراء في هذا المجال ،بما في ذلك تنفيذ إجراءات واضحة لتعزيز ممارسات االستدامة البيئية للمنظمة
العالمية للحركة الكشفية بشكل كبير ،ووضع الكشافة العالمية في المسار الالزم لتطبيق استراتيجيتها الخاصة بالتأثير المناخي في
أنشطتها وعملياتها.
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