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  معايير الجودة؟ تستعملآيف 

   منها: بعضال يلي وفيما. المعايير ستعمالإ يمآنك التي الطرق من العديد هناك

 :من  رئيسية. هذه هي الغاية الطورإيجاد طرق للت يمآن لقادة البرنامج إستخدام المعايير للتقييم الذاتي و تقييم العمل
 .أفضل التجارب) تبادل( منطقتكفي  إشراك البرامجأو ببرنامجك  تطبيق ذلك في  يمآنو المعايير. 

 خطة عملك السنوية  وضع في تحديد األهداف عند فهي تساعدخطتك.  ضمنمعايير الجودة  إدرج :خريطة طريق
. المضموند يالمعايير لتحدهذه  إستخدمخطة جديدة، وضع ب تقومفي حال آنت  اإلستراتيجية الطويلة األمد. الخطةو

إستراتيجيتك الحالية. ال تستخدم ، رآز على التحسينات التي تدعم تك اإلستراتيجيةخط وسطإذا آنت في اما 
 بمعزل عن العمل الذي يقوم به برنامجك.  المعايير

 اإلنجازات ! هذه نتائج ملموسةينمو و يتطور كجديدة يعني أن برنامجمعايير  حقيقت :تفل بالنجاحتتبع تقدمك و إح .
   !بإنجازاتكيآون إنجاز ضخم لبرنامج أخر.إحتفل  يمآن أنيبدو صغير لبرنامج ما  : مانسبية

:نصائح إلستخدام المعايير  

. المفيدة النصائح بعض هذه. صعب آوني قدد جدي مصدر ستخدامإ  

  ؛من الزمن فترة محددةفي  للترآيز عليهاألآثر أهمية و إلحاحًا لبرنامجك  المعيارمعًا . إختر  10الـ تراجع المعاييرال 
 ؛الثالثةالثانية و لحاالمر إبدأ من المرحلة األولى وإنتقل الى أهم من اليسار إلى اليمين؛رإق 
  أدوات التقييم الذاتي متوفرة لمساعدتك.ف، معايير الجودةالمتوفر. باإلضافة إلى  المصدرهذا إستخدم  

  .االولمبياد الخاص آآلقادة البرنامج والعبين، لالبرنامج، ا :مختلفةلفئات للمعايير فوائد  ما هي فوائد معايير الجودة؟

، باإلضافة إلى المساعدة في تقييم .طورمساعدة البرنامج لينمو و يت السبب األساسي لوجود معايير الجودة هو : لبرنامجالى ابالنسبة 
حول أولويات البرنامج.  و صادقة مع آافة االفرقاء أفآار و نقاشات هامةعلى التطرق الى تساعدك المعايير  .التقدممتابعةالتخطيط و 

  .مراحل 3تدعم هذه المعايير تطور برنامجك بما أنه تم بناؤها ضمن 

وفر تالالعبين و مشارآة  تشجع  مهمةداة تواصل آحياة الالعبين. المعايير هي  طورالبرنامج يؤدي إلى ت طورت: العبينالى البالنسبة 
  .تحديد أولويات البرنامجللمساعدة في  مرجعلهم 

لترآيز على الجودة. على ا) يين، اإلدارامج (المدراء الوطنيين، الرؤساء التنفيذينتساعد المعايير قادة البر: امجبالنسبة الى قادة البر
  ؟"ًاتالي الذي يجب تحقيقه"ما  :في اإلجابة على السؤال ساعدتخطط واقعية وتساعد على وضع 

نقاط نجاح من خالل تحديد  الخبرة ، موظفين و متطوعين أساسيين جدد أو قليليألعضاء إدارة والمعايير مفيدة أيضًا لنقل المعرفة 
  .البرنامج

"األحآام" الغير  تبعدنا عن إصدارهي مهمة ألنها . التطورمرجع متماسك لحثنا على معايير الجودة هي : لحرآةبالنسبة الى ا
بالنسبة الى المانحين، . الجودة مهمة أجمع لعالمااألولمبياد الخاص و في " ةهممو تدعم رسالتنا بأن "الجودة  طورالموضوعية للت

  .المؤسسات الحآومية و الشرآاء

بإنجازات  اإلعتراف و  قيادةال، آالتدريب على هدف إلى تطوير القيادة في حرآتناهذا يتضمن مبادرات عديدة ت .نازميتأساس   يه
  .و االحتفال بها البرنامج
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 مساعدة برامج االولمبياد الخاص على التقدم و التطور

األولمبياد الخاصقبل من  ةامج المعتمدمعايير الجودة للبر   
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 القيادة ألولمبياد الخاص ا قبل منلبرنامج المعتمد معايير الجودة ل
 

  المرحلة األولى لمرحلة الثانيةا المرحلة الثالثة
قادة البرامج رؤية طويلة  ضعي

 األمد للبرنامج 
يضع قادة البرامج إتجاهات إستراتيجية 

 واضحة ومتماسكة لنمو وتطور البرنامج 
بأهداف وخطط  قادة البرامج و يتقيد يضع 

ر البرنامج تتماشى بالتوازي مع يتطو
 للحركةإتجاهات الخطة اإلستراتيجية 

 
 
 
 
 
 
 
 

 القيادة 

يعّرف البرنامج كنموذج لبرامج 
و األولمبياد الخاص األخرى 

  داعميه

يحدد وينشئ قادة البرنامج بيئة إيجابية تتالئم 
  مع مهمة األولمبياد الخاص، ورؤيته وقيمه 

مج قيم األولمبياد الخاص، يؤيد قادة البرا
 لعمل الجماعي والقيادة بالمثل اويشجعوا 

في  الجودةيسوق قادة البرامج 
 والقيادة بالمثل  االنجاز

يعمل موظفو البرنامج والمتطوعون 
 يعملون األساسيون كفريق متكامل و

 األهدافتحقيق بإستمرار نحو 

عل يكون البرنامج منظم جدًا ومتعاون لج
 يعملون بكفاءة  الموظفين والمتطوعين 

يشارك قادة البرامج في نشاطات، إجتماعات  
ص الدولي للتعلم لخاوأحداث األولمبياد ا

 التجارب لتطوير البرنامجومشاركة أفضل 

 اإليجابي على التواصلقادة البرامج  يعمل
 مع األولمبياد الخاص الدولي  المتواصلو

تمت مراجعة البرنامج رسميًا وفقًا لمصادر  
  األولمبياد الخاص

 يُقيم البرنامج من حيث معايير الجودة

 محترفتوجيه يوفر قادة البرنامج 
برامج اآلخرين ل قادة الللموظفين و

 األولمبياد الخاص 

يطبق البرنامج خطة عمل رسمية تطورية 
 للقادة، الموظفين، والمتطوعين األساسيين

يبحث قادة البرنامج بإستمرار عن فرص 
وأفكار جديدة لخلق التغيير، وتطوير 

 وتحسين البرنامج
 مغادرةمج مقابالت الناجري بري

 جديد إستقطابن لالبالغ ع
تتبنى رسمية  إستقطاب مج عمليةنالبرل

 التنوع في كافة مجاالت التجنيد والتوظيف   
تتضمن  مكتوبة إستقطابخطة  مجنالبرل

لعمل اوالمهارات  ، تحديدوصف للمهمات
   المطلوب

 
 االستقطاب

يطبق البرنامج ويتبع خطة لزيادة عدد سنويًا  
  المتطوعين 

عن متطوعين (مثالً  بفعالية مجنابحث البري
  ستقطاب)لإلتنظيم نشاط 

القادة إحتياجات البرنامج  يقيم
 ويوفرها لهم لتدريب ولوالموظفين 

دورات تدريبية داخلية  مجنابرال نظمي
 وخارجية للمتطوعين وفريق العمل

دورات تدريبية داخلية  مجنابرالنظم ي
 وخارجية على القيادة

 التدريب 

 يخضع المتطوعون الجدد لتدريب توجيهي  
 أشهر 3 خالل

يخضع القادة الجدد وفريق العمل لتدريب 
 من تجنيدهم أشهر 3 خاللتوجيهي 

 

نظام تقييم و تطوير اآلداء  للبرنامج 
 االداري

يوثق أهداف سنويًا يوافق البرنامج و
   المتطوعين األساسيين 

   لك يوافق البرنامج ويوثق أهداف سنويًا 
  ينالموظف

تقييم االداء  
 االداري

متطوعين األساسيين يُراجع أداء ال
إلى األهداف   اً إستنادمرة كل سنة 
 الموافق عليها

فين على األقل مرتين في السنة يُقيّم الموظ
 إلى األهداف الموافق عليها اً إستناد

  

المتطوعون  قدر البرنامج ي
تدريبات عبر  تقديم األساسيون 
 في  للبرنامجتمثيلهم مكثفة أو 

  نشاطات خارجية 

للتقدير  رسمية امج مقاربةنلدى البر
 )وغيرهاخاص  كالجوائز ونشاط(

للموظفين و  االساسي تقديرالامج نالبريقدم 
المقال ، شكر/إتصال كرسائل( المتطوعين

 /مدرج على الموقع االلكتروني)شكر

و التقدير 
 المحافظة 

عين قيم البرنامج خبرة المتطويُ  
 (آداءهم خالل النشاط) لتحسين

  المحافظة عليهمنسبة 

و فريق  المتطوعين بقاءنسبة  يتابع البرنامج
 العمل ويُطبق خطة عمل المحافظة عليهم

 

يُبقي البرنامج على موظفيه كجزء من 
  عملية التخطيط 

 

للموظفين و   يةتعاقب ةخطامج نللبر
 المتطوعين االساسيين

 وامج بالسجالت الشخصية نحتفظ البري  لموارد البشرية ا محدد إلدارة  نهجامج نللبر
   المطلوبة ستوفي الشروط التنظيميةي

 إدارة  
 المخاطر

للبرنامج عملية إختيار محددة لجميع   
 المتطوعين و الموظفين 

  يعمل البرنامج على االستفسار عن 
 المتطوعين وفريق العمل 
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 اإلدارة معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى دارةاإل
شكيل ت

مجلس 
االدارة 

 لجنةالو

  نامجلس االدارة عضو يتضمن
 او لديهم ناشطين وأصحاب قرار

شخصيات بارزة في عالقات مع 
أو عالقات مع  مجال المال واألعمال

 الحكومة 
 

في مجلس االدارة الكثير من األعضاء 
ين وأصحاب القرار أو لديهم الناشط

في المجتمع  شخصيات بارزة عالقات مع 
(المشاهير، العبين رياضة، قادة في المجال 

 التربوي) 

داعمين  تتضمنللبرنامج لجنة فخرية 
 رفيعي المستوى ولهم أدوار محددة

بتقييم جلس االدارة يشارك أعضاء م 
أعضاء جدد  نمهارات ويبحثون عال

 لسد الثغرات

 تعمل على تأليف إداريةللبرنامج لجنة 
   تضع خطة تعاقب القادةالمجلس و

 

و  لجنة هيكلية المجلس االدارة يضع  
 كل لجنة أهداف و معايير يحدد 

للمجلس هيكلية لجنة فاعلة تشمل مسؤوليات 
  لكل لجنة موثقة

  

عضو في مجلس  دئقاتعيين شاب  
 االدارة

  

المسؤوليات 
 اإلجراءلتو

   دورة تدريب رسميةيطبق البرنامج 
 االدارةمجلس لكافة أعضاء  

يطور مجلس اإلدارة بإستمرار من 
    ومهاراتهمعرفته  معلوماته،

 برنامج توجيهي   مجلس االدارةيؤسس 

يوافق مجلس اإلدارة والرئيس  
البرنامج على األهداف التنفيذي /مدير 

والميزانية لخطة العمل التنفيذية 
   السنوية

يُقيّم مجلس اإلدارة أداء البرنامج مقابل 
 خطة العمل التنفيذية السنوية والميزانية

يتم تقييم أداء المجلس سنويًا وللمجلس خطة 
 تعاقب للقادة

أدوار موثقة، مجلس االدارة ألعضاء  
جمع (مثل  مسؤوليات وتسليمات

 التبرعات، بناء الشراكة)

عضاء مجلس االدارة يتم تقييم أداء كافة أ
  نجازاتسنويًا مقابل اإل

 هامةع يرامش االدارة أعضاء مجلس  يقود

يُراجع البرنامج القانون و النظام الداخلي و  يلتزم المجلس  بمدة التعيين المحددة   
 صالحيات المؤسسات سنويًا 

 

يوافق مجلس اإلدارة والرئيس  
التنفيذي/مدير البرنامج على مقاييس 

األداء وأهداف مدير البرنامج/الرئيس 
 التنفيذي 

يقيم مجلس اإلدارة أداء المدير 
 التنفيذي/مدير البرنامج سنوياً 

للمجلس خطة تعاقب للرئيس التنفيذي/مدير 
 البرنامج

يقوم البرنامج على جمع المعلومات  
من الداخل و الخارج  الالزمة 

 للمؤسسين في مجلس االدارة
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 التمويل معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التمويل
العمليات 
 التمويلية

مالية و إجراءات سياسات  للبرنامج
توافق مع وتمراجعتها سنويًا يتم 

 المحاسبة المحلية معايير

للمجلس لجنة مالية قائمة لها خبرة في 
 الشؤون المالية

 

ينشأ مجلس اإلدارة مجموعة لتقييم و  
الرئيس  رواتب و فوائد  تحديد

  التنفيذي/مدير البرنامج  

  

تقارير مالية مكتوبة البرنامج قدم ي 
 يُصادق عليها مجلس اإلدارة 

مستقل (مثال: تُدقق التقارير المالية بشكل 
 شركة التدقيق)

 

يعمل البرنامج  وفق الميزانية المتفق  
 مجلس اإلدارة من قبل عليها

 علىلمدة شهر  إحتياطي للبرنامج تمويل
   األقل 

للبرنامج خطة عمل تمويلية لمدة ثالث 
إلنتاج االحتياط ستخدم يأشهر على األقل و 

 العائدات 
 المتفق الميزانية وفق  البرنامج يعمل 

 اإلدارة مجلس قبل من عليها
يُقدم البرنامج تقرير مالي لقادة البرامج 

 4مقابل الميزانية على األقل للمراجعة 
 مرات في السنة 

يُقدم البرنامج تقرير مالي لقادة البرامج 
 شهريًا مقابل الميزانية للمراجعة 

يُوفق البرنامج بين حسابات البنك و  
 شهرياً  سجل المحاسبة

  

للبرنامج سياسة تعويضات للتكاليف،  
أرشفة ونظام نقدية  تتضمن معامالت

 اإليصاالت

  

األنظمة 
 المالية

للبرنامج سياسة محاسبة تحدد من هو 
ومن  لمن التموي فئة عن كلالمسؤول 

 المراجعة كافة الفئات المسؤول عن
 التمولية 

عبر البرنامج قادر على تتبع التمويالت 
صادر مالتي تربط ب أنظمة ماليةوضع 

 التمويل

يستخدم البرنامج نظام برمجة مركزية 
بة و إدارة جميع العائدات و النفقات سللمحا

  و تحليل اإلتجاهات األساسية

التبرعات تتبع  نظام لالبرنامج بضع  
   العينية  

بجردات السلع الرأسمالية و  يقوم البرنامج
 المساعدات 

 

والمصاريف سنويًا تعرض االيرادات  الموازنة
 ليوافق عليها مجلس االدارة

عرض االيرادات والمصاريف لسنوات 
وربطها  سنوات على األقل) 3عديدة (

 باالستراتيجية

الى  اً ستنادإتوجد خطة مالية طويلة األمد 
 رؤية استراتيجية

 وتنظيمها بناءًا علىالموازنة  وضع 
كل لو النشاطات المحددة مسؤولية ال

  فرد 

التكاليف اإلدارية و التمويلية ضمن  تقع
الغير مربحة الخاصة بالمؤسسات  المعايير 

 البرنامج  التي يتواجد فيها منطقة لل

 

الخاصة  لشروط ليخضع البرنامج   إدارة المنح
 منحالأي منحة يتلقاها بما في ذلك ب

األولمبياد الخاص المقدمة من قبل 
 الدولي

تسجيالت المنح المقدمة بيحتفظ البرنامج 
 المحلية القانونية  المعاييروفقًا للمنح و 

مع البرنامج نظام خاص لتتبع المنح يضع 
تقرير عن النشاطات التي أقيمت بواسطة 

 المنح هذه 

 إدارة 
 المخاطر

فتح حساب مصرفي باسم البرنامج 
 )/خاص(وليس حسابًا  فردياً 

غير اللجنة  -فرد مستقل أو مجموعة يدقق
  وافق عليهالذي  المالي بالتقرير المالية

 المجلس كامالً  

يضع البرنامج حسابات مصرفية منفصلة 
 االخرى التشغيل عن المنح منحلفصل 

 واقيع ت البرنامج تطلب توافر تإجراءا 
المعامالت  متعددة للموافقة على

 المالية خالل فترة زمنية محددة

خاص بطلبات  للبرنامج نظام مكتوب
إلدارة النفقات  خالل فترة زمنية  لشراء ا

   محددة

 للبرنامج إجراء خاص بعمليات الشراء 
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 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التخطيط
النتائج المرتقبة  شمليسنوي جدول للبرنامج  عملية التخطيط

 مع المهل الزمنية  
قبل عائدات النشاطات البرنامج  يحدد
 التخطيط بدء  

 

 توزيعهايتم البرنامج عمل خطة إكتمال  عند 
  األساسية العناصر  لىع

يحصل البرنامج على بعض األفكار 
كالالعبين  األساسية العناصرمن 

 كجزء من عملية التخطيط

يعتمد البرنامج  سنويًا إجراءات 
استشارية   لجمع  مالحظات 

    األساسيةالبرنامج عناصر 
لمجلس االدارة دور واضح في عملية التخطيط  

 ويوافق على الخطة
ق سمجموعة تنلجنة أو للبرنامج 

 التخطيطعملية 
 

نموذج  
 الخطة/المضمون

عملية  تتضمن   سنوية يضع البرنامج خطة
العناصراألساسية:أهداف،أفعال،مقاييس،جداول 

زمنية،مسؤوليات وميزانية تتماشى مع 
 الخطةمقومات وألولمبياد الخاص لاستراتيجية 

   االقليمية

إستراتيجية يضع البرنامج خطة 
سنوات على  3لسنوات عديدة (

مع عناصر مفصلة تتضمن  األقل)
تتماشى مع   الميزانية لكل عام

ألولمبياد الخاص لستراتيجية ا
   االقليمية الخطةمقومات و

 حيث  لبرنامج رؤية طويلة األمدل
يجري تحليل دقيق لنقاط الضعف 

والقوة والفرص والتهديدات 
واإلتجاهات التي تؤثر على عمل 

  البرنامج

وإعداد  المتابعة 
 التقارير

يعد فريق العمل أو المتطوعون األساسيون 
على  في السنة مرتين المقاييستقريرًا عن 

 األقل

يعد فريق العمل أو المتطوعون 
 4 لمقاييساألساسيون تقريرًا عن ا

 مرات  في السنة

يجري البرنامج تحليل دقيق للمقاييس 
ويحصل على آراء المجموعة 

األساسية ليعزز أو يطور 
 اإلستراتيجية 

الى مجلس العمل  تطورتقرير عن  تقديم 
 السنة في  مرةاالدارة 

 طور العملتتقريرًا عن   تقديم
على األقل في  مرتينلمجلس االدارة 

 السنة

العمل  تقدم تقريرًا عن   تقديم
  لمجلس االدارة أربع مرات في السنة 

 إدارة 
 المخاطر

قد المخاطر األساسية التي  يحدد البرنامج
تواجه البرنامج واالجراءات الالزمة 

 لمواجهتها

ويضع إجراء  لمخاطر االبرنامج  يُقيم
 إلدارة المخاطر على سبيل المثال:

،التواصل الالعبين حماية ،تزوير
 وغيرها االجتماعي

إلدارة المخاطر   البرنامج خطة  يعتمد
و يؤكد تطبيقها على كافة مستويات 

 البرنامج

 التخطيط معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 
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  سابقاتااللعاب والم أساسيات معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى 
 

 
 
 
 
 
 

، طبق القوانين الرياضية بإستمرارتُ 
، و ذلك لتأمين اللعب ضمناً التقسيم 

 كافةالمنصف و المنافسة العادلة ل
 الالعبين 

الحد االدنى بالفنيين  كافة  الحكاميتمتع 
الرياضية المحددة  معايير الشهادةمن 

 الرياضية الحكومية  من قبل  المنظمات

في الفنيون حكام الوالتقنيون  تواجد ي
بما عالية ويقوموا بواجباتهم بكفاءة  همأماكن

 في ذلك التعامل مع اإلعتراضات

 ، لالعبين  فرص تنافسية متعددة
تلتزم  ،  الرياضات الموحدةضمنها 

بروتوكول للتقدم إلى في برامج ال
 المستوى التالي من المنافسة

كافة يوفر البرنامج أو يشارك في 
 األلعاب المحلية من مستويات المنافسة (

العالمية)، بما في ذلك الرياضات الى 
 الموحدة 

 

بما في  و إدارة النشاط، هيكلية تنظيم
حجم ذلك الالعبين القادة، تالئم 

 نشاطال

(مثال:الطبية،  عالياتفأماكن ال
   مدرجة في  ) المواصالتة، يالرياض
النشاط النهائية، وخريطة الفعاليات خطة 

  مرسومة مفصالً 

 

يجمع البرنامج بيانات دقيقة عن 
تسجيل النشاط باإلمتثال مع الفترات 

 لزمنية المحددةا

إدارة يتم التسجيل عبر اإلنترنت ونظام 
لجمع البيانات وإدارة  GMSااللعاب 

  المسابقات

 

المسابقات تنظيم يشجع البرنامج 
محليًا، ويجعل النتائج والجداول 

 متاحة في الوقت المناسب

حضور المشجعين بيرحب البرنامج 
 نشاطشاملة لل إعالمية تغطية تأمينو

  إنتاج الحدث ولنشاط بحرفية ليتم التسويق 
 إيجابية تجاربيوفر المتفرجين 

البرنامج نظام أساسي لتحديد  يضع
 المشاركين في النشاط

منح بطاقات يستخدم البرنامج نظام 
 الى النشاطالتعريف إلدارة الدخول 

 والحق في المشاركة

تم تطبيق نظام لمراقبة الدخول الى كافة ي
  النشاطات 

 بناءًا على يطبق تقديم الجوائز 
  المحدد بروتوكول الجوائز

يتم تصميم مناطق تقديم الجوائز بطريقة 
  الالعبين الفائزين كافةل الدخول تؤمن

 

اح والختام يركز حفل مراسم اإلفتت
 يتبع البروتوكولعلى الالعبين و

شخصية يشمل حفل اإلفتتاح والختام 
 أحد المشاهيرأو  هامة

 مراسم اإلفتتاح والختام بحرفية  تطبيقيتم 

جميع أصحاب  النشاط آراءيتضمن تقييم  للنشاط يتم إجراء تقييم أساسي
ستخدم النتائج األساسيين وتُ  الشأن

 إلجراء تحسينات

و   هتقييمتطوير خطة العمل للنشاط بعد 
اعتمادها بشكل دائم في النشاطات 

   المستقبليه
وجميع  النشاطيتلقى فريق إدارة 

مع عام، المتطوعين اآلخرين توجيه 
ويوفر  التدريب على المهام المحددة،

لهم قائمة مكتوبة بالمهامات قبل يوم 
 النشاط 

يتم توصيف وظائف جميع المتطوعين 
  كل متطوع  يعطىوأدوارهم كتابًة، حيث 

 التي تالئم مهاراته المهام

 

 
 إدارة 

 المخاطر

    الميزانية على النشاط أن ال يتخطى
لبرنامج مستلزمات التأمين ا يرتب

 قبل النشاط ثالث مع طرف
  

ق وفيتم إختيار أماكن إقامة النشاط 
معايير الصحة والسالمة المحلية 

من القوانين الرياضية  1والمادة 
 لألولمبياد الخاص الدولي

تشمل  هناك خطة عمل طوارئ للنشاط 
 االعالم

إلبالغ، تتبع، وتحليل يوفر البرنامج نظام 
و مراجعتها عند التخطيط الحوادث 

 قادمةللنشاطات ال
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 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى الرياضة أساسيات 
 تطوير الرياضة
(الرياضة الموحدة 

 ضمناً)
 

للبرنامج خطة رياضية سنوية 
جدول المسابقات تشمل 

  /الشركاءالالعبين الستقطاب

سنوات  3على تمتد للبرنامج خطة رياضية 
  /الشركاءتجنيد الالعبينجذب وتشمل 

 سنوياً /الشركاء تجنيد الالعبين تطوري
عدة  المحددة على األهداف  على  اً عتمادإ

 تطوير الرياضة  خطةو سنوات 
مع الهيئات عالقات يبني 

 الرياضية الحكومية
الشراكة مع  على بناء رسمياً يعمل البرنامج 

بناءًا  % من الهيئات الرياضية الحكومية25
  على الرياضة المقدمة

الشراكة مع  على بناء رسمياً يعمل البرنامج 
بناءًا  % من الهيئات الرياضية الحكومية50

  على الرياضة المقدمة
يقدم البرنامج ثالثة أنواع رياضة 

 على األقلأولمبية 
أولمبية يقدم البرنامج سبعة أنواع رياضة 

تدريب على البرنامج  ضافة الىعلى األقإل
 الحركية االنشطة

أنواع رياضية  7يقدم البرنامج أكثر من 
 أولمبية 

 تطوير الالعبين
(الرياضة الموحدة 

 ضمناً)

أهمية وآثار  عن البرنامجيُعلم 
التدريب والتغذية السليمة لجميع 

الالعبين، الشركاء، المدربين 
 واألسر 

بتنفيذ خطة هيكلية لتطوير البرنامج  يبدأ
تطوير الالعب نموذج الالعب (بناءًا على 

 من األولمبياد الخاص الدولي)

  نموذج تطوير الالعب  كامالً يطبق البرنامج 

يقيم البرنامج ويتابع أداء 
 الالعبين والشركاء 

الالعبين والشركاء  على البرنامج  يحافظ
  يدعم تطورهمو

من المحافظة على الالعبين  يستفيد البرنامج
شركاء و يُعزز من حقه في التقييم و و ال

   التدريب 
 تينمر  /الشركاءتدرب الالعبيني

 في األسبوع 
  

 تطوير المدرب
الموحدة (الرياضة 

 ضمناً)

يل معلومات أساسية عن تسج
في قاعدة معلومات: المدربين 

التي  الرياضة ،كيفية اإلتصال
 الشهادة و شرعية/ ،  نوعيدربها

للبرنامج خطة مكتوبة لسنوات متعددة 
لتجنيد المدربين تشمل مصادر المدربين 

 النمو المستهدفة نسبةو

من المدربين و المحافظة على تجنيد  طوريت
نسبة النمو سنة بالتوازي مع  الىسنة 

 خطة الطويلة األمدالواردة في ال

 الى المدربين  يتوجه البرنامج 
و في المدارس، النوادي الشبابية 

النوادي عامة للعمل مع 
 االولمبياد الخاص

يستهدف البرنامج األفراد الحائزين على 
شهادات رسمية في التعليم والتدريب 

 الرياضي 

كبار المدربين أن يكونوا حائزين جميع على 
ادات من مؤسسات الرياضة على شه
 بعملية إعادة التأهيل  يتقيدوا، والحكومية

يطور البرنامج نسب الرياضات مع نسب  
 العب عالية للمدرب/

طبق البرنامج "برنامج الالعبون ي
 مدربون"ك

لمدربين ليوفر البرنامج 
يب على تدرالالمعتمدين 

بناءًا على ( رياضات محددة
نموذج تطور المدرب من 

  )ألولمبياد الخاص الدوليا

يزود البرنامج المدربين  ،بشكل منتظم
(تغيير في  بالتطورات و التحديثات عتمدينال
، نصائح لقواعد / األساسيات / األنظمةا

 للتغذية، تدريبات جديدة وغيرها) 

تحسين على لمدربين االبرنامج  يخول 
علم في علوم الرياضة (التغذية،  تهممعرف
 ، الوقاية من االصابات)النفس

ينفذ البرنامج خطة تقدير أساسية 
 للمدرب 

يكافئ البرنامج  المدربين الذين حصلوا 
أستوفوا شروط  والذينعلى الشهادة 

    تجديدها
 

 على تقييم األداء بناءًا يُقدر المدربين 

الرياضات 
 الموحدة

 نموذج واحد في يقدم البرنامج
 الرياضات الموحدة

الرياضات  نموذجين في يقدم البرنامج
 الموحدة

الرياضات نماذج  كافة  يقدم البرنامج
 الموحدة

% من الالعبين يشاركون 10
 في الرياضات الموحدة 

% من الالعبين يشاركون في 20
 الرياضات الموحدة

% من الالعبين يشاركون في  35
 الرياضات الموحدة

% من المدربين معتمدين 10
 كمدربين رياضات موحدة 

% من المدربين معتمدين كمدربين 20
 رياضات موحدة

% من المدربين معتمدين كمدربين 35
 رياضات موحدة

  الرياضة أساسيات  معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 
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 بناء المجتمعات من األولمبياد الخاص معايير الجودة للبرنامج المعتمد 
 

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى بناء المجتمعات

 الالعبين
 القادة

لالعبين للعب  اً فرصيوفر البرنامج 
دور قيادي أو أكثر باالضافة الى 

 (مثالً  في مجلس االدارة معضويته
 ،حكامموظفون، اللجان،  متحدثون،
 مدربون)

عدد الالعبين من يزيد البرنامج كل سنة 
،ويخلق فرص قيادية  أدوارقومون بالذين ي

  لالعبين للمشاركة في نشاطات خارجية 

 كافةبفعالية في  قادةالالعبون اليشارك 
 مستويات وجوانب البرنامج

مجموعة من  البرنامج يحتوي 
الالعبين القادة الغير رسميين الذين 

 البرنامج خالت لقادةايوفرون مد

لجنة العبين رسمية لتمثل لبرنامج ل
 الالعبين خالل السنة

لجنة تخول سياسة رسمية يضع البرنامج 
 لقادة البرنامجتوفير مدخالت  الالعبين 

الالعبين  لتتبع عدد للبرنامج نظام  
 الذين يقومون بأدوار قيادية، القادة

 العبين القادةوينفذ خطة لتقدير ال

ويتتبع نسبة الالعبين الذين البرنامج  يزيد
 يشاركون في األدوار القيادية

 

الالعبين صحة 
 تهمياقول

يطلب البرنامج من جميع الالعبين 
 دقيقة وكاملةتقديم إستمارات طبية 

يقدم البرنامج جميع إستمارات الفحص 
الصحي لالعبين في الوقت المحدد وفقًا 

يوم من  30لمتطلبات المنحة(في غضون 
 النشاط)

 للككترونية ال صحيةللبرنامج سجالت 
 العب

كشف يوفر البرنامج لالعبين  
على األقل في السنة  واحد  صحي
  مختصمدير  بإدارة 

ثالثة  الكشف الصحي في  البرنامج يوفر
 لالعبين في السنةإختصاصات 

يوفر البرنامج الكشف الصحي في  ستة 
مع إختصاصات أو أكثر لالعبين في السنة 

 إستراتيجية للوصول لالعبين جدد 
مادي/عيني   واحدللبرنامج داعم  

    يصحالبرنامج للعلى األقل 
بنسبة  تبرعات محليةالبرنامج  يجمع
نشاطات تكاليف لتغطية  على األقل 30%

 لالعب البرنامج الصحي

 بنسبة تبرعات محليةالبرنامج  يجمع
نشاطات تكاليف لتغطية  % على األقل75

 لالعب البرنامج الصحي
 الى مختصين في  يحول البرنامج الالعبين  

 الخدمات الصحية للرعاية والمتابعة
شراكات صحية رسمية مع لبرنامج إتفق ا

لتوفير رعاية ومتابعة مجانية أو مخفضة 
   التكاليف

و تأثير أهمية عن البرنامج  يعلن 
الحياة الصحية والعافية لكافة 

 الالعبين،الشركاء،المدربين واألسر

لياقة الوصحة عن اليوفر البرنامج برامج 
 البرنامج الصحيخارج 

 لالعبين،الشركاء،المدربين واألسر

لياقة الصحة وعن الإستراتيجية للبرنامج 
تدعم وتتماشى مع جميع نشاطات 

 األولمبياد الخاص 
(مع  تفعيل الشباب

 إعاقة من غيرأو 
تتراوح و ذهنية

أعمارهم بين 
 سنة) 12-15

البرنامج ويتبع خطة لزيادة عدد ينفذ   يجند البرنامج الشباب بفعالية
 الشباب كل سنة

بعد الشباب ينفذ البرنامج خطة إلبقاء 
  تقدمهم بالسن

البرنامج الشباب بفعالية  يشرك 
 كمتطوعين وشركاء

 ر للشباب فرص ألدوار قيادية (مثال:وفْ يُ 
 مدربين، حكام، كعضو في مجلس اإلدارة،

 ،أعضاء لجان،الخ..)متدربين

فرص قيادية، تطورية يوفر للشباب 
 للتقدم كقادة في البرنامج ورسمية،

يحتوي البرنامج على مجموعة غير  
رسمية من ممثلي الشباب يقدمون 

 لقادة البرنامجخالت امد

للبرنامج لجنة تفعيل شبابية رسمية إلنجاز 
رياضات  نشاطات شبابية المنحى (مثال:

 خالل السنة تفعيل الشباب) مؤتمر موحدة،

البرنامج سياسة رسمية للجان  يضع
لقادة فعيل الشبابية لتوفير مدخالت الت

 البرنامج
يبني البرنامج عالقات مع  

 (مثال: ربويةالمؤسسات الت
 المدارس،الجامعات)

يعقد البرنامج شراكات مع المؤسسات 
 الدامجةرياضات ال لتنفيذ ربويةالت

رياضات ال (مثال: ربويةونشاطات ت
لنغير "منهج األولمبياد الخاص  موحدة،ال

والنشاطات  دامجةتشرك الرياضات ال
 ككلمجتمع الالمدرسة بأكملها و ربويةالت
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 )مؤتمر تفعيل الشباب ،SOGII "/العالم
للبرنامج إستراتيجية رسمية لتفعيل   

 و خطة تقدير للشباب الشباب 
يقيس البرنامج فعالية إستراتيجية تفعيل 

 اث والتقييممن خالل األبحالشباب 
األسر والالعبين 

 صغار السن
ممثل لألسر في مجلس اإلدارة 

 يتشاور مع األسر 
أهداف محددة مع فعالة  أسرللبرنامج لجنة 

   سراأل تحفيذإشراك و، دعمل
تنفذ اللجنة األسرية سياسة لجمع 

واستخدام المعلومات من األسر إلعالم 
  حيث يعتبرها عند إتخاذ البرنامج 

  لقرارات ا
نشاط  عن أعضاء بالبرنامج  يسعى 

 سر ليشاركوا كقادةأ
أعضاء من األسر على األقل  4للبرنامج 

 يشاركون في أدوار قيادية
  أعضاء من األسر على األقل  4للبرنامج 
المجتمع" للمساعدة في  ةبناك" يخدمون

 تمثيل البرنامج (خارج برنامج األسر)
شركاء المجتمع للمشاركة البرنامج  يخرط  

في التوعية ألفراد األسر الحاليين 
  والمستقبليين 

يستهدف يوفر البرنامج تعليم مستمر 
احتياجات أفراد األسرة من مختلف 

 لفياتاألعمار والخ
وينفذ   سرلأل مؤتمراتفر البرنامج يو  البرنامج أفراد األسر و يوجه يجند  

 تقدير لألسر خطة
األسر بنشاط في جميع أعضاء يشارك 

  جوانب البرنامج
يوفر البرنامج برنامج الالعبين  

 صغار السن 
تنفيذ في يخرط البرنامج أعضاء األسر 

برنامج الالعبين صغار السن والذي يشمل 
 منزلي التدريب ال

العبين الصغار يقدم البرنامج برنامج 
 تدريبال الىالسن مستدام يوفر االنتقال 

 األولمبياد الخاص في المنافسة و
 

بعد كل عرض برنامج  يكمل البرنامج تقييم  
 الالعبين صغار السن 

الطفل  تطوريحلل ويوثق البرنامج 
 الوقت مرورمع  ةواألسر
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 جمع التبرعات من األولمبياد الخاص معايير الجودة للبرنامج المعتمد 
  

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى جمع التبرعات
للبرنامج خطة سنوية مكتوبة   متابعةوالالتخطيط 

لجمع التبرعات مع أهداف 
   تتماشى مع الميزانية 

يستخدم البرنامج تبادل أفضل التجارب 
مع األولمبياد الخاص للتحسين إستراتيجية 

  جمع التبرعات الخاصة به

أفضل الخبرات البرنامج  يستخدم
الخارجية لتحديد اإلتجاهات التي عليه 

جمع في وتحسين إستراتيجيته إتباعها 
 التبرعات

 يراجع يتبع البرنامج النتائج و 
التقدم الذي أحرزه مقابل 

األهداف على األقل مرتين في 
 السنة

 الذي التقدم يراجع و النتائج البرنامج يتبع
 4على األقل  األهداف مقابل أحرزه

 مرات في السنة

يتبع البرنامج النتائج و يراجع التقدم الذي 
 شهريًا أحرزه مقابل األهداف 

ع أساسية لجم موادللبرنامج  القدرة 
م تقديالتبرعات وقدرة على 

لداعم األساسية قتراحات اال
 محتمل

يحدد البرنامج ما يمكن بيعه للممولين، 
ويعين القيمة وينشئ صفقة تمويل لكل 

 واحد

البرنامج جمع التبرعات كمسؤولية  يحدد
 أساسية في مجلس اإلدارة

يتفهم مجلس اإلدارة أهمية دوره  
 في دعم عملية جمع التبرعات 

لجمع  بفعاليةيسعى مجلس اإلدارة 
 الهداياو  لتبرعاتا

يؤمن مجلس اإلدارة هدايا عادية وهامة/ 
 هدايا شخصية قدمأو ي

و القدرة على إكمال للبرنامج  
 طلب المنحة االساسي تقديم

و تقديم طلب   القدرة على إنشاء للبرنامج 
 المنح المعقدة

ودها مجلس تيجية يقاللبرنامج استر
 الكبرى والمنح تاالدارة لمتابعة الهبا

 
واحد على  للبرنامج مصدر المصادرتنوع 

، غير للتبرعات المالية االقل
 منح األولمبياد الخاص الدولي 

أو أكثر للتبرعات مصادر  3للبرنامج 
، غير منح األولمبياد الخاص المالية
 الدولي

مصادر أو أكثر للتبرعات  5للبرنامج 
، غير منح األولمبياد الخاص المالية

 الدولي 
 2 تينعيني تينيستلم البرنامج هب 

 من خدمات وحاجيات أو أكثر 
من عينية أو أكثر  اتهب 3يستلم البرنامج 

 خدمات وحاجيات 
من عينية أو أكثر  اتهب 5البرنامج يستلم 

 خدمات وحاجيات 
يساعد البرنامج األولمبياد الخاص الدولي   

على  الحمالت وبناء الشراكة تنفيذعلى 
 مستوى المنطقة أو على المستوى العالمي

 جمععلى  البرنامج و يتعاون شاركي
ألولمبياد الخاص ل  العائدة له أو التبرعات

 الدولي 
مع تواصل للبرنامج خط  االستدامة

شخاص القابلة للتبرع مع األ
 مقنع لكل منهم مبرر

 

البرنامج فرصة تمويل واحدة على  ؤمني
 األقل كل سنة

 

تمويل مصدر البرنامج على األقل ؤمني
 لعدة سنوات جديد

للبرنامج خطة مكتوبة للحفاظ  
 على الممولين 

البرنامج نجاحه في اإلحتفاظ يظهر
  بمصادر التمويل الموجودة 

من مصادر  قدميزيد البرنامج الدعم الم
   التمويل الموجودة 

يقدم/يشارك ويتواصل البرنامج  إدارة الهبات
الجهات المانحة  التقارير مع

والممولة مرة في السنة على 
 األقل

ويقدم/يشارك التقارير يتواصل البرنامج 
مرتين في مع الجهات المانحة والممولة 

 السنة على األقل 

المتبرعين يشمل معلومات التواصل مع 
 تأثير التبرع  ظهرنوعية وكمية ت

ة الالعب ساندبمالبرنامج يقوم  
أو  برسالة شكر  المتبرعبتقدير 

 اتصال هاتقي وغيره
 

بمساندة للبرنامج مقاربة رسمية للمكافأة 
 استنادًا الى مستوى العطاء والالعبين 

 

للبرنامج إستراتيجية مكتوبة لتطوير 
العالقات مع أفضل المتبرعين بمساندة 

  الالعبين 

 إدارة 
  المخاطر

يقوم البرنامج ببحث لتجنب 
 المتبرعين سيئي السمعة 

تنفيذ إتفاقيات مكتوبة مع المتبرعين 
 كضرورة 

مصادر  منلمخاطر االبرنامج  يحلل
 التمويل 

يطبق البرنامج المبادئ  
   للموليين اآلخرينالتوجيهية 
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 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التسويق والتواصل
 /الماركة

 العالمة التجارية
األولمبياد إرشادات البرنامج ينفذ 

بالمواد االساسية  المتعلقة الخاص
مثالً: اليافطات و  للعالمة التجارية

 القرطاسية

شكل مستمر وضع العالمة يضع البرنامج 
(الموقع على كل المواد  التجارية المرئية

    باس الموحد)لااللكتروني، ال

بشكل مستمر وضع يُطبق البرنامج 
 كافةعلى  العالمة التجارية المرئية

  مستويات البرنامج

  التسويق
  

للبرنامج متحدث رسمي محدد و 
 العب لدعم النشاطات التسويقية

للبرنامج متحدثين رسميين على األقل 
 واحد منهم العب قائد

للبرنامج مجموعة من المتحدثيين 
الرسميين يتضمن قائد ذات نفوذ (مثال: 

شخصية مشهورة، سياسي، شخصية 
 رياضية)

البرنامج االدوات التسويقية ؤمن ي
األساسية (مثال: مستندات الحقائق، 

البيانات الصحافية، الُكتيبات ، 
ل النشاط، والقمصان ، منشورات ح

 )محاضرات
 

يؤمن البرنامج التغطية اإلعالمية لألحداث 
 و النشاطات الكبيرة 

 اإلعالم وسائل مع عالقات برنامجيُنشأ ال
 العام مدار على اإلعالمية التغطية ويؤمن

للبرنامج حضور إعالمي إجتماعي 
 معزز و مدارة 

يُفعل البرنامج وسائل التواصل اإلجتماعي 
 لدعم النشاطات التسويقية

 

يدمج البرنامج وسائل التواصل 
اإلجتماعي  مع موقعه الرسمي و يُقيم 

جهود التواصل اإلجتماعي في مساندة   
 اإلستراتيجية التسويقية

يصدر البرنامج نشرة إخبارية عامة 
(أو ما يُشابهها) مرتين في السنة 
على األقل للتواصل مع الجمهور 

 الخارجي

يصدر البرنامج نشرة إخبارية عامة أو ما  
يُشابهها) لجمهور محدد (مثال: المدارس، 
مقدمي الخدمات الصحية) و ينشر تقرير 

 سنوي
يُسوق البرنامج لنشاطات و بهدف  

 توعية المجتمع
يُجري البرنامج نشاطات تسويقية مستمرة 

 للتوعية و التفهم
يتعاون البرنامج مع شركاء و داعمين في 

 نشاطات ترويجية دائمة
التخطيط 
 للتسويق 

 سنوية تتضمن للبرنامج خطة تسويقية  
  محددةمقاييس 

لبرنامج إستراتيجية تسويقية متعددة يضع ا
 نشاطاته التسويقية   يقيم سنوياً السنوات و 

عالقات مع  ينشأ البرنامج  عالقات التسويق 
 والدعم للتوجيه ييناالعالم

للبرنامج ترتيبات للهبات العينية مع وسيلة 
  أو اكثر  إعالمية 

للبرنامج ترتيبات لرعاية إعالمية من 
 وسيلة إعالمية أو أكثر

ينشأ البرنامج عالقات مع محترفين 
التواصل للتوجيه و في التسويق و 

 الدعم

للبرنامج ترتيبات للهبات العينية من وكالة 
 تسويق أو أكثر

للبرنامج ترتيبات لرعاية إعالمية من 
 وكالة تسويق أو أكثر

يتواصل البرنامج مع وسائل إعالم 
لتعريف  األولمبياد الخاص و مبادئه 
 و اهادافه و يؤمن التغطية اإلعالمية 

التغطية اإلعالمية   يؤمن البرنامج 
 للنشاطات   الرئيسية

يُبني البرنامج عالقات مع وسائل اإلعالم 
و يؤمن التغطية اإلعالمية على مدار 

 السنة 
 التواصل
   الداخلي

 

للبرنامج صفحة (أو صفحات) للتواصالت  
 الداخلي على موقعه الرسمي

يسعى البرنامج و يستخدم المعطيات من 
أنظمة أساسية أصحاب الشأن، و لديه 

تسمح بالتعاون و مشاركة األفكار (مثال: 
مواقع التواصل اإلجتماعي و الشبكات 

 الداخلية/إنترانت )
البرنامج األدوات التسويقية  يستخدم 

أفالم فيديو ،المعلومات المتطورة (مثال: 
البيانية، اإلعالنات، معدات التغطية 

 اإلعالمية)

الشركاء للبرنامج قناة رسمية لالعبين و 
 للتعبير عن آرائهم

يستخدم البرنامج االدوات التسويقية  مصادر التسويق 
ق، األساسية (مثال: مستندات الحقائ

، البيانات الصحافية، الُكتيبات

البرنامج األدوات التسويقية  يستخدم
أفالم فيديو ،المعلومات المتطورة (مثال: 

البيانية، اإلعالنات، معدات التغطية 

 مخصصة يةتسويق مواد البرنامج يستخدم
 المثال سبيل على( محددة لجماهير
الشراكات / المتعاونين ،  ،اتللحكوم

 التسويق و التواصل   معايير الجودة للبرنامج المعتمد من األولمبياد الخاص 
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ل النشاط، والقمصان ، منشورات ح
 )محاضرات

 المانحة والجهات ،تطبيق القانون  اإلعالمية)
 )المحتملة

يجب على البرنامج تحديث معلومات  
االتصال، األخبار و القصص، 

النشاطات و الرياضات المتوفرة 
على "صفحة البرنامج المحددة" على 

الموقع الرسمي لألولمبياد الخاص 
الدولي  

www.specialolympics.org 
 

للبرنامج موقعه الرسمي الخاص المصمم 
بحرفية مع تحديثات لمعلومات اإلتصال ، 

خبار ، القصص ، النشاطات و األ
الرياضات المتوفرة؛ و يتم تعقب نسبة 

 اإلستخدام

للموقع الرسمي للبرنامج ميزات تفاعلية 
مصممة لجذب و إشراك العامة (مثال: 

 التبرع عبر اإلنترنت ، التطوع)

يُعين البرنامج شخص متخصص 
إللتقاط صور و فيديو ذو جودة عالية 

   إلستخدامها في عملية التسويق  

 ويأخذ إلكترونية مكتبةب البرنامج تفظيح
  الجودة عالية فيديوأفالم / صور

يسوق البرنامج لنفسه بإستخدامه 
 اإلعالم ووسائلمنتجة بحرفية  مطبوعات

 اإللكترونية
 إدارة

 المخاطر
و للتواصل البرنامج خطة مفصلة  لدى 

  اتزمأوقات األ في  ناطق رسمي 
لتطبيق خطة  جاهزفريق عمل البرنامج  

  االزماتخاصة ب تواصل
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 بناء الشراكةالحكومة و معايير الجودة للبرنامج المعتمد  من األولمبياد الخاص 
 

 بناءالحكومة و
 الشراكة

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى

العالقات مع 
 الحكومة

 ويوثق قائمة البرنامج  يحدد
 فاعلة سياسية أسماء أشخاص ب

رات في للبرنامج نظام وأداة لرصد التغي
التي تؤثر على  القوانين، والسياسات

 األولمبياد الخاص 

للبرنامج إستراتيجية مكتوبة لمبادرات 
تي تنسجم مع الهيكل السياسي األولمبياد ال
 واألولويات 

 قادة سياسيين الالبرنامج  يعلم 
األولمبياد  آخر التطورات

 على األقلالخاص مرة في السنة 

يقوم البرنامج بجهود إستباقية ومستمرة 
ذات لتثقيف وإشراك القادة السياسيين 

 الصلة

على جميع الشأن يستخدم البرنامج أصحاب 
    مستويات البرنامج للتأثير على السياسة 

حضور القيادات السياسية  
فعاليات األولمبياد الوثيقة 

 الخاص 

 ياسيين سلالبرنامج مع القادة ا فقيت
األولمبياد في تطور نفوذهم  إلستخدام
   الخاص 

نفوذهم لتعزيز  ينالسياسي القادة خدمستي
 حقوق األفراد ذوي اإلعاقات الذهنية 

أفضل الفرص البرنامج  درسي 
التمويالت  /للحصول على المنح

  فعاليةويسعى لها ب الحكومية

أو  تخفيف النقديؤمن البرنامج ميزانية 
 الدعم العيني من الحكومة

 ميزانية تخفيف النقد أويؤمن البرنامج 
ات من الحكومة الدعم العيني متعددة السنو

  العملية والبرمجيةالتكاليف تغطية ل
عالقات الفعالية بيطور البرنامج  

     مع الوزارات والجهات الحكومية 
يتعاون البرنامج مع مختلف الوزارات 

 الخدمات وفيروالجهات الحكومية لت
مع المؤسسات  شراكةلبرنامج يبني ا

السياسية الوطنية التي تؤدي إلى الدعم 
  المباشر 

القيادات السياسية اإلعاقة  تتفهم 
و واألولمبياد الخاص  الذهنية

 االمور القضائية المتعلقة بها

القيادات السياسية كيف يعزز  تتفهم
، الرياضةعبر الدمجاألولمبياد الخاص 

 التربية، الصحة، والمجتمع ككل

ألولمبياد الخاص االقادة السياسيين   يشرك
دمج تتعلق بالالتي في وضع سياسات 

 واإلعاقة
القطاع  شراكة

 العام 
شركاء الالبرنامج  حددي

، بما المحتملين من القطاع العام
في ذلك شركاء األولمبياد 

بجدية  ويعملالخاص الدولي، 
  على جذبهم 

يعمل األولمبياد الخاص مع شريك واحد من 
مكمل القطاع العام على األقل، والذي عمله 

 ومفيد لألولمبياد الخاص 

 المساند الدعم والقطاع العام يؤمن 
 عملالمصادر التي تحدث فرق كبير في 

 برنامج األولمبياد الخاص 

يخوله معرفة للبرنامج نظام  
 القطاع العام المتوفرة من منح ال

التي منح للقطاع العام ال قدم البرنامج طلبي
  تلبي المعايير المحددة

 القطاع العام  منيؤمن البرنامج المنح من 
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 التكنولوجيا من األولمبياد الخاص معايير الجودة للبرنامج المعتمد 
  

 المرحلة الثالثة المرحلة الثانية المرحلة األولى التكنولوجيا
 امج حاجاتهنحدد البري التخطيط

 و يدرجها  التكنولوجية كتابةً 
   ضمن خطة العمل السنوية 

خطة عمل متعددة سنوات البرنامج  يضع
    ةالتكنولوجيلتطوير 

 وأيلتقي الفريق اإلستشاري التكنولوجي 
مجلس اإلدارة على األقل مرة في السنة 

لمراجعة والموافقة على الخطة 
 اإلستراتيجية التكنولوجية 

بريد وأساسي للبرنامج هاتف  المعدات
 االنترنتشبكة االلكتروني و

 الداخلية

والبريد  يالهاتفللتخابر رنامج جودة عالية للب
 شبكة االنترنت وااللكتروني 

اتصال مشتركة داخلية للبرنامج شبكة 
يستطيع دخولها الموظفين والمتطوعين 

 الرئيسيين أينما ُوجدوا  
 اتالتطبيق

البيانات و 
 التقارير

 تكنولوجيهتطبيقات  للبرنامج 
 مكتبية أساسية

 ةموحد ةكترونيال  ارشفةنظام للبرنامج 
 للمستندات والصور والعروض وغيرها 

 ،التبرعاتجمع للبرنامج االنترنت يستعمل ا
 االعالم االجتماعي و التواصل  ،التسويق

         يستخدم البرنامج جدول  
أو قاعدة للمعلومات الدارة 

، الالعبين ،سابقاتالمبيانات 
 المدربين الشركاء و

بيانات االلعاب يستخدم البرنامج نظام 
GMS  أو قاعدة مماثلة إلدارة بيانات

 المسابقات،الالعبين،الشركاء والمدربين

 بيانات االلعاب يستخدم البرنامج نظام
GMS  الالعبين، المسابقات،بيانات إلدارة 

 المدربين والشركاء 

في يسجل البرنامج مشاركة الالعب   
 نشاطات األولمبياد الخاص الغير رياضية 

يحلل البرنامج تأثير مشاركة الالعب مع 
     الوقتمرور 

 مرئية مؤتمرات للبرنامج قدرة في تنظيم   
  (سكايب) 

 داخلية/إنترانتالكترونية  شبكة ج للبرنام
 (ضمن البرنامج)تؤمن التواصل الداخلي 

جميع بيحتفظ البرنامج جدول  
 المتطوعين وأفراد األسر

المتطوعين لجميع  ببياناتيحتفظ البرنامج 
    وأفراد األسر

كل  عمال ومشاركةبسجل أالبرنامج  يحتفظ
 األسرد افرأأو  ينمتطوعالمن 

معلومات  للبرنامج جدول 
 المتبرعين ونشاطاتهم ب

قاعدة بيانات للمتبرعين  للبرنامج 
   ونشاطاتهم

    عالقاتالدارة إل متقدم نظامللبرنامج 
 متطورةمتابعة  ؤمني (CRM)التأسيسة 

 المتوفرة مكانياتاإل لوتحلي
لألولمبياد الخاص يقدم البرنامج  

 معلومات إحصائية الكترونيًا 
معلومات  لألولمبياد الخاصم البرنامج يقد

 االنترنت  االعتماد عبرإحصائية/
 وتحليل لجمع  إحصائي مسحبالبرنامج يقوم 

 ر البرنامج يتطوالبيانات تساعد على 
 إدارة

 المخاطر
 نظامو  للبرنامج نظام احتياطي 

 لحماية من الفيروسا
دعم من للمعلومات ونظام آللبرنامج مخزن 

  االلكتروني الموقعغيراحتياطي 
أمنية و قوانين و إجراءاتلبرنامج يضع ا

     يقوم بإنتظام بالتدقيق التكنولوجي   
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