
 
 الخدمات العامة

 
يمكن للحركة الكشفية أن تسهم        

بدورها في مواجهة المشكالت البيئية من 
خالل العديد من األفكار التي يمكن تطبيقها 
في المجاالت المختلفة على جميع 

  المستويات والمراحل ومنها:
 أوال: مجال العالقات واإلعالم:

إصدار نشرات دورية عن  -
مشاكل البيئة وطنيًا وعربيًا وعالميًا 

 وآثارها.
تقديم عروض فيديو توضح  -

 مشاكل البيئة وطنيًا وعربيًا وعالميًا.
تنظيم الزيارات الميدانية  -

صدار  للمحميات الطبيعية وا 
النشرات والملصقات للتعريف 
بمقومات وعناصر البيئة وأهميتها 

  للحياة.
مسابقات في مجالت الحائط، والنشرات اإلعالمية، والرسم الكاريكاتيري  تنظيم -

 حول تعرض البيئة للتلوث نتيجة االستخدام السيئ.
عداد القصص والتمثيليات حول  - إصدار نشرة إعالمية، أو ملصق إعالمي، وا 

 كيفية ترشيد استخدام الثروات والموارد الطبيعية وال سيما المياه وحمايتها.
ندوات ولقاءات مفتوحة مع أعضاء الحركة الكشفية وأولياء األمور للتوعية  عقد -

 باآلثار السلبية للحروب بدعوة الخبراء والمتخصصين.
 إصدار ملصق إعالمي ونشرة إعالمية حول استخدام المواد المكافحة للتلوث. -



وقائي بالرسم تنظيم مسابقات بين المرحلة الكشفية حول التنمية المستديمة والمبدأ ال -
 والكاريكاتير والملصقات واألناشيد ..الخ.

عرض شريط فيديو عن الطاقات الجديدة والمتجددة بالتعاون مع الهيئات ذات  -
 العالقة وبحضور ذوي الخبرة والمتخصصين.

عداد القصص والرسوم الكاريكاتيرية للتعريف باالتفاقات  - إصدار النشرة اإلعالمية وا 
 ية المنظمة للبيئة.الدولية واإلقليم

تنظيم ندوة إعالمية بحضور المتخصصين وذوي الخبرة للتعريف بأهمية التصنيع 
 النظيف.

تنظيم القوافل اإلعالمية للمناطق النائية لنشر الوعي بأهمية االستفادة من النفايات  -
 ..الخ. من خالل: القطار، والدراجة، والحافالت المتنقلة، والمعارض

ت عن أهمية األمن الصناعي بالرسم الكاريكاتيري، والملصقات، تنظيم مسابقا -
 والقصص... بين أعضاء المراحل الكشفية.

)االنترنت، القوافل اإلعالمية، مسابقة أجمل حوض زهور، االشتراك في اإلصدارات 
البيئية، كتابة القصص والتمثيليات، تنظيم المسابقات واأللعاب...( في اإلعالم عن 

 الكشفية في مواجهة المشكالت البيئية.دور الحركة 
 ثانيًا: مجال تنمية المراحل.

 تطبيق مناهج المراحل الكشفية فيما يخص المجال البيئي. -
 تضمين الموضوعات البيئية التي لم يتضمنها المنهج الحالي. -
 ابتكار أناشيد وألعاب وصيحات ترتبط بموضوعات البيئة ووضع دليل لها. -
 وي اآلثار.عمل شارة لها -
 إقامة مسابقات للفرق الكشفية في البحوث، وبرنامج الحي النظيف. -
 عقد لقاءات تدريبية للكشافة والقادة في مجاالت الحفاظ على اآلثار وتنقيتها. -
 تنظيم حملة سنوية في مجال النظافة في عموم الوطن. -
 بها.االهتمام بتكوين فرق كشفية في المناطق الريفية واالعتناء  -
تضمين متطلبات الشارات الحالية بموضوعات بيئية لم تتضمنها المتطلبات  -

 الحالية.



إقامة معسكرات عمل سنوي لشباب الحركة الكشفية تتركز على الحفاظ على البيئة  -
 وحمايتها.

تصميم وابتكار مجموعة من المسابقات الخاصة بالبيئة مثل)درع النظافة، كأس  -
 التشجير، ...الخ(.

 وضع برامج خاصة بالبيئة الصحراوية، والبحرية، والجبلية، ..الخ. -
إصدار نشرة تحتوي على تجارب الجمعيات، والفرقة الكشفية حول أنشطة وبرامج  -

 البيئة.
تنظيم لقاءات تثقيفية للمزارعين لمعرفة السلوكيات البيئية السلبية وكيفية التصدي  -

 للسلوكيات غير السليمة.
 تنظيم زيارات لشباب الحركة الكشفية والقادة للمدن األثرية والحضارية. -
 التركيز على إحياء اليوم العربي والعالمي للبيئة. -

 ثالثًا: مجال تنمية القيادات:
 تطوير أنظمة التأهيل بما يتمشى ومواجهة التحديات البيئية. -
 لعالقة.تبادل الخبرات والتدريب المشترك مع المنظمات ذات ا -
، وحماية الثروة مثل )حماية اآلثارتأهيل القادة لتنظيم مشروعات للتوعية البيئية  -

 والحفاظ على مصادر المياه، وتنمية الثروة الحيوانية(.
 تطوير محتوى تأهيل قادة الوحدات بما يسمح بالتعرف على مشكالت البيئة. -
على التعرف على مشاكل تدريب القادة على أساليب مساعدة الفتية والشباب  -

 بيئتهم ومواجهتها.
 التدريب المشترك مع الهيئات العاملة في مجال البيئة في أحد المشروعات مثل:  -
 / حماية البيئة من التلوث والتخريب.1
  من التآكل والتدمير. / حماية اآلثار2
 / الحفاظ على األحياء المائية.3
/ البحث عن بدائل للثروات البيئية 4
 حيوانية.وال
 / تجميل البيئة وحمايتها من التلوث.5
 



 رابعًا: مجال تنمية المجتمع:
 إعداد مسابقة بين الجمعيات الكشفية العربية حول أفضل مشروع لحماية البيئة. -
نشر الوعي البيئي بين المواطنين من  -

  خالل:
 / نظافة البيئة والحي.1
نشاء مشاتل.2   / التشجير وا 
 الثروات الطبيعية. / حماية3
 / جمع المخلفات الصلبة.4
 / الحفاظ على األحياء المائية.5
 / تجميل البيئة وحمايتها من التشوه.6
 / تنظيم رحالت لالستفادة من المعالم األثرية.7
 / حماية الشواطئ من مخلفات البواخر ونفايات وتآكل الشواطئ.8
 / مشروع تطوير القرية.9

لطاقة / مشروع استخدام ا10
 الشمسية في تسخين المياه.

/ تدوير القمامة )البالستيك، 11
 ..الخ(. الزجاج، الورق

  / مقاومة التصحر.12
 / ترشيد استهالك المياه.13
 ./ مشروع تنقية المياه14

 


