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امج: األسئلة الشائعة:    معايير جودة الير
 

امج؟  امج  ▪ ما هي معايير جودة الير ي تطوير وزيادة جودة هي أداة  (PQS)معايير جودة الير
 
امج ف ي تحديد ما   ها برامجها وطريقة عمل  لمساعدة الير

امج ف  كير  عليه من أجل توفير  الذي . تساعد الير
يجب الير

 .  برامج عالية الجودة لالعبير 
 

ي عام  ▪ كيف نشأت؟  
ي البداية ف 

امج ف  ي كل المناطق بجمع  2013تم تطوير معايير جودة الير
 
امج ف ي عام   3 النسخة . واكتملت مراجعة مدخالت من الير

امج ف    2020لمعايير جودة الير
نامج.  الموظفير  ،  (SOI)  الخاص الدولي  األولمبياد بمساهمة من إدارات  ي الير

 اإلقليميير  وموظف 
  

ي 
 
  3  النسخة ما الجديد ف

امج؟   لمعايير جودة الير
امج   3  النسخةتماشى  ت ▪ ة   الخطة مع بنيةلمعايير جودة الير اتيجية العالمية للفير . تم تحديث أو إضافة أو إزالة بعض المعايير لتعكس التقدمات  2021-2024اإلسير

ي 
ي السنوات الخمس الماضية. امج األولمبياد الخاص الدولي  ن بر  والتطورات الجديدة ف 

 ف 
  

امج من خالل   ▪ كيف تتم هيكلتها؟ اتيجيات و  3تتم هيكلة معايير جودة الير اتيجية    4إسير ي كل قسم من خالل  2021-2024عوامل تمكير  للخطة اإلسير
ي      3. يتم تحديد المعايير ف 

مراحل، والتر
 بعضها عىل بعض. عتمد ت

 

ي له استخدامها؟
 من ينبغ 

 
امجية   ▪ الير المجاالت  ي فهم وإدارة ودعم 

امج ف  الير امج قادة  الير الخاص الدولي   تساعد معايير جودة  ي  .  1بمعايير عالية تنفيذها  و   لألولمبياد 
المدر وينبغ  الوطنيير       اء عىل 

امج امج الفرعية  والرؤساء التنفيذيير  ومجالس الير ي العمل مع الير
ا ف 
ً
امج أيض امج لتخطيط برامجهم وتطويرها. وتظهر فائدة معايير جودة الير   ، استخدام معايير جودة الير

ة، ومن الجديدة  لكافة    مهمة   هكذا يمكنها أن تكون  مراحل و   3. وتحتوي كل مجموعة من المعايير عىل  يةالشباباللجان  و     األس ،  الالعبير    ة إل الكبير امج من الصغير أنواع الير
امج ذات الموارد الجيدة. المتقدمةإل  ي تفتقر إل الموارد إل الير

امج التر  ، ومن الير
 

ي استخدام معايير  
كيف ينبغ 
 الجودة؟ 

ي  ▪
ي وإيجاد طرق لتحسير  الجودة وزيادتها. التقييم الذات 

ي التقييم الذاتر
امج ف   : يتمثل االستخدام األساشي لمعايير جودة الير

امج عند وضع خطخريطة الطريق ▪ ي استخدام معايير جودة الير
ي حال قيام برنامج ما  اإل     و ته السنوية  : ينبغ 

اتيجية طويلة المدى. وف  ي  سير
خطة جديدة، يمكن أن  وضع  ف 

ي تحديد  
امج ف  ي عنارص الخطةتساعد معايير جودة الير

كير  عىل التحسينات التر
ي الير

امج ف  اتيجية، يمكن أن تساعد معايير جودة الير
ي منتصف خطة إسير

نامج ف   . وإذا كان الير
اتيجية الحالية.    تتناسب مع اإلسير

امج لمعرفة مدى تقدم    تتبع التقدم واالحتفال بالنجاح:  ▪ نامج ينمو ويتحسن! وهذه نتائج قابلة للقياس. استخدم معايير جودة الير ي أن الير
إن تحقيق معايير جديدة يعت 

 .  ي حققتهالذ برنامجك ونموه واالحتفال بالنجاح  
 

ي 
ك  ي لعلماذا ينبغ 

 استخدامها؟ ما هي الفائدة؟  
امج ▪ امج للير ي نمو الير

امج ف  نامج  طورها وت: تساعد معايير جودة الير ي بدء محادثات صادقة حول أولويات الير
. إنها أداة رائعة للتقييم والتخطيط والتتبع. وهي تساعد ف 

 وأهدافه.  
، وزّودهم لالعبير   ▪ اك الالعبير  امج كأداة إلسى . استخدم معايير جودة الير ي حياة الالعبير 

ي ما ي للتعبير عن   بمرجع  : برنامج أفضل = تحسينات ف 
  عىل عتقدون أنه ينبغ 

كير  عليه. ا
نامج الير  لير

امج  قادةل    ▪ كير  عىل الجودة ووضع خطط واقعية ،الوطنيير    المدراء: تساعد  الير
ي الير

ي اإلجابة عىل سؤال "ماذا بعد؟"  تساعد  الرؤساء التنفيذيير  ومجالس اإلدارة ف 
كما  ف 

امج دوًرا  تلعب   معايير جودة الير
ً
ي نقل المعرفة إل القادة والموظفير  الجدد أو   أساسيا

ة.    قليىلي ف   الخير
امج  للحركة ▪ .  دفعنا ي ير  مت هو مرجع : معايير جودة الير نا عىل الجودة عير برامجنا المتنوعة. دعم يو "األحكام" غير الموضوعية بشأن التقدم جنبنا ي  ت و وهنحو التمير   تركير 

 
 .المدراء النشاطات أو غيرهم من  مدراءمالحظة: ال تحل معايير جودة البرامج محل المعايير الفنية التفصيلية في المجاالت األخرى لمساعدة المدربين أو  1

 



  الدولي من قبل األولمبياد الخاص  البرامج المعتمدة معايير جودة 

 

 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

S1.1   العمليات

،  المحلية 

 والتوعيةالهياكل 

 محلي    الخاص اد ألعاب األولمبي يتم تنظيم  ☐ البنية التحتية المحلية  
ً
  ا

  ، المنطقة اإلدارية، القضاء  )عىل سبيل المثال، 
فريق من المتطوعير   من   مساعدة ب( ضاءالق

أفراد( بأدوار محددة )عىل سبيل    3)أكير من  
، الخدمات اللوجستية، التواصل المثال، 
 التوعية(. 

 تم إنشاء فرع ☐
ً
     ا

ً
نامج   محليا    اد األولمبيلير

باسم     بوصفه "نادًيا" )يشار إليه    الخاص
نامج الفرعي   ذات أدوار محددة. تديره لجنة (   الير

" المحلية نشاطات الرياضة  |الفروع األندية تقدم " ☐
  قيادة الالعبير   ، الالعبير  صغار السن برنامج والصحة و 

المدرسية. تجمع "األندية" األموال محلًيا    نشاطات  الو 
ي وسائل اإلعالم 

 المحلية. وتؤّمن التغطية ف 

  عىلجذب والمحافظة  
كاء  عىل   الالعبير  والشر

نامج  ☐ العبير  جدد  توظيف  عىل   يقوم الير
كاء موحدين من خلفيات ومواقع متنوعة   وسى

 سنوًيا.   المحافظة عليهمويقيس  

نامج  ☐ كاء   عىل جذب يقوم الير الالعبير  والشى
ي مناطق التواجد     بشكل فعال الموحدين 

ف 
الخطة  ضع ي )مثل المناطق النائية(. تم  القليل 

الالعبير    للمحافظة عىلاألساسية 
٪ من الالعبير  75نسبة المحافظة عىل ويتم

 سنوًيا. 

نامج   ☐ ٪ من  90نسبة  عىل المحافظة عىل ينجح الير
كاء الموحدين.   الالعبير  والشى

المدربير    جذب 
  عليهم والمحافظة

نامج  ☐   المدربير  الجدد   جذبعىل   يقوم الير
  المحافظة عليهم ويتتبع نسبة  بشكل فعال 

 سنوًيا. 

نامج المدربير  المعتمدين من   ☐ يستهدف الير
ي )النوادي  

كاء الرياضة والمجتمع الرياض  خالل سى
ي  
بية البدنية( وينجح ف  واالتحادات ومعلمي الير

   ٪ من المدربير  75  المحافظة عىل 
ً
 . سنويا

نامج  بحافظ  ☐   ٪ من المدربير  المعتمدين 90  عىل الير
 سنو 
ً
 . يا

الالعبون والقيادة  
 الموحدة 

لالعبير  القادة أدوار هادفة عىل المستوى   ☐
المحىلي )مثل قائد الفريق المسؤول عن إعداد  

 التدريب(.   خالل أدوات 

اد  األولمبيمن  تضم لجنة "النادي" المحلية  ☐
ا     الخاص

ً
ممارساتها لضمان  نظم وتالعًبا قائد

ي صنع القرار  
ي المشاركة والمساهمة ف 

المساواة ف 
 والنشاطات. 

أدوار اللجان وعمليات "النادي" بون القادة يقود الالع ☐
جمع   ،  التواصل  )مثل جداول التدريب،    المحلية 

عات، وما إل ذلك(.   التير

S1.2  تعليم

 المدربير  

نامج إكمال المدربير  التدريب   ☐ المدربير  نظام تطوير  يضمن الير
األولمبياد الخاص    قبل  األساشي المعتمد من 

من مقدمي تدريب   يعادله أو ما  الدولي  
، ما يدعم كل مراحل  نموذج تطوير  المدربير 

 . (ADM)الالعبير   

نامج إكمال المدربير  بعض  ☐ يضمن الير

ن قبل  م نظام تطوير المدربير  العالمي  مكونات 

نامج أو يسهل   الخاصد ااألولمبي . يوفر الير

ي الرياضات المعتمد وفرًصا    ةتدريب مدرتر
برنامج التدريب  للحصول عىل شهادة أعىل )مثل 

٪ من المدربير  70(. عىل النشاطات الحركية
 حاصلون عىل شهادة تدريب معتمدة. 

نامج عىل نظام تعليم مدربير  م ☐ طور تيحتوي الير

ي أو  متكامل و
نظام تعليم يتماشى مع إطار التدريب الوطت 

٪ من  90.   الخاص اد األولمبي من المدربير  العالمي  
 المدربير  حاصلون عىل شهادة تدريب معتمدة. 

S1.3 ة وجودة  وتير

 الرياضات 

نسبة المدربير  إىل  
 الالعبير  

متوسط نسبة المدربير  المعتمدين إل  ☐
 . 1:20أقل من هي الالعبير  

متوسط نسبة المدربير  المعتمدين إل  ☐
 . 1:16أقل من هي الالعبير  

أقل  هي متوسط نسبة المدربير  المعتمدين إل الالعبير   ☐
 .1:12من 

ا من  ☐ الرياضات الموحدة
ً
نامج نموذًجا واحد الرياضات  يقدم الير

العب، أو منافسة(  ال)ترفيه، أو تطوير   الموحدة
ي  
ي رياضة واحدة عىل األقل ف 

المجتمع أو   ف 
٪ من جميع  5 يشارك  سة أو الجامعة. المدر 

ي الرياضات الموحدة.  الالعبير  
 ف 

نامج نموذجير  من الرياضات   ☐ يقدم الير
ي رياضتير  عىل األقل وبيئتير  

الموحدة ف 
٪  10بشارك )المجتمع، المدرسة، الجامعة(. 

ي الرياضات الموحدة.  من الالعبير  
 ف 

نامج   ☐ ي  كافةيقدم الير
نماذج الرياضات الموحدة الثالثة ف 

ي كل البيئات الثالثة.  3
٪  15 يشارك رياضات عىل األقل ف 

ي الرياضات الموحدة.  من الالعبير  
 ف 

نموذج تطوير الالعبير  
(ADM) 

ي واحدة من مراحل   ☐
نامج الالعبير  ف  ك الير ُيشى

، تعلم   (ADM)نموذج تطوير الالعبير   )أساشي
فيه(.   التدريب، التدريب للمنافسة، الير

كاء الموح ☐ نامج الالعبير  والشى ك الير دين  ُيشى
ي مرحلتير   

ي  أدت  حد  كف 
.  ف   نموذج تطوير الالعبير 

نامج  ☐ ذ الير
ّ
نموذج تطوير الالعبير   من مستويات  4-3نف

 . متكامل نموذج تطوير العبير  تقدم نحو  و 
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  الدوليولمبياد الخاص األقبل من    البرامج المعتمدة معايير جودة 

ة المشاركة  كاء الموحدين   ☐ وتير /الشى  جميع الالعبير 
يحظ 
ي جلسة عىل 

تدريب واحدة عىل األقل أسبوعًيا ف 
مع مدرب خالل    الخاص  اد األولمبي رياضات 

ي )* الجلسة = 
دقيقة بكثافة   60الموسم الرياض 

 معتدلة إل شديدة(. 

كاء الموحدين لديهم  %   50☐ /الشى من الالعبير 
جلسة تدريب رياضية واحدة عىل األقل أسبوعًيا 

جلسة تدريب أو لياقة بدنية أخرى    +مع مدرب 
يقودها أو يحددها مدرب معتمد/مدرب لياقة  

ي )
ي  120بدنية خالل الموسم الرياض 

دقيقة ف 
 األسبوع(. 

كاء الموحدين لديهم جلسة    75 %☐ /الشى من الالعبير 
  +دريب رياضية واحدة عىل األقل أسبوعًيا مع مدرب ت

 جلسة تدريب أو لياقة بدنية أخرى يقودها أو يحددها  
ي  

مدرب معتمد/مدرب لياقة بدنية خالل الموسم الرياض 
ي األسبوع(.  120)

 دقيقة ف 

ات و  المعدات  تتم ممارسة الرياضة باستخدام   ☐ التجهير 
ات،المرافق  المعدات والمالبس   |النجهير 

 الرياضية األساسية، مع اتباع قواعد السالمة. 

تتم ممارسة الرياضة باستخدام   ☐
ات،المرافق  المعدات والمالبس   |التجهير 

 الرياضية المعتمدة المشابهة للرياضات السائدة. 

ات،رافقتتم ممارسة الرياضة باستخدام الم  ☐     |التجهير 
  ذات المعايير  والمالبس الرياضية المعدات  

 الوطنية/الدولية. 

ة  كاء الموحدون بفرصة   ☐ المسابقات  وتير يتمتع الالعبون/الشى
ي كل رياضة  مسابقة

واحدة عىل األقل سنوًيا ف 
نامج. ويتم تقديم  اضية  مسابقةيقدمها الير افير

 واحدة عىل األقل. 

كاء الموحدون بـ   ☐ فرص   3يتمتع الالعبون/الشى
ي كل رياضة     التسابقعىل

عىل األقل سنوًيا ف 
نامج. ويتم تقديم   مسابقتير  يقدمها الير
اضيتير  اثنتير  عىل األقل. 

 افير

ي  ☐
كاء الموحدون بفرصة المشاركة ف  يتمتع الالعبون/الشى

طريقة الدوري عىل مدار العام.  عىل    المسابقات فرص 
نامج  اضية عىل األقل.  مسابقات  3ُيجري الير  افير

  مسابقة إجراء كل   المسابقات يضمن مدير  ☐ المسابقة  جودة 

ا 
ً
. جداول   الخاص   د ااألولمبيألعاب   لقواعد وفق

 . مسبقاَ  لمسابقة متوفرة ا

ي جميع المسؤولير  الفنيير  الرئيسيير    ☐ يلتر
من متطلبات شهادة هيئة إدارة الحد األدت  

 . المسابقةعىل مستوى  الرياضة 

المندوبون الفنيون ولجان التحكيم الرياضية موجودون   ☐
ي  
  المستوى المحىلي   ، النشاطات    كافةف 

 
 . ضمنا

ي يوفر  ☐ الالعبون صغار السن 
نامج فرًصا متعددة للمشاركة ف  الير

 )من عمر سنتير  إل   الالعبير  صغار السنبرنامج 
  سنوات( طوال العام.  7

نامج اثنير  من ثالثة نماذج لالعبير    ☐ يقدم الير
ل(   صغار السن )المدرسة أو المجتمع أو المي  
ي نظام  

ويسجل جميع الالعبير  صغار السن ف 
GMSو ،Connect  .أو قاعدة البيانات المحلية 

نامج نشاطات متواصلة وموسعة لالعبير    ☐ يقدم الير
أسابيع عىل األقل وتنقل   8صغار السن تستمر لمدة 

     الخاص   اد األولمبي  ضمن   األطفال إل فرص رياضية أخرى 
 الالعبير  صغار السن. برنامج  بعد 

https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/sports-rules?locale=en
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/young-athletes?locale=en
https://resources.specialolympics.org/games-and-competitions/gms-learning-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/technology-and-digital/so-connect-information-center?locale=en
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S1.4   اكات الشى

 المحلية 

اكات الرياضية  نامج عالقات مع هيئات إدارة  ☐ الشر ي الير
يبت 

ي  ي لرياضا  الرياضة أو المنظمات األخرى 
ة والتر
ي عالي الجودة  

يمكنها دعم التدريب الرياض 
 وفرص المنافسة. 

اكة مع هيئات إدارة الرياضة   ☐ نامج سى لدى الير
ف بها لما ال يقل عن  يرياض المنظمات  /  ة المعير

المقدمة، وتشمل     ات الرياض  ٪ من  50
 .  الوصول إل المدربير  وتعليم المدربير 

اكة رسمية مع هيئات إدارة الرياضة /   ☐ نامج سى لدى الير
ف بها لكل  يرياضال المنظمات    المتوفرة  ات  الرياض  ة المعير

 ٪. 100بنسبة 

S1.5  تكامل

 الصحة والرفاهية

ة نامج أهمية الصحة واللياقة   عرضي ☐ اللياقة البدنية  وتير الير
 ، كاء  البدنية لجميع الالعبير    الموحدين، الشى

  عن   جلساتتنظيم واألس من خالل   المدربير  
نت. ، التدريب الصحة والرفاهية   وعير اإلنير

نامج   يوفر  ☐ أسابيع عىل األقل من برامج   6الير
الصحة واللياقة البدنية المستمرة، خارج 

نامج الصحي لالعبير  مع استكمال   نشاطات  الير
نامج 10   ٪ عىل األقل من الالعبير  للير

ً
 . سنويا

نامج برامج الصحة واللياقة البدنية عىل مدار  ☐ يقدم الير
ي ذلك   نشاطاتالعام، خارج 

، بما ف  ، لالعبير  نامج الصحي الير
كاء الموحدون،  ٪  20واألس مع استكمال  المدربون  الشى

نامج   عىل األقل من الالعبير  للير
ً
 .   سنويا

ي العنارص العامة  ☐ جودة اللياقة البدنية
يشمل التدريب الرياض 

لتهدئة واللياقة البدنية )عىل سبيل  لإلحماء وا
ي    التوعية عن  المثال، التكييف، و 

التغذية( والتر
ا لمعرفته. 

ً
 يحددها المدرب وفق

ي عنارص   ☐
تشمل نشاطات التدريب الرياض 

اإلحماء والتهدئة واللياقة البدنية الخاصة 
ي يحددها المدرب أو مدرب 

بالرياضة، والتر
 اللياقة البدنية. 

يك  ي ☐ عب/الشى
ّ
نامج تتبع اللياقة البدنية لّل شجع الير

، وسجالت   )عىل سبيل المثال، مستويات النشاط اليومي
التمرين أو التدريب، وسجالت التغذية، وعنارص اللياقة  

 البدنية(. 

خيارات    المسابقاتتوفر المرافق وأماكن  ☐ الصحة والرفاهية
اب    .  صحي  طعام وسى

خالل كافة     يتم تقديم محطات األداء ☐
 . المهمة    المسابقات

خالل كافة المسابقات   يتم تقديم محطات األداء   ☐
 المحلية 

نامج الصحي  نامج بشكل مباسى أو من خالل   ☐ الير يوفر الير
اكة )عىل سبيل المثال، مع عيادة صحية(    الشى

اضًيا   كشف صحي  ا افير
ً
ا عىل األقل ونشاط

ً
واحد

ا سنوًيا )
ً
نامج  صحة األسةمؤتمر  واحد ، أو الير

، أو تتبع اللياقة البدنية عير   ي
اض  الصحي االفير
نت أو   التطبيق(. وقد تم إنشاء شبكة  عير  اإلنير
الصحية  المتابعة   الخدمة لتوفير  من مقدمي 

 عىل الكشف الصحي 
ً
 . بناءا

نامج بشكل مباسى أو من خالل   ☐ يوفر الير
اكة،      أو نشاطات الكشف الصحي لالعبير  الشى
اضية  ي افير
اضيير   تخصصات ون 3ف 

شاطير  افير
صحة األسة، أو تتبع   مؤتمر عىل األقل سنوًيا )

نت أو   التطبيق(.  عير  اللياقة البدنية عير اإلنير

اكة،   ☐ نامج بشكل مباسى أو من خالل الشى   يوفر الير
اضية   أو نشاطات الكشف الصحي لالعبير    ي  افير

  كافة ف 
اضية إضافية سنوًيا ) 3و  التخصصات   مؤتمر نشاطات افير

نت أو  عير  صحة األسة، أو تتبع اللياقة البدنية عير اإلنير
 التطبيق(. 

  

https://www.specialolympics.org/about/sports-partnerships?_ga=2.44333732.1014743485.1612558212-1451331232.1602866080
https://resources.specialolympics.org/health/fitness/fitness-for-sports-coaches?_ga=2.251043462.1014743485.1612558212-1451331232.1602866080
https://resources.specialolympics.org/health/fitness/performance-stations?_ga=2.251043462.1014743485.1612558212-1451331232.1602866080
https://resources.specialolympics.org/health/family-health-forums?locale=en
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S2 .  لتحقيق التغيير   تقوية الالعبير  القادة و المؤثرين الرئيسيير 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

S2.1   المهارات

 والمعرفة

ي المجال   
 
فون ف المحي 

 الصحي 
نامج   ☐ ك الير ي المجال الصحي   يشى

فون ف    المحير
ي والطالب 
 والتنفيذ. تدريب ال ف 

نامج مع جامعة أو جمعية مهنية   ☐ يتشارك الير
ي المجال الصحي  واحدة لتوظيف 

فون ف    المحير
ي الوالطالب 
 والتنفيذ. تدريب ف 

نامج مع عدة جامعات و/أو جمعيات مهنية  ☐ يتشارك الير
ي المجال الصحي لتوظيف 

فون ف  ي  والطالب  المحير
ف 

 والتنفيذ. تدريب  ال

ي تدريب أساسيتير   ☐ تدريب الالعبير  القادة
نامج وحدتر يقدم الير

 لالعبير  القادة. 
نامج دورة  ☐ ي ال  واحدةمتقدمة يقدم الير

    قيادة ف 
 .  ضمن األولمبياد الخاص وتدريًبا عىل دور 

نامج مع منظمات خارجية لتقديم تدريب   ☐ يتشارك الير
  محدد لالعبير  القادة )عىل سبيل المثال، التدريب عىل  

 (. التواصل

S2.2   المدارس

 الموحدة

نامج العالقات مع المؤسسات   ☐ المدارس الموحدة  ي الير
يبت 

ي منطقة 
التعليمية )مثل المدارس والجامعات( ف 

اك  جغرافي ة واحدة عىل األقل لتوظيف وإسى
ي نشاطات  مع ومن دون إعاقة فكرية  الشباب 

  ف 
 .  الخاصاد األولمبي

نامج مع المؤسسات التعليمية  ☐ يتشارك الير
)عىل   مجة داإلجراء نشاطات رياضية وتعليمية 

، مؤتمر  الرياضات الموحدةسبيل المثال، 
 الشباب القادة(.  
نامج    ال التحول أو اإلنتقال من   يعمل الير

 . مدارس األبطال الموحدةالمدارس الموحدة إل 

نامج مدارس األبطال الموحدة لتشمل   ☐   كافة  يوسع الير
ي  المناطق الجغرافية الرئيسية 
 .    البلد   ف 

S2.3  
وظائف/أدوار  

داخل  الالعبير  

األولمبياد  

 الخاص 

نامج  لدى ☐ هياكل الالعبير  القادة الالعبير   مداخالت مجلس الير
حاتالذي يقدم  القادة   بطريقة فعالة    مقير

نامج وص نامج.  نغي القادة الير ي الير
 القرارات ف 

نامج  لدى  ☐ الالعبير  مداخالت مجلس  الير
ي  
ا ف 
ً
 إتخاذ القادة والذي يلعب دوًرا هادف

نامج   ي الير
تنفيذ المشاريــــع   كما القرارات ف 

 الخاصة به. 

    اللجان ونشاطات التخطيط والتنفيذ العبير   كافةتضم   ☐
 أعضاء أو قادة للجان. 

ي   ☐ أدوار الالعبير  القادة
نامج العبير  مدربير  ويعملون ف  يتضمن الير
  ، أدوار قيادية هادفة )مثل، متحدث رسمي

 مدرب، ممثل صحة(. 

نامج العبير    ☐ ي كمتدربير  أو يتضمن الير
ف 

غير مدفوعة األجر لتنفيذ داخلية وظائف 
ي 
امج، ويستخدم العبير  قادة مدربير  ف  الير

طات  المجاالت واألحداث والنشامختلف 
امجية.    الير

نامج العًبا  ☐ بأجر. يقوم الالعبون  موظف  يتضمن الير
هم من الالعبون القادة وتعليم  القادة المدربون بتدريب غير

نامج.   عنارص الير

S2.4   ون  الالعب  

يعلمون  والشباب

 الدمج 

الالعبون والشباب 
القادة كمتحدثير   

 رسميير  

ي   ☐
نامج الشباب والالعبير  للمشاركة ف  يدعو الير

مع مجموعات خارجية )عىل سبيل   النشاطات 
ي   المثال، إلقاء خطاب أو تقديم متحدث خارجر

ي األلعاب المحلية(. 
 خالل حفل افتتاح ف 

نامج فرًصا للتفاعل الهادف   ☐ يخلق الير
والمستدام بير  الشباب/الالعبير  والمجموعات  
الخارجية )عىل سبيل المثال، دعوة مسؤول  

محىلي إل مدرسة أبطال موحدة من أجل لعبة  
 رياضات موحدة والغداء مع الطالب(. 

  و تخطيط الى الالعبينو الشباب البرنامج دعوي ☐
 مع التواصل الدائم على العمل والنشاطات  تنفيذ

 .الخارجية المجموعات

نامج ☐ قيادة الشباب بشكل    الشباب جذب  عىليقوم الير
ي    فعال 

 .  د الخاص ااألولمبي  للمشاركة ف 
نامج نشاطات لبناء  ☐  فكير تينظم الير

لدى الشباب )عىل سبيل   مجة داوسلوكيات 
 الشباب، والتدريب، إلخ(.  يادةق   ؤتمر مالمثال، 

اللجان ونشاطات التخطيط والتنفيذ شباًبا   افة تضم ك ☐
 مدرجير  بالكامل كأعضاء أو قادة. 

 

 

 

https://resources.specialolympics.org/leadership-excellence/athlete-leadership/leadership-and-skills-training?locale=en
https://resources.specialolympics.org/community-building/youth-and-school/global-unified-schools?locale=en
https://resources.specialolympics.org/sports-essentials/unified-sports?locale=en
https://resources.specialolympics.org/community-building/youth-and-school/unified-champion-schools?locale=en
https://resources.specialolympics.org/leadership-excellence/athlete-leadership/leadership-and-skills-training?locale=en
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S3 .ي تشجع الدمج
   تعزيز الممارسات والطرق الت 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

S3.1  مهم تغيير

   ألنظمة ل

 العالقات الحكومية*  
نامج أنه من   )إذا رأى الير
 المناسب القيام بذلك( 

نامج الهيكل الحكومي ويطور   ☐ يحلل الير
الحكومية. يحض  الجهات مع  التواصل 

  نشاطاتالمناسبون المسؤولون الحكوميون 
و/أو يعقدون اجتماعات مع    الخاص   اد األولمبي
 .  الخاص  اد األولمبي  ممثىلي 

نامج عالقات قوية مع الكيانات   ☐ يطور الير
ي استخدام نفوذها للنهوض  

الحكومية الراغبة ف 
ذوي  فراد األوحقوق   الخاص  اد األولمبي بعمل 
من خالل السياسة أو تخصيص   الفكرية اإلعاقة 

 .   الخاص اد األولمبي  الموارد لدعم مهمة 

ي يشى  ☐
     ك المسؤولون الحكوميون بشكل استبافر

ي وضع السياسات المتعلقة   الخاص اد األولمبي
بالدمج   ف 

 واإلعاقة. 

المنظمات غير  
والمنظمات  الحكومية 

 ية اتالخدم

ي  ☐
اكة واحدة عىل األقل مع   يبت  نامج سى الير

منظمة غير حكومية أو حكومية دولية أو شبه  
ية )مثل نوادي الليونز  اتحكومية أو منظمة خدم

ي يكون عملها  
الدولية ومنظمة اليونيسيف( والتر

ا 
ً
 ومفيد

ً
 .  الخاص   اد ألولمبيل   مكمال

ي   ☐
اكة مع اثنتير  عىل األقل من  يبت  نامج سى الير

المنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية أو  
ي يكون عملها  اتشبه الحكومية أو الخدم

ية والتر
ا 
ً
 ومفيد

ً
 .    الخاصاد ألولمبيل   مكمال

اكات مع اثنتير  عىل األقل من   لدى ☐ نامج سى الير
المنظمات غير الحكومية أو الحكومية الدولية أو شبه  

ي تدعم برامج اتالحكومية أو الخدم
  اد األولمبي ية والتر

 مباسى    الخاص
ً
 . ة

S3.2  المنظمات

 الدامجة 

نامج مع المنظمات الخارجية  ☐ المشاركة الخارجية  يتعاون الير
كات،  مقدمي  الرياضية،  االتحادات   )مثل، الشى

التعليمية( لزيادة   األقضيةو الخدمات الصحية، 
ورة  عىل   الوعي     ذوي اإلعاقة   فراد األ دمجرص 
 الفكرية

نامج بتثقيف المنظمات الخارجية   ☐ يقوم الير
لجعل    القيادة الموحدةحول تنفيذ نهج  
  منظمتهم أكير 

 
ي  يشارك   . دمجا

الالعبون القادة ف 
 قيادة جلسات التعليم الخارجية

ك ال ☐ ي  يشير
نامج مع منظمات خارجية لمساعدتهم ف  ير

 تغيير السياسات والممارسات ليصبحوا أكير 
ً
  لألفراد دمجا

 . الفكرية  ذوي اإلعاقة 

S3.3 استخدام .

األلعاب لتغيير  

 األنظمة

ي مؤثرين  كبار قادة   مشاركة   تتضمن ألعاب  ☐ مشاركة عالية المستوى 
ف 

 ،األعمال التجارية     ،الحكومات  ،الرياضة
)مثل، إلقاء خطاب،    الصحة  و التعليم 

ي  
 النقاش، وما إل ذلك( حلقة  المشاركة ف 

مناقشات و/أو  ألعاب  برنامج تضمن  ي ☐
ي   المؤثرين   قادةالكبار    تضمإعالنات 

   ،الرياضةف 
التعليم أو الصحة    ،األعمال التجارية ،الحكومات

ي 
ذوي    الخاصة باألفراد   السياسات أو الموارد  ف 

 . الفكرية اإلعاقة 

مة   لعاب  األ برنامج  ☐ هي منصة رفيعة المستوى ومحير
كاء الخارجيون  إعالنات حول     صدار إل يستخدمها الشى

 الدمج أو قضايا   الفكريةذوي اإلعاقة  فراد األ  تحسير  حياة 
ذوي   فراد األو/أو  ة الخاصاد األولمبي  األوسع خارج 

 .  الفكرية اإلعاقة 

  جودة األلعاب/ 
 النشاطات 

 عىل لعاب األبرامج     ينفذ   ☐
ً
الوقت   بناءا

عىل عنارص بروتوكول أساسية  حتوي ي و المحدد 

ي  ةمحدد هي كما 
د  األولمبيل  القواعد العامة ف 

ي تركز عىل    ضمنها  ،  الخاص
االحتفاالت التر

ي يشارك فيها قادة/مشاهير  
الالعبير  والجوائز التر
 خارجيون مؤثرون. 

ا تعليمًيا لعاب األبرنامج   تضمن  ي ☐
ً
مكون

للضيوف الخارجيير  المؤثرين والتأكد من  
 .  حصولهم عىل فرص للتفاعل مع الالعبير 

بعالمات تجارية عالية الجودة  لعاب األبرنامج  تمير   ي  ☐
وتجارب جيدة التخطيط للضيوف الخارجيير  المؤثرين  

ي 
اف  ي واحير اد األولمبيعن لضمان حصولهم عىل تصور إيجاتر

 .  الخاص

 

 

 

 

https://resources.specialolympics.org/leadership-excellence/unified-leadership?locale=en
https://resources.specialolympics.org/governance/special-olympics-general-rules?locale=en
https://resources.specialolympics.org/governance/special-olympics-general-rules?locale=en
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E1رقمنة الحركة . 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

E1.1  المنصات

 الرقمية 

نامج المكونات   ☐    الداخىلي  التواصل  ك الير الوسائل   عير  يشى
يد   التكنولوجية التقليدية )مثل، الير

، و ي
وت    النشاطات  و ، إلخ(  Facebookاإللكير

اضية    . ظمةتالمن االفير

نامج المكونات من خالل الوسائل   ☐ ك الير يشى
،  Zoomالتكنولوجية الجديدة )مثل، 

ا  
ً
امج الفرعية أحداث والتطبيقات(. تستضيف الير

اضية   . ظمةتمنافير

نامج المكونات من خالل التطبيقات أو   ☐ ك الير يشى
أنظمة متقدمة لمشاركة  ضمنها التكنولوجيا المخصصة 

نت مع الموظفير  والمتطوعير  )عىل  المعلومات عير ا إلنير
عات     االجتماعي التواصل   ،التسويق  ،سبيل المثال، جمع التير

 (. التواصل وتطبيقات 

E1.2   المحتوى

 الرقمي 

نامج المحتوى الرقمي  يعتمد  ☐ إنشاء المحتوى وتحليله  الخاص  الير
موقع  كأو المنطقة     الخاص اد األولمبيب

أو  ،  االجتماعي   سائل التواصل و   ،الويب
ونية و/أو     طباعة   الرسائل اإلخبارية اإللكير

 المعلومات. الملصقات أو كتيبات     ، الفتاتال

نامج بتطوير محتواه الرقمي لموقع   ☐ يقوم الير
و/أو     االجتماعي واصل  وسائل التالويب و/أو 

اك  ونية، وإسى ات اإلخبارية اإللكير النشى
كاء/الرعاة   المحتوى  لخلق المتطوعير  أو الشى

 .  الرقمي

نامج بإنشاء وتحليل المحتوى الرقمي عىل مدار   ☐ يقوم الير
وسائل التواصل االجتماعي    ،موقع الويب عىلالعام 

ونية مع موظفير  مخصصير  أو 
والرسائل اإلخبارية اإللكير

 دعم وكالة. عير 

E1.3   إدارة

 البيانات 

 

نامج جداول  ☐ المسابقات إدارة  قواعد أو  يستخدم الير
  المسابقاتلجمع وإدارة بيانات    البيانات أو 

 المحلية/الحكومية/الوطنية. 

نامج نظام إدارة  ☐ عىل   سابقاتالم يستخدم الير
  سابقات الم المستويات لتسجيل بيانات  كافة

(  SO Connectأو   GMS)عىل سبيل المثال، 
سجالت متسقة ومحدثة    المحافظة عىل  و 

الوفود بالمواعيد النهائية  م  تلير   بانتظام. 
ي 
 . سابقاتالم للتسجيل ف 

نامج نظام إدارة  ☐ عىل شبكة   المسابقاتيستخدم الير
نت لتسجيل بيانات  )عىل سبيل المثال،   سابقاتالم اإلنير

GMS  أوSO Connect متسقة   المسابقات(. نتائج
اك الجمهور ووسائل   وموثوقة ومتاحة عند الطلب إلسى

 اإلعالم محلًيا. 

نامج بالبيانات األساسية عن   ☐ بيانات المكونات  يحتفظ الير
كاء    ،الالعبير   ،  المدربير     ،الموحدينالشى

    ، األس والمتطوعير  )عىل سبيل المثال، االسم
حول   ومعلومات  ديموغرافية معلومات 
عير  حول ( ويجمع بيانات  التواصل   ،المتير

 المشاهير والجمهور. 

نامج نظام  ☐  SOأو   GMSيستخدم الير
Connect   إلبقاء بيانات المكونات الرئيسية

ي ذلك معلومات المشاركة )عىل  
ثة، بما ف 

ّ
ُمحد

ي تم حضورها   لنشاطاتا سبيل المثال، 
   التر

( وتفاصيل شهادة المدربير   المسابقات  ونتائج  
/الجمهور.  /المشاهير  وتتبع مشاركات المانحير 

نامج بيانات المكونات من نظام  ☐ أو   GMSيستخدم الير
SO Connect   اتيجية. وتتضمن التخاذ قرارات إسير

نامج تفاصيل شهادة المدرب   سجالت قاعدة بيانات الير
 وتدعم إدارة احتياجات إعادة اعتماد المدرب.  ةالخارجي

اضية نامج طريقة لتتبع  يعتمد   ☐ المشاركة االفي    عدد الير
المشاركة فعلًيا )عىل سبيل المثال،  المكونات 

عدد المتابعير  عىل حساب وسائل التواصل  
 .)  االجتماعي

نامج طريقة لتتبع األرقام  يعتمد  ☐  ،الير
اضية. المستوى ة مشاركة المكونات االفير  ووتير

نامج باستمرار مستويات مشاركة المكونات   ☐ يتتبع الير
ي لضمان   اتيحر اضية ويستخدم النتائج بشكل إسير االفير

 مشاركة المكونات وتأثرها بالنشاطات والحمالت. 
 

 

 

https://resources.specialolympics.org/games-and-competitions/gms-learning-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/technology-and-digital/so-connect-information-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/games-and-competitions/gms-learning-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/technology-and-digital/so-connect-information-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/technology-and-digital/so-connect-information-center?locale=en
https://resources.specialolympics.org/technology-and-digital/so-connect-information-center?locale=en
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نامج الصحي  نامج بيانات   يدخل  ي  ☐ بيانات الير كشف الصحي  ال الير

نت  ويدخل   أو بعده خالل الكشف   عير اإلنير
 . النشاط إل تقارير 

ي   ☐
نامج التكنولوجيا الرقمية ف  يستخدم الير

اللياقة البدنية/الالعبير  صغار السن أو التثقيف  
  ، نامج الصحي والتدريب   كشوفات الصحي الير

فو  )  الرعاية الصحية، وممثلو الصحة(. محير

نامج ويقدم يجمع  ☐ ي جهود     الير
البيانات للمساعدة ف 

 .  الخاص   اد ألولمبيل  البحث والتقييم الصحي 

E1.4   بيئة آمنة

نت    عىل اإلنير

نامج تطبيقات الكمبيوتر  ☐ برامج التكنولوجيا يستخدم الير
امج، وهو   األساسية إلدارة المكاتب والير
يتضمن نظاًما أساسًيا للنسخ االحتياطي  
للبيانات ويستخدم برنامج حماية من  

وسات.   الفير

نامج عىل نظام تخزين آمن   ☐ يحتوي الير
ي للبيانات ونسخ احتياطي  لتخزين    سحاتر

الرقمية  األدوات    ،ر الصو   ،ومشاركة المستندات
 والمستندات. 

نامج  ☐  يستخدم الير
ً
)عىل سبيل المثال، مشاركة   حلول

الملفات السحابية، ومكالمات الفيديو الجماعية( لتمكير   
ذ إجراءات وسياسات  

ّ
اضًيا، وُينف ي المكاتب أو افير

العمل ف 
 تقنية منتظمة.  فحوصاتشاملة ألمن المعلومات، وُيجري 

E1.5  التحديث

 الرقمي 

البنية التحتية  
 للتكنولوجيا

نامج  ☐ نت أساسًيا اإل خط  يتضمن الير  نير
األجهزة األساسية و   كوسيلة للتواصل،

ي  
وت  يد اإللكير   بإسم   )الهاتف والكمبيوتر( والير

ويضع خطة أساسية  الخاصاد األولمبي
 لتحسير  التكنولوجيا. 

نامج  لدى  ☐   خطالير
ً
نت ثابت     ومخصًص    إنير

اتيجية  يطور  و وأجهزة ومعدات،    كاملة إسير
ي  
المجاالت   كافةلتحسير  التكنولوجيا ف 
 . هلعمليات الوظيفية الرئيسية  

نامج   لدى ☐ نت متقدًما،  خطالير والخدمات  المعدات  إنير
اتيجية تكنولوجيا تعمل عىل تحسير   

ورية، وإسير الض 
نامج الصحي  امج )عىل سبيل المثال، أجهزة تابلت للير الير

كاء المعنيير     جمعل البيانات الحية ومشاركتها مع الشى
 للمتابعة(. 

 

 

 

 

 

  



  الدوليولمبياد الخاص األقبل من    البرامج المعتمدة معايير جودة 

E2  زيادة وتوسيع اإليرادات . 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

E2.1-E2.3  بناء

اكات   سى

اتيجية   إسير

عير  وتقدير   إدارة المتير
 دعمهم 

نامج نهًجا أساسًيا  ☐ ذ الير
ّ
مزايا   و لحقوق    ُينف

المثال،  وتقدير دعمهم )عىل سبيل لمانحير  ا
 رسائل الشكر(. 

نامج   ☐ عن المانحير   شكل فعال بيبحث الير
ر جهودهم بناًء عىل خطة ثابتة للحقوق  

ّ
وُيقد

 والمزايا. 

نامج العالقات مع كبار المانحير  بناًء عىل   ☐ يعزز الير
ي جمع  

ات داخلية أو خارجية ف  اتيجيات مكتوبة وخير
إسير

عات.   التير

العالقات الحكومية*  
نامج أنه من   )إذا رأى الير
 المناسب القيام بذلك( 

نامج مع جهة حكومية للحصول   ☐ يتعاون الير
لتغظي    عىل دعم مالي )نقدي/قيمة عينية(

 .  الخاص  اد األولمبي نشاطات 

نامج مع جهة حكومية واحدة أو   ☐ يتعاون الير
 للحصول عىل الدعم المالي )نقدي/قيمة  

أكير
مقابل  )  اد الخاص األولمبيبرامج تغطية عينية( ل
 مستقل(.  نشاط

اًما رسمًيا )عىل سبيل المثال ☐ نامج الير  ،  يتضمن الير
( من جهة حكومية واحدة عىل األقل لدعم مذكرة تفاهم 

امجية  )عىل    الخاصاد ألولمبيلالمجاالت/المبادرات الير
 نقد   سبيل المثال، الرياضة( 

ً
 عينية قيمة    / ا

E2.4-E2.5  القدرة

عىل جمع  

عات   التير

نامج الخطة األساسية لجمع   ☐ التخطيط والموارد  ذ الير
ّ
ُينف

ي  
عات التر عات، ويحض  تدريبات جمع التير التير

المنطقة /  الخاصاد األولمبيتقودها منظمة 
نامج القدرة  لل      . التجارب  مشاركة أفضل و  ير

حات األساسية عىل  إعداد/تقديم المواد والمقير
عات   لجمع التير

عات   لدى ☐ اتيجية لجمع التير
نامج إسير الير

عات  لهداف، ومواد األ محددة جمع التير
/المتطوعير   ، وسلسلة من  الالزمير   والموظفير 

ي    الممولير  المحتملير  
مع وجود أساس منطفر

 قوي لكل منهم 

اتيجية جمع  لدى ☐ نامج إسير عات لسنوات  الالير تير
ي ذلك حقوق الراعي  

حة مهنية، بما ف  متعددة، ومواد مقير
نامج   ي الير

. ويبت  ي
وحزم المزايا، بدعم من الفريق المهت 
ك.  اكات لطلب المنح بشكل مشير  سى

E2.6-E2.7   تنويــــع

 قنوات التمويل 

ا عىل األقل   لدى ☐ تنوي    ع التمويل 
ً
نامج مصدًرا واحد الير

للتمويل النقدي الذي يخفف األعباء عن  
انية،  )عىل     اد الخاص األولمبي خارج  من المير 

أو أكير   2سبيل المثال، منحة خارجية(، ويتلفر  
عات العينية بالسلع أو الخدمات   من التير

انية   لتخفيف األعباء عن المير 

نامج   لدى ☐ مصادر أو أكير للتمويل    3الير
عات العينية بالسلع   3النقدي و  من التير

أو أكير
 لمخاطر  

ً
نامج تحليّل أو الخدمات. وُيجري الير

ا  
ً
التمويل الحالي وُيؤّمن مصدر تمويل جديد

ا عىل األقل كل عام. 
ً
 واحد

نامج   لدى ☐ مصادر أو أكير للتمويل النقدي من    5الير
مانحير  متنوعير  يدعمون مجاالت برامجية مختلفة،  

عات العينية بالسلع أو الخدمات،  5ويتلفر   من التير
أو أكير

 وُيؤّمن مصادر تمويل لسنوات عديدة. 

عات العالمية  نامج عىل اطالع بحمالت جمع   ☐ جمع التير  الير
يبفر

عات اإلقليمية/العالمية.   التير
نامج   ☐ ي حمالت جمع   بشكل فعال يشارك الير

ف 
نامج   عات اإلقليمية/العالمية. وينفذ الير التير

اكات عالمية/إقليمية   . بالشكل المناسب سى

عات   ☐ ي حمالت جمع التير
نامج بنشاط ف  يشارك الير

ا ألسواقه من أجل  
ً
اإلقليمية/العالمية ويخصصها وفق

 توسيع التعرف عىل العالمة التجارية وزيادة التمويل. 
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E3 بناء العالمة التجارية . 

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

E3.1   انتشار

 العالمة التجارية

التواجد عىل وسائل  
 التواصل االجتماعي 

نامج بحضور قوي عىل وسائل   ☐ يتمتع الير
التواصل االجتماعي من خالل منصة واحدة عىل  

النشاطات  و األقل، حيث تتم مشاركة القصص  
ي تسلط الضوء عىل الالعبير   

الرياضية التر
 باستمرار. 

نت   ☐ نامج عىل اإلنير ُصممت منصات الير
  ) ي
وت  )مواقع التواصل االجتماعي أو الموقع اإللكير

نامج  . ويقوم الير ي
اف  دار بشكل احير

ُ
  بدمجوت

ي   اتيحر وسائل التواصل االجتماعي بشكل إسير
 لدعم نشاطات التسويق. 

نامج عىل وسائل   ☐ تحتوي منصات وموقع ويب الير
ات تفاعلية مصممة لجذب   التواصل االجتماعي عىل مير 

نت(.  ع عير اإلنير اكه )عىل سبيل المثال، التير الجمهور وإسى
نامج تحليالت وسائل التواصل االجتماعي   ويستخدم الير

 لتوجيه التسويق.  

نامج   ؤمني ☐ التغطية اإلعالمية    لنشاط ،التغطية اإلعالمية    الير
أو حملة سنوية رئيسية واحدة عىل    سابقة م

 األقل.  

نامج   يؤمن ☐ أو   نشاطل التغطية اإلعالمية  الير
 أو حملة رئيسية واحدة كل ثالثة أشهر.   سابقة م

نامج  ☐ وُيؤّمن التغطية اإلعالمية  بشكل فعاليسغ الير
 عىل مدار العام. 

اكات ي   لدى ☐ الشر
نامج عالقات مع المتخصصير  ف  الير

واإلعالم    التواصل ، التسويق   ،العالقات العامة
 للتوجيه والدعم. 

نامج   لدى ☐ اكة الير مع واحدة عىل   ة عيني سى
األقل من وكاالت العالقات العامة و/أو وكاالت  

 التسويق و/أو وسائل اإلعالم. 

نامج   لدى ☐ اكة رسمية مع واحدة عىل األقل / دعم الير سى
من وكاالت العالقات العامة و/أو وكاالت التسويق و/أو  

 وسائل اإلعالم. 

نامج إرشادات العالمة التجارية  ☐ العالمة التجارية    ينفذ الير
المواد الرقمية  بشأن لألولمبياد الخاص الدولي 

والتقليدية األساسية )عىل سبيل المثال، 
 الشعارات الرقمية والالفتات والقمصان(. 

نامج   ينفذ  ☐ بكافة   يتقيد و تحليل للسوق  الير
إرشادات العالمة التجارية الرقمية والتقليدية 
نامج   عىل كل األدوات والمواد عىل مستوى الير
امج الفرعية )عىل سبيل المثال، موقع   والير

(.  لباس وال الويب    الرسمي

نامج باستمرار إرشادات العالمة التجارية   ☐ ينفذ الير
اضية والتقليدية عىل كل المواد عىل كل المستويات   االفير

  ويعزز العالمة التجارية خارجًيا. 

E3.2  البناء عىل

  نشاطات 

  الخاص اد األولمبي

 الدولي 

  |التناسقالتوافق
 العالمي 

نامج المعلومات المقدمة من  ☐  يستخدم الير
)مثل   نشاطاته حول  الدولي    الخاص اد األولمبي

 . للتوعية  األلعاب العالمية( 

نامج حملته الخاصة لزيادة الوعي  ☐ ي الير
  يبت 

لألولمبياد   واحد عىل األقل كل عامحول نشاط 
 . دولي الخاص ال

نامج   يدمج ☐   الخاص اد األولمبي حمالت / نشاطات الير
اتيجيته التسويقية متعددة السنوات   الدولي  ي إسير
ف 

   اد األولمبيحول لالستفادة الكاملة من الفرص لزيادة الوعي 
 .  الخاص

E3.3   البناء عىل

 النشاطات

 الخارجية

ي  ي  ☐ التوافق الخارجر
نامج ف  تنظمها    نشاطات  يشارك الير

ي زيادة الوعي  
مجموعات خارجية للمساعدة ف 
 . حول األولمبياد الخاص الدولي 

نامج اتفاقية واحدة عىل األقل مع   ☐ يتضمن الير
ي الستخدام  نشاطات  منظم    نشاطاتهخارجر

  الخاص  اد األولمبيحول كوسيلة لزيادة الوعي 
 . الدولي 

نامج اتفاقيات مع العديد من  لدى ☐ منظمي  الير
ي ذلك    النشاطات

واحد عىل األقل  نشاطالخارجية، بما ف 
ي 
ويــــج       عىل المستوى الوطت       الخاصاد ألولمبيل  للير

 الفكرية  ذوي اإلعاقة  ودمج األفراد 

E3.4   الالعبون

ون   القادة ينشى

 .  الوعي

ك مع  وي    ج المشي  الي 
 المشاهير 

نامج شخصية عامة  يجذب ☐ واحدة عىل  الير
تتعاون مع العب قائد  معروفة ومؤثرة األقل 

ويــــج   مرة واحدة عىل     الخاص اد ألولمبيل للير
ي السنة 

 األقل ف 

نامج اثنتير  عىل األقل من   لدى ☐ الير
الشخصيات العامة المعروفة والمؤثرة، تتعاونان  

ويــــج     3    الخاص اد ألولمبيل    مع العبير  قادة للير
ي السنة

 مرات عىل األقل ف 

نامج   لدى ☐ أو أكير من الشخصيات العامة المؤثرة    3الير
ي تتعاون مع الالعبير  القادة لزيادة الوعي  

والمعروفة والتر
 عىل مدار العام.  الخاصاد األولمبيحول 

، وخصوًصا   ☐ إبراز مواهب الالعبير   نامج إنجازات الالعبير  يعزز الير
 . ي الرياضة، عىل وسائل التواصل االجتماعي

 ف 
نامج الالعبير  القادة كمتحدثير    ☐ يستخدم الير

اتيجية نشطة لكسب   لديهو رئيسيير   إسير
ي تضم الالعبير  القادة. 

 التغطية التر

نامج مع هيئات التلفزيون/الراديو/وسائل   ☐ يتشارك الير
نت المحلية أو الوطنية  ،اإلقليمية   ،اإلعالم عير اإلنير

عبير  القادة )مثل األفالم للتعريف بإنجازات الالعبير  والال 
ة(.   الوثائقية والقصص الممير 
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E3.5-E3.7  
 التسويق المحىلي 

 تواصل  وال

نامج حصول برامج   ☐ القدرة المحلية    اد األولمبي يضمن الير
)النوادي( عىل التدريبات     المحىلي    الخاص

ي 
نشاطات  والمواد األساسية للمشاركة ف 

 ، ي مجتمعهم المحىلي
 العالقات العامة ف 

اتيجية مدروسة لتمكير    لدى ☐
نامج إسير الير

المحلية    الخاص اد األولمبي ودعم برامج 
. زيادة عىل   )النوادي(  ي مجتمعها المحىلي

 الوعي ف 

اكات مع المانحير  أو وسائل   ☐ نامج سى يستخدم الير
    المحىلي    الخاص اد األولمبي  اإلعالم لمساعدة برامج 

 . ي مجتمعها المحىلي
 )النوادي( عىل زيادة الوعي ف 
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E4 . ي القيادة
 
   التمير  والجودة ف

اتيجية    3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  مجال الخطة اإلسي 

E4.1   القيادة

 الموحدة

نامج التدريب الداخىلي للموظفير   ☐ نهج القيادة الموحدة     ،يوفر الير
  كما .  القيادة الموحدةوالمتطوعير  عىل المجالس  

نامج  يقوم  تحديد  عىل   بشكل فعال قادة الير
  كافةوتسهيل األدوار لالعبير  القادة عىل  

 المستويات. 

ي تثقيف المنظمات   ☐
نامج ف  يشارك الير

ي  
الخارجية حول نهج القيادة الموحدة التر
ي قيادتها الالعبون. 

 يقودها أو يشارك ف 

نامج إل استخدام الفرص الخارجية مثل   ☐ يسغ الير
الالعبير  القادة   المؤتمرات لتعزيز نهج القيادة الموحدة، مع

 .  كمنسقير  مستقلير  أو مشاركير 

E4.2   تنمية

المهارات  

 القيادية 

نامج حصول جميع الموظفير    ☐ التدريب والتطوير يضمن الير
والمتطوعير  الرئيسيير  عىل التدريب األساشي  

 عىل أدوارهم. 

نامج نهًجا منظًما لتدريب وتطوير    لدى  ☐ الير
الموظفير  والمتطوعير  الرئيسيير  لتحسير   

نامج ودعم التخطيط لتعاقب   كيفية تشغيل الير
 .  الموظفير 

الرئيسيير  ليصبحوا  توجد فرص للمتطوعير  والموظفير   ☐
ي تحسير  

اء متخصصير  يساهمون ف  داخلًيا   التجاربخير
 وخارجًيا. 

E4.3   مجلس

 اإلدارة
 

 

 

 

ي  اتيحر نامج بنشاط إل   ☐ التوظيف اإلسي  وتثقيف جذب يسغ الير
ي دعم     أعضاء مجلس إدارة جدد 

بشأن دوره ف 
 االحتياجات السنوية والمستمرة وطويلة 

نامج.   للير

نامج تقييًما منتظًما لتنوع مجلس   ☐ ُيجري الير
اإلدارة ومهاراته ويقوم بالتوظيف بشكل  

ي لضمان التنوع ومعالجة   اتيحر ي الثغرات إسير
  ف 

 المهارات. 

ات خارجية لدعم توظيف أعضاء  ☐ نامج خير ك الير ُيشى
ة. مؤهلير    ،مجلس إدارة متنوعير    وذوي خير

ون   ☐ المشاركة الفعالة  أعضاء مجلس اإلدارة نشيطون ويحض 
. وقد حدد  النشاطات و  بانتظام االجتماعات 

 مجلس اإلدارة اللجان الدائمة والمتخصصة. 

اماته  ☐ ي مجلس اإلدارة بشكل فعال بالير 
يف 

ي التخطيط   ، الرقابة   ،االئتمانية اتيحر  ،اإلسير
نامج. ويتضمن   عات واالستدامة للير جمع التير

ا نشطة لها أهداف سنوية 
ً
المجلس لجان

 مكتوبة. 

نامج  لدى  ☐ وإنتاجية  مشاركة ذات   مجلس إدارة    الير
نامج وتوفير الموارد  . فعالة . ويتم تعيير   يتول توجيه الير

ة   جميع األعضاء للجنة واحدة عىل األقل بناًء عىل الخير
 و/أو االهتمام. 

نامج استمرار التدريب وفرص   ☐ تعمد الم التنشيط  يضمن الير
 المشاركة لمجلس اإلدارة. 

ا يعقد مجلس اإلدارة  ☐
ً
ا واحد

ً
عىل    معتكف

األعضاء  مهارات  األقل سنوًيا ويقوم بتطوير 
  للمناصب القيادية )عىل سبيل المثال، 

 ، رئيس اللجنة(. لمسؤو 

☐   
ً
ُيجري مجلس اإلدارة تقييًما فردًيا لألعضاء وتقييًما كامال

ي المناصب  
لمجلس اإلدارة سنوًيا ولديه خطة تعاقب ف 

 القيادية. 

E4.4  
المتطوعون  

 والموظفون 
 

 

 

 

اك األشة  نامج المعلومات األساسية عن   ☐ إشر يجمع الير
األس ويوفر فرصة تعليمية واحدة عىل األقل  

 لألس سنوًيا.  

نامج مع األس بانتظام، ولديه   ☐ يتواصل الير
اكهم. ويتم توفير ما ال   هيكل رسمي لألس إلسى

مع األس    فرص للتعليم أو التواصل    3يقل عن  
 
ً
 . سنويا

ي مناصب قيادية عىل   ☐
كافة  يخدم أفراد األسة ف 

 زمنًيا عىل 
ً
نامج جدول نامج. ويوفر الير المستويات داخل الير

 مدار العام للتعليم وفرص التواصل لألس. 

 المساواة  ،التنوع

 الدمج و 
نامج سياسة للتنوع لدى ☐ المساواة     ،الير
ويــــج للتنوع دمج وال ا داخلية للير

ً
   ،ويبذل جهود

  وتحديد ،من خالل التوعية  دمجوالالمساواة  
امج والتسويق.   الير

نامج   يقدم  ☐ ي   الدمجو المساواة    ،التنوع  الير
ف 
كل جوانب عملياته ويسغ إل دعم وتعزيز  

 خارجًيا.  دمج والالمساواة   ،جهود التنوع

ي تنفيذ سياسة التنوع ☐
ا ف 
ً
نامج رائد  الير

ّ
المساواة    ،ُيعد

ي   دمج وال
م عىل المستوى الوطت  وهو مؤثر وقائد فكر محير

ي التنوع األقضية|المحافظات أو مستوى  
  المساواة   ،ف 

 . دمجوال

https://resources.specialolympics.org/leadership-excellence/unified-leadership?locale=en
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ي عن متطوعير   ☐ توظيف المتطوعير  
نامج بشكل استبافر يبحث الير

نت أو     خالل  جدد )عىل سبيل المثال، عير اإلنير
فرص تدريب منتظمة   لديهو (  النشاطات

 .  للمتطوعير 

نامج عملية توظيف رسمية  لدى ☐ الير
اتيجية     للمحافظة عىلللمتطوعير  ولديه إسير

 .  المتطوعير 

نامج المؤسسات ☐ ك الير كات    ، المنظمات  ، ُيشى الشى
 . نامج  حافظ  ويلتوظيف متطوعير  المتطوعير   عىل   الير

 عاًما بعد عام.   عددهم   و/أو يزيد  

تقدير جهود  

 المتطوعير  
ي   ☐

، بما ف  نامج الموظفير  والمتطوعير  يمنح الير

ذلك المدربون، تقديًرا أساسًيا لجهودهم )عىل  

 سبيل المثال، رسائل شكر(. 

نامج برنامج تقدير رسمي   لدى   ☐      الير
المتطوعير  والمدربير  )عىل سبيل  ، للموظفير  

 الخاصة(.  النشاطاتوا المثال، الجوائز  

كاء تقدير/منح شهادات اعتماد   ☐ نامج مع سى يتشارك الير
المحافظة و   خارجيير  لتعزيز تقدير المتطوعير  والموظفير  

 . عليهم

ا وظيفًيا للموظفير    حدد    ☐ أداء الموظفير  
ً
نامج توصيف الير

 الرئيسيير  و/أو المناصب القيادية التطوعية. 

نامج األهداف السنوية وُيقّيم  ☐  يحدد الير
ي األدوار  موظفير  التقدم 

بأجر والمتطوعير  ف 
 القيادية الرئيسية. 

ي وإدارة أداء  لدى ☐
نامج عملية رسمية للتطوير المهت  الير

 .  الموظفير 

E4.5   تحسير 

 الجودة 

غير    النشاطاتو   المسابقات   ير يد ت  ☐ النشاطات   إدارة 

أدوار  ذات  ون مدربن و متطوع  الرياضية 

نامج   يعمل واضحة.   تسجيل وتدريب   عىل  الير

ي يوم 
 . النشاط  المتطوعير  ف 

ن  و المتطوع وتعيير  تدريب   ،يتم تسجيل ☐
ي مقدًما 
   ،تسجيل األس يتم كما .  نشاطالف 
ي اإلعالم والضيوف الكرام وسائل 

نظام  ف 
نامج    النشاط لحضور  تسجيل   . وُيجري الير

 . النشاطإنتهاء   تقييًما أساسًيا بعد  

دار  ☐
ُ
ة   النشاطاتت عىل قوم تبواسطة فرق من ذوي الخير

  جمع تمتطوعير  جدد عىل األدوار الرئيسية،تدريب 
  باستمرار عىل تحسير  كيفية إدارة عمل تو المالحظات 
  عير     نشاطال   المتطوعون ويدعم  يشارك  . النشاطات

من قبل  النشاط تقييم    وسائل اإلعالم الرقمية. ويتم
 . المستفيدين.  

E4.6   التقييم

واستخدام  

 البيانات 

 
 

ي  ☐ البيانات   مشاركة  
نامج بيانات متسقة ودقيقة ف  يقدم الير

،  التعداد الوقت المناسب )عىل سبيل المثال،  

استبيان السياسات، تسجيل األلعاب العالمية، 

 تقارير المنح(. 

ي تقديم البيانات المتكررة  ال ☐
ي ف 
نامج استبافر ير

نامج البيانات  رير اتقديم تق و  المنح. ويتتبع الير
 . ةالسنويخطته المقدمة ويستخدمها إلثراء  

نامج البيانات وُيقّيمها لدعم اتخاذ القرارات   ☐ يتتبع الير
نامج خططه التشغيلية   اتيجية. ويتتبع الير

اإلسير
اتيجية.   واإلسير

E4.7   األدوات

 والممارسات 
 

 
 

نامج   ☐ الحسابات المالية  كافة أموره إلدارة      مسؤول كلف الير

نامج. ب   المضفية  بالبيانات   يحتفظ  اسم الير

 المالية السنوية )ُيفضل تدقيقها(. 

نامج   ☐ عىل توقعات التدفق    يحافظ الير
بانتظام.  حدثها  ي و النقدي الشهرية والسنوية 

وتتم مراجعة السياسات واإلجراءات المالية  
 وتحديثها سنوًيا. 

نامج الحسابات المالية عىل أساس شهري   ☐ يدير الير
 )اإليرادات والنفقات(. 

نامج يطور وينفذ  ☐ التخطيط  خطة تشغيلية سنوية     الير

مقاييس وجداول زمنية   ،إجراءات ،لها أهداف

اتيجية تتماشى مع    د األولمبيل   الخطة اإلسير

 . الدولي    الخاص

نامج  يطور وينفذ  ☐ خطة متعددة    الير
اتيجية( لها أهداف   ،السنوات )أي، إسير

وجداول زمنية تتماشى مع  مقاييس    ،إجراءات
اتيجية     الخاص اد ألولمبيل  الخطة اإلسير

 .  الدولي 

نامج مراجعة مستمرة لخطته السنوية   ☐ ُيجري الير
ا  
ً
اتيجية ويعدلها وفق ومراجعة نهاية العام لخطته اإلسير

 للدروس المستفادة. 
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انية  انية المعتمدة من   ☐ المير  نامج ضمن المير  يعمل الير
ي تتماشى مع أهداف الخطة 

المجلس والتر
 السنوية. 

نامج احتياطيات مالية تشغيلية   ىلد ☐ الير
أشهر ويقوم بتنفيذ خطة لالستدامة   3لمدة 

 المالية طويلة األجل. 

نامج احتياطيات مالية تشغيلية لمدة    ىلد ☐  أشهر.   6الير

نامج تقييًما أساسًيا للمخاطر وينفذ   ☐ إدارة المخاطر ُيجري الير
ي ذلك عمليات التحقق       تهالمواجهخطة 

، بما ف 
 . النشاطات من المكان قبل  

نامج تدريًبا أساسًيا إلدارة المخاطر   يوفر الير
 .  للموظفير  والمتطوعير  الرئيسيير 

ي   ☐
نامج تقييًما رسمًيا للمخاطر، بما ف  ُيجري الير

خالل   ذلك قضايا مثل الحماية واإلدارة الطبية 
نامج خطة مكتوبة إلدارة   لدى. النشاطات الير

نامج تغطية التأمير    المخاطر/األزمات. وُيؤّمن الير
 األساسية الالزمة. 

نامج سياسات وإجراءات إدارة المخاطر   ☐ يضع الير
نامج مع خدمات      ،القانون تنفيذ وينفذها. ويتشارك الير

خالل   الحرائق واألمن لدعم إدارة المخاطر  مكافحة  
. ويتم إجراء تدريب عىل إدارة المخاطر )عىل  النشاطات

( مع  محاكاة، وتمرين للنشاط سبيل المثال، إجراء بروفة  
ي المكان وقادة 

 . النشاط  جميع موظف 

E4.8   التعاون

 الداخىلي 

نامج  يتواصل  ☐    الداخىلي  التواصل  أصحاب  مع بشكل منتظم  الير
الموظفير   ، المصلحة الرئيسيير  )مثل الالعبير  

( عىل   المستويات،  كافةوالمتطوعير  الرئيسيير 
   اد األولمبيويتواصل بانتظام مع منطقة 

 .  الخاص

ي    لدى  ☐
نامج قناة رسمية للتواصل ثنات  الير

االتجاه مع أصحاب المصلحة الداخليير  )عىل  
  ، سبيل المثال، وسائل التواصل االجتماعي

وما إل ذلك(. ويشارك  مجموعة دردشة،
نامج مع قادة آخرين  من برامج من األولمبياد  الير

والتعلم  التجارب لتبادل أفضل   نطقة الالخاص  
 من اآلخرين 

ن أصحاب المصلحة   لدى ☐
ّ
مك
ُ
نامج منصة ت الير

، من العمل  ، وخصوًصا الموظفير  والمتطوعير  الداخليير 
 
ً
ي المشاريــــع سويا
 .   ف 

 

 

 
 

 


